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PROCLAMATIONS; 
BY HIS HONOUR OIJSBERT REITZ HOFMEYR, A 

COMPANION Of THE MOST DISTINGUISHED 
ORDER Of SAINT MICHAEL AND SAINT GE
ORGE, ADMINISTRATOR OF THE PROTECTO
RATE OF SOUTH-WEST AfRICA JN MILITARY 
OCCUPATION OF THE UNION fORCES. 

No. T1 of 1920.) 
•WHEREAS it is desirable to amend the law relating 

to licences for anns; 
, NOW THEREFORE under and by virtue of the 

powers in me vested I do hereby proda.im, declare and 
make lmown as follows:-

1. Proclamation No. 10 dated the 20th September, 1915, 
shaD be and is hereby amended as follows:-
~a) Section 3 is deleted and the following subitituted 

therefor:·-· 
There shall be payable for licences the fol-

lowing fees: · 
(1) iA respect of a pistol or revolver the sum 

of JO/-. 
(2) in respect of any other firearm the sum of 

one pound. 
(b) Section 4 is amended by the deletion therefrom 

of the words ••within the calendar year for which 
it is iSSU<!d". 

2. .The boider of a licence for a firearm already issued 
'Under the provisions of section 1 of Proclamation 
No. 10 dated the 20th September, 1915, shall not be 
'required to take out any further licence in respect 
of the arms for which such licence has been issued. 

3. Upon being satisfied that a licence has been lost, 
the issuer of such licence may issU:! a certified copy 
of such · licence to the lawful holder thrreof upon 
payment of a fee of two shillings and sixpence. 
~Thereafter such certified copy shall have the same 
foJce and effect as the original licence. 

... 

PROKLAMA TIES. 
DOOR ZIJN t::DELE GIJSBERTt REITZ HOFMEYR, 

LID VAN DE MEEST ONDERSCHEIDEN ORDE 
VAN SINT MICHAEL EN SINT GEORGE, AD
MINISTRATEUR VAN HET PROTEKTORAAll 
VAN ZUil).WEST AFRIKA IN MIUTAIRE BE
ZETTING VAN DE UNIEMACHT. 

No. 77 of 1920.1 
NADEMAAL bet wenselik is de wet met betrekking~ 

tot lkenties voor vuurwapenen te wijzigen; 
ZO IS HET· dat ik onder en krachtens de macbt 

mij verleend hil'rbij verklaar, proklameer en bekend maak 
a.ls volgt:--

1. Proklamatie No. lO gt.'dateerd 20de September 1915, 
wordt en is hiennede gewijiigd als volgt:-
(a) Artiekel 3 is vervallen en bet volgende WOldt 

daarvoor in de plaats gezet. · 
De volgende bedragen zullen voor licenties 

betaald moeten WQrden: 
(1) Voor een pistool of revolver 10/-. 
(2) Voor enig ander wurwapen £1 . 

(b) Artiekel 4 is gewijzigd door het la.ten1 vervallea 
daarin van de woorden ,gcdurende bet jaar, 
waarvoor deze is uitgereikt''. 

2. De bouder van een licentie voor een vuurwapn 
van te voren uitgereikt overeenkomstig artiekel I V&ll 

de Proklamatie No. 10 gedatecrd 20 Septembe~ 1915, 
za1 geen verdere licentie behoeven uit te oemen voor 
•bet vuurwapen waarvoor zodanige Jicentie is uit· 
gereikt. 

3. Wanneer de uitreiker van Jicenties "tevredengateld 
is dat een licentie verloren is, kan hij een gecertifi. 
ceerde kopie van zulk een liceotie, aan de wettip 
bouder daa~an, uitreiken tegeu betaling van twee 
shit:ings en zes pennies. 

Deze ,ecertificeerde kopie za1 aladaa van dezellde 
lcracht en waarde zijn ale de originele licentie. · 
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4. This Proclamation shall be read as one with Procla
mation No. 10 dated the 20th September, 1915. 

S. .This ProclamatiOn shall be known and may be cited 
as the "Arms Licence Proclamation, 1920", and shall 
·have effect from the 1st january, 1921. 

• GOD SAVE THE KINO . 

Oiven under my hand at Windhoek tbi,- 22nd day 
of December, IQ20. 

GIJS. R. HOFMEYR 
Administrator. 

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

No. 1 of 1921.1 

'WHEREAS it is desirable, for the promotion of 
good government within the Territory and the welfare 
of its inhabitants, that a Council should be established 
to advise the Administrator on certain matters; 

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

1. (1) As from a date to bt: fixed by me, a Council 
'shaD be established which s hall bt: known as the 
·A~visory Council and which is hereinafter referred 
to as the Council. 

(2) The date fixed under this Section and the 
names of the persons app._>intt-d as members of tht· 
Council shall be notified in the Gazette. · 

2. ·The members of the Council shall be appointed by 
the Administrator. The Council shall consist of six 
members who shall be persons ordinarily resident 
within the Territory, and who shall in the opinion 
of the Administrator be fitly representative of fann
ing, commercial, mining, wage-earning and native 
interests. Except in the case of the member appoint
>ed as representative of native interests, no person in 
the service of the Administration of the Tenitory 
'Or of the Government of the Union of South Africa 
'Shall be capable of being appointed as or of •remain
ing a memher of the Council. 

3. ·The Administrator shall be ex officio chairman of 
the Council. In the absence for any cause of the 
'Chairman from any meeting the members present 
'may nominate a Deputy Chairman to preside at that 
meeting. The Chairman, or when presiding the 
Oeputy Cha.innan, shall have a deliberative as well 
as a casting vote. Three members of the Council, 
:iocluding the Chairman or when presiding the De
'PUty Chairman, shall form a quorum. 

4. (1) A member of the Council shall vacate his 
seat 
'(.a) if he is no longer ordinarily resident in the 

.Territory; 

~b) if he becomes insolvent or assigns his estate for 
the benefit of his creditors, or makes an arrange
ment with his creditors; 

(c) if he becomes of unsound mind, or is convicted 
of an offence arMI sentenced to imprisonment 
without the option of a fine; 

(d) if he is absent from four consecutive ordinary 
meetings of the Council without the leave of 
the Administrator; · 

4. Deze Proktamatie moet ~lezen worden tesamen ~ 
Proclamatie No. 10 gedateerd 20 September 191 

5. Deze Proklamatie zal bekend zijn en kan YOOr a 
doeleinden genoemd worden "de vuurwapen licen 
Proklamatie van 1920'', en zal van kracht zijn va 
•af 1 Januari 1921. 

GOD BEHOEDE DE KONING. 

Uitgevaardigd onder mijn hand tt> Windhoek 
22ste dag 't'an December 1920. 

GfjS. R. HOFMEVR 
Administrat 

DOOR ZljN HOO<r EOEL GESTRENGE Olj$BER 
REITZ HOFMEYR, LID VAN DE MEEST ONDE 
SCHEIDEN ORDE VAN SINT MICHAEL EN SIN 
GEORGE, ADMI:'I:lSTRATEUR VAN ZUID WES 
AFRIKA. 

No. 1 van 192l.J 

NADEMAAL het wenselik is voor de bevorderi 
van goede Regering in dit Grondgebied en voor 
welzijn van de bewoncrs dat een Raad zal worden OJl 
gericht om de Administratcur it.' adviseren in zcke 
zaken; 

ZO IS HET dat ik onder en krachtens de mach 
mij verleend hicrmede proklameer, verklaar en bekeJK 
maak als volgt:-

1. · '(I) Van af ecn datum door mij te worden vas 
gesteld zal een Raad worden opgericht, die beke 
zal zijn als de Adviscrende Raad en waama hieri1 
later verwczcn zal worden als ,de Ra:td". 

(2) De datum vastgcteld onder dit artiekel e 
de namen van de personen aangesteld als lede 
van de Raad zal in de Officielc Koeraot 'trorden 
kend gemaakt. 

2. De leden van de Raad zullen worden aangeste 
door de Administrateur, De Raad zal bestaan uit 
leden, die personen zul:en zijn, die woonachtig zij 
binnen dit Grondgebied, en die volgens de opini 
'Van de Administrateur geschikte vertegenwoordiger 
'ZUllen zijn van boerdery, handel, mijnen, dagloner 
en naturelien belangen. Behalve het lid dat zal 
Ideo aangcsteld als ve1tegcnwoordiger van Naturell 
belangen, gcen pcrsoon die in dienst van de Ad 
ministratie van dit Grondgebied of in dienst van d 
·Regering van de U nic van Zuid . Afrika is, za 
'kunnen worden aangcsteld als of blijven een li 
'Van de Raad. 

3. De Administrateur zal zijn ex officio Voorzitter va 
de Raad. In de afweugheid, voor enige reden, v 
Ide Voorzitter, van enige vergadering, lrunnen 
·!eden die tegenwoordig zijn ecn gedeputeerd Voor 
'z.itter kiez~n die bij die Verpdering zal presidere 
De Voorzittcr, of gedeputeerd Voorzitter ais · 
'presideert, zal een gewone zowel als een twede 
stem hebben. Drie !eden van de Raad, ingesloten 
•Voorzitter of indien hij presideert de Oedeputee 
Voorzitter zuJ:en cen quorum vormt'n. 

4. (1) Een lid van de Raad zal zijn zetel verliezen 
(a) indien hij niet Ianger een inwooer van dit Oro 

gebied is; 
(b) indien hij insolvent gaat of indica hij zijn boedel 

overgeeft aan zijn krediteuren, of een overeen
komst maakt met zijn krediteuren; 

(c) indien zijn geesvermogens in de war zijn, o 
indien hij veroordeeki wordt voor een over
treding, en bestraft met gevangenisstnf zooder 
de optie van een gJ:Idboete; 

(d) indien hij afwezig is van vier ac:htereenvolgu 
de gewooe vergaderingen zoader verlol van de 
Administrateur. 
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(e) if it appear to the Administrator that he has 
ceased to be fitly representative of the views 
and interests he was appointed to represent; or 

(f) if, in- the case of any member other than a 
member appointed as representative of native 
interests, he accept an office of profit under the 
Administration of the .Territory or of the Go
vernment of th~ Union of South Africa. 

(2) for the purpose of this Proclamation a 
persoa shall not be deemed to be the holder of an 
office of profit under the Government or to be in 
the servke of the Administration or the Government 
merely by reason of the fad that he is a member 
of a Government Commission of Enquiry. 

5. If, by reason of death, resignation, or any other 
cause, a merdacr of the Council vacates his seat 
upon the -Council, his place shall be filled by the 
Administrator who 'shall appoint thereto a person 
who, in his opinion, may fitly represent the interests 
which the member whose seat is vacant was appoint
ed to represent. 

6. (1) The Council shall meet at such times aDd 
places as may from time to time be determined by 
the Administrator. Wherever practicable due notice 
~f every meeting shall be nqtified by written com
munication served personally or sent by telegraph 
or post to each member. 

• 
(2) Any meeting of the Council may be ad

journed from time to time as may be deemed neces
sary by the Council. 

7. The Administrator may require the attendance at. 
any meeting of the Council of the head or acting 
head of any Department or any other officer of the 
Public Service of the Territory, and it shall be the 
duty of any such head or acting head of a depart
ment or officer to attend any meeting of the Coun
cil which he has so been required to attend. Any 
head or acting head of a Department or officer so 
attending a meeting of the Gouncil shall have the 
Tight to diS<:Uss at that meeting any matter upon 
which he may be consulted thereat by the Admi
nistrator or the Council, or in respect of which his 
attendance may have been required,. but he shall 
have no , right to vote. 

8. (1) It shall be the duty and function of the 
Council to advise the Administrator in regard to:-

(a) the raising of revenue within the :rerritory; 

(b) the appropriation of monies for the public ser-
vices of the Territory, and the allocation of 
expenditure; 

(c) matters of general policy in relation to the legis
lation and administrdtion of· the Territory apart 
from routine matters of administration. 

(d) any other matter upon which its advice may 
be requested by the Administrator. 

(2) A ll}ling or decisiOn by the Administrator 
that any particular matter falls within or without 
the scope of paragraphs (a), (b) or (c) of this 
Set1'ion shall be final. 

9. :The Administrator may make rules: 

(a) prescribing the procedure at meetings of the 
Council; 

(b) regulating the conduct of its business; and 

(c) geaerally for giving effect to the purposes of 
this proclamation. 

(e) indjen bet de Administrateur schijnt dat hij niet 
1anger een geschikt vertegenwoordiger is van 
de zienswijze en belangen die hij opgedragen 
was te vertegen\\"'Ordigen; of 

(f) indien, een ander Lid dan bet Lid aangesteld 
de naturellen belangen te vertegenwoordigen, 
enige positie van voordeel aanneemt onder de' 
Admini~tratie van dit Orondgebied of onder de 
Regering van de Unie van Zuid Afrika. 
(2) Voor het doe! van deze Proklamatie zal geen 

persoon beschouwd worden een positie van voor
deel te houden, onder de Regering of in de Dienst 
van de Administratie van de Regering te zijn voor 
'redenen dat hij een Lid is van een Regerings-Kom
missie van onderzoek. 

5. lndien wegens overlijden, ontslag aanvrage of' om 
enigc andere reden, een Lid van de Raad zijn zetel 
op de Raad opgecft, zal zijn plaats gevuld worden 
door de Administrateur, die daarvoor een person 
'Zal aanstellen, die, volgens zijn meening behoorlijk 
de belangen kan vertegenwoordigcn, van bet Lid, 
dat aangesteld was die te vertegenwoordig~n, en 
wiens zetel is opengevalle.n. 

6. (I) De Raad zal vergaderen op zulke tijd en 
plaats als van tijd tot tijd door de Administrateur 
zal worden bepaald. lndien mogelik zal bchoorlike 
kennisgeving geschieden van iedere Vergadering door 
'middel van geschreven mededeling die persoonlik 
·overhandigd wordt, of gezonden per telegram of 
door de post aan elk Lid. 

(2) Enige Vergadering van de Raad kan ver
daagd worden van .tijd tot tijd zoals de Raad goed
dunkt. 

7. De Adminis trateur kan bij euigc Vergadering van 
de Raa<.l, verlangen dat hct Hoofd of waamcmend 
Hoofd van een Departcment of enig ander ambtenaar 
van de Publiekc Dienst van bet Grondgebied, zijn 
opwachting zal maken gedurende de Vergadering 
van enigc Vergadering van de Raad en het zal de 
plicht zijn van zulk Hoofd of waarnemend Hoofd 
'Van een Dcpartcment of ambtcnaar, 1.ijn opwachting 
te maken bij enige Vergadering, waarbij zijn opwacht
ing verlangd wordt, Enig Hoofd of waarnt'111end 
·Hoofd van een Departcmcnt of ambtenaar, die aldus 
ziJn opwachting maakt bij een Vergadcring van de 
Raad, zal het recht hebben cnige zaak te bcsprcken 
waaromtrent hij gcraadpleegt wonlt door de Ad
ministrateur of door de Raad, of waarvoor zijn tegen
woordigheid verla.ngd mocht worden, maar hij zal 
geen recht hebben te stemmen. 

8. (1) Het zal de plicht en werkzaamheden van de 
Raad zijn de Administrateur te adviseren in verband 
ptet; 
(a) het heffen van inkomsten binnen het Grond

gebied; 
(b) het gebruik van gelden voor de PubliekeDiensten 

van het Orondgebied eo de verdeling van uit
gaven; 

(c) zaken van algemene politick in verband met 
de wetgeving en administratie in het Orondge
bied afzonderlik van routine zaken van Admi
nistratie; 

(d) enige andere kwestie waar omtrent de Admi
nistrateur advies mag verlangen. 
(2) Enige opinie of beslissing van de Administr.l

teur dat zekere kwestie valt binnen of buiten de 
bedoelingen varr Paragrafen (a), (b) of (c) van dit 
artiekel zal finaal zijn, 

9. De Administrateur kan regulaties maken 
(a) voorschrijvende de handelwijze ged~nde ver

gaderingen van de Raad; 
(b) regulerende de manier waarop de zakeo behan-

deld zullen worden; en 
(c) in bet algemeen voor bet uitvoeren van bet d'oel 

van deze Prok1amatie. 
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10. Members of the Council shall recei\:e such remuner
.ation as the Administrator may from time to time 
decide. 

11. .The Council established by this Proclamation shall 
cease to exist on the 31st day of Dettmber, 1921; 
provided that its existence may by Proclamation be 
prolonged by the Administrator for any further 
period or periods either with the same membership 
ror with an altered membership. 

12. ·This Proclamation shall be known and may be 
cited for all purposes as the "Advisory Council Pro
clamation, 1 921". 

GOD SAVE .THE KING. 

Given under my hand at Windhoek this J rd day of 
January, 1921. 

No. 2 of 1921.) 

Gl]S. R. HOFMEYR 
Administrator. 

•WHEREAS it is desirable to make provision for the 
issue of writt<.>n registered title to certain lands in this 
'ferritory. 

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

1. Notwithstanding anything to the contrary contained 
in the Deeds Registry Proclamation, 1920, or the 
Regulations framed thereunder, any Company or 
person who is in possession of land lawfully acquired: 

(a) by \:irtue of any concession o r agreement re-
cognised by or concluded with the late German 
Government, in so far as such concession or 
agreement has not been cancelled or r~pudiated 
by the provisions of the Conccssious Modifi
cation and Mining law Amendment Proclama
tion, 1920; 

(b) from any person or Company in lawful posses
sion of land by virtue of a concession or agree
ment mentioned in clause (a) hereof; 

(c) hom any Nati ,•e Chief or Tribl·; 

tr.ay apply for and, on compliance with the provisions 
of this Proclamation, obtain a Certificate of Register
ed .Title and the Registrar of Deeds is hereby em
powered and authorised to issue such Certificate 
in the form "A" set out in the schedule annexed 
11ereto. 

2. Notwithstanding anything to the contrary contained 
in the Concessions Modification and Mining Law 
Amendment Proclamation 1920 any Company or per
~on who is in possession of land lawfully acquired 
with,in any area, the rights to ownership of which 
•have been cancelled by the above Proclamation, 
may, on production of a written consent s igned by 
the Administrato r, apply for, and orr compliance with 
the provisions of this Proclamation, obtain a Certi
ficate of Registered J'itle to such land. 

...- 3. 1The Administrator may cancel without having re
course to a Court of law any agreement or Deed 
of Sale of land ~gnised by or concluded with the 
·tate Gennan Government if he is satisfied that the 
conditions thereof have not been complied with. 
If title to the property affected by any such agreement 
or deed of sale cancelled by the Administrator is 

• 

10. Leden van de Raad zullen mike betaling ontvangen 
als de Administrateur van tijd tot tijd zal besJissen • 

11. De Raad opgericht onder -deze Proklamatie zal op
·houden te bestaan op de Jlste December, 1921: bet 
bestaan kan echter \'erlcngd worden door Prokla
matie van de Adininistrateur voor cen verder tijd
perk of tijdpcrkcn met het zelfde of een Vcranderd 
lidmaatschap. 

12. Deze Proklamatie zal bckcnd zijn en kan voor aile 
doeleindcn gcnoemd worden de ,A~.h-iscrcnde Raad 
Proklamatie van 1921". 

GOD BEHOEDE DE KONING. 

Uitgcvaardigd ontler mijn hand tc Wtndlloek de 3de 
dag van januqrie 1921. 

No. 2 van 1921.1 

GIJS. R. HPFMEYR 
Adtninistrateur. 

NADEMAAl het wensctik is vooniening 
voor de uitgifte van geregis1reerdc eigendomsrechtcn 
voor zekcre grondstukken in dit Grondgebied 

ZO IS H ET dat ik onder en kradrtens de macht 
mij verlecnd, hierbij verklaar, proklamccr en bei<eud maak 
als volgt: -
1. Niettegenstaandc cnig iets in s trijd met de Rcgistra

tie van Akten Proklamatie van 1920, of de regulatics 
gcmaakt daaronder, enige Maatschappij of persoon 
die in bezit is van lantl wettig verkregen 
(a) krachtens enjgc Konsessie of Kontrakt 

door of gemaakt met de vrocgere Duitsche 
gering, voor rover als zulke konsessie of rulk 
Kontrakt niet vervallen is ·of niet erkend is vol
gens voorzieningen van de , Vcrandering 
Konsessie en Mijnwet Ocwijzigde Proklamatie 
1920; 

(b) van enig pcrsoon of Maah:chappij ·in 
bezit vCWl land krachtcns een Konsessie of 
trakt vermeld in artiekcl (a) hiervan; 

(c) van e nige Naturdlen Kapitcin of Starn; 
kan applikatie maken voor en, na voldaan te ht>tlhM.,; 

aan de voonicningcn van dezc Proklamatie, 
certifikaat , ·an gwegistreerd cigcndomsrccht ver
krijgen en de R~gistrateur van Aktcn is hiermede 
gnolmachtig-d ea gcrcchtigd :roodanig certifikaat 
vonn ,A" als \'astgcsteld in -de aangehechte Bijlage 
hicn·an, af te geven. 

2. Niettegenstaande enig iets in strijd met de ,Veran
dering van Konsessie en Mijnwet Gcwijzigde Pro
klamatie van 1920, cnige Maatschaprij of Persooa 
die in het bczit is van land wettig vcrkregen in enige 
Tan<lst~eek, waarvan de eigcndomsrechten vervallen 
'Zijn krachtens bovt~ngen6cmde Proklamatie, 
vertoon van ccn gcschrevcn toestemming ret<~J\,encll• 
door de Administratcur, appli"atic maken voor en na 
voldaan t c hcbben aan de voorzieningen van di!Je 
Preklamatie, een certifikaat van gercgistreerd eig~ 
domsrecht van zulk. land verkrijgen. 

3. De Administrateur kan als vervallen verklaren, zonder 
'advies van ecn Gercchtshof, em4r f\ontrakt of K~ 
brief bctreffende verkoop ,·an land zelfs wannetr 
dezelve erkend is door or gemaakt met de vroegeR 
Duitsche Regcring, wanneer hij van meening is 
·aan de voorwaardcn daarvan niet voldaan is. 
bet eigendomsrecht van het eigendom betrokken 
in zulk cen Kontrakt of Koopbrief, die als vHv:alilf1tll 

is verklaard door de Administrateur, 
is in het ,Grundbuch" of ,Landregis~'. dan zal 
de Registrateur van AJcten, op vertoon van een ge-

• 
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registered in the "Onsndbuch" or "landregister'' 
the Registrar of Deeds shaD, on production of a 
'Written order for the canceDation of the Registered 
CTitle to such property, signed by the Administrator, 
'make an endorsement of cancellation against the rela
tive records and entry in the Orundbuch or land
Tegister or Debt Register, as the case may be, where
upon the free and unencumbered dominium in the 
land shall vest in the Administration of South-West 
•Africa. 

Provided that nothing herein contained shall be 
deemed to affect in any way the powers and rights 
of the Union Odvemment or the Administrator to 
repudiate or acknowledge any agreement, contract 
lOr deea of sale entered into by the Ooverrunl!nt of 
German South-West Africa. 

/ 

-4. Notwithstanding the provisions of Regulati Jn }.o. 
59 of the Regulations framed under the Deeds Re
gi~tri~ Ad 1918 of the Union Parliam~nt, as aj>plied 
to this Territory by the Deeds Registry Proclama
tion 1920, and of the Tariff of fees and Charges 
appended to such Regulations, lhe Fee; and Cha•
ge!: for drawing the Certificate me 1tiJned'm S<!ctlons 
one anc.i two hereof, including the uec~s.;uv copy 
or copies of such deeds and attendance on lodgment, 
sba11 be limited to £ 3.3.0. 

5 (1) Any Company or person desirous of ob-
taining a Certificate of Registered Title ref~r-~d to 
in Sections one and two hereof shall apply, i:t wnting, 
to the Registrar of Deeds for such Ccrufir:ate. 

(2) Such application shall be accompanied by:

(a) a diagram in duplicate of the land, certified or 
approved of by the Surveyor General; 

(b) the original or certified copy of the concession, 
agreement or deed of sale of the land, if :.uch 
document be not already filed in the Deeds 
Registry, or such other proof of owne;-ship, in 
the form of affidavit, as the Registrar may re
quire; 

(c) in the case of land acquired from the late Ger
man Government of the Protectorate of South
West Africa a Certificate from the Senior Officer 
in charge of the Lands Branch of this Territory 
stating that nil ·the conditions of sale and pl,lr
chase or other contractual rights and obliga
tions have been compi:ed with, and stating further 
the balance amount still due to Ooverrunent to 
be secured by Mortgage; 

(d) ptoof of payment of Transfer Duty on all inter
ml'<iia.te sales (if any): 

(e) proof of payment of land Taxes and other 
duties and rates (if any); 

(f) three copies of a Notice in the Form "B" set 
out in the Schedule annexed hereto, for approval 
of the Registrar of Deeds. 

6. (1) The applicant shall insert at his own ex-
pense once a week in three issues of a newspaper 
circulating in the District in which the land is situate 
'as the Registrar of Deeds may approve, the Notice 
'approved of under Sub-section 2 (f) of Section five 
•hereof, and shall furnish the Registrar with a copy 
of each issue of the newspaper in which such notice 
appears. 

(2) The Registrar of Deed3 shall post a copy of 
such Notice for information in some conspicuous 
place at or in the DeOOs Registry. 

7. Every such Certificate of Registered Title shall be 
prepared by a Conveyancer duly admitted to practise 
u .. such in this .T~rritory. 

~ lA \ 
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schreven order voor bet doen vervalten verklaren 
van bet Oeregistreerd eigendomsrecht van mlk eigen
dom, getti!kend door de Administrateur, een aan
teekening maken van vervallen verklaring in de ar
chieven en een inschrijving maken in het Orund
buch of land register of Schulden register, zoals nodig 
mag zijn, waarna bet vrije en onbelaste eigendoms
recht in hetland zal gevestigd zijn in de Administratie 
van Zuid West Afrika, mits dat niets hierin vermeld 
beschouwd zal worden de machten en rechten van 
de Unie Regierung of van de Administrateur te be
perken om al of niet te crkennen enige Overeen
komst, Kontrakt of Koopbrief gemaakt met de Re
gering van Duitsch Zuid West Afrika. 

4. Niettegenstaande de voorzieningen van Regulatie No. 
59 van de Regulaties gemaakt onder de Aktcn Regis
'tratie Wet van 1918 van het Unie Parlcment, zoals 
tocgepast voor dit Orondgebicd volgens de Akten 
Registratie Proklamatie van 1920, en van hct Tarief 
van Fooien en Onkosten aangehrcht aan die Regu
laties, de Fooicn en Onkosten om het Certificaat 
te verkrijgen, venneld in artiekels een en twec hier
van, ingcsloten de nodig~ kopie of kopien van rulke 
dokumenten en diensten in verband met de over
handiging daarvan, zul~en beperkt worden to £3.3.0. 

5. ( 1) Enige Maatschappij of Persoon die verlangt 
ecn Certifakaat van Oeregislreerd eigendomsrecht te 
krijgen 70:lls vermeld in artickcls ecn en twcc hit!r
van moet een geschreven applikatie makcn voor rulk 
een Certifika.at aan de Registrateur van Akten. 

(2) Zulk een applikatie zal verg~zeld zijn van:
(a) een kaart in duplikaat van het land, gecertifi

scerd of goe<.lgekeurd door de Landmeter Oc-
neraal; . <. 

(b) de oorspronkelike of g·eccrlifiseerdc kopie van 
de konsessic, overeenkomst of koopbrief van 
het land, indicn zulk een document niet alreeds 
in het bezit van het Alden Registratic kantoor is, 
of zulk a.nder bewijs wan eigcndom, in de vorm· 
van een beedigde verklaring als de Registrateur 
mag verlangen; 

(c) in hct geval van land verkrcgen van de vroe
gere Duitsche Regering va.n het Protektoraat 
van Zuid West Afrika een certifikaat van de 
Hoofdambtenaar in bevel van het Landen De
partemcnt van dit Orondgebied waarin verklaard 
wordt dat aile bepalingen van verkoop en koop 
of andere Kontrakt rechten en verplichtingen zijn 
nagekomen en verder aangevende de balans nog 
verschuldigd aan de Regering en te worden ver
zekerd door hypoteek; 

(d) bewijs van betaling van aile ·Transport fooien 
op alie onderverkopingen (indien die hebben 
plaats gevonden); 

(e) bewijs van betaling van Lands belasting en an
dere opcenten en omslag (indien di.e bestaan); 

(f) drie kopien van een kennisgeving in vorm ,B" 
zoals vastgesteld in de bijlage hieraangehccht, 
ter goedkeur;ng van de Registrateur van alden. 

6. (1) De applikant zal op zijn eigen onkosten een
maal Jrer week in drie uitgaven van een nieuwsblad, 
dat cirkuleert in het Distrikt waarin het land gelegen 
~s, onderworpen aan de goedkeuring van de Re
gistrateur van Akten, bekendmaken, de kennisgeving 
:zoals goed gekeurd onder subartiekel 2 (f) van ar
tiekel vijf daarvan, en zal een kopie van iedere uit
gave van het nieuwsblad wa,arin de kcnnisgeving 
bekend gemaakt is, aan de Registrateur van Akten 
'Zenden. 

(2) De Registrateur van a.ld:en zal een kopie 
van zulke bekendmaking, ter kennisname, op een 
'lichtbare plaats ten toon stellen in of nabij het Re
gistratie kantoor van Aktcn. 

7. Enig derge.lik certifika.at van geregistreerd eigen
domsrecht zaJ worden opgemaakt door een .TraJISoo 
port en Verband Uibnaker die gerechtigd is praktijk 
als zodanig uit te odenen in dit Orondgebied. 
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Officielc Kocrant, 13de Januarie 1921. 

8. The Administrator may ~ake Regulations not in
~stent with this ProcJamation in respect of 
matters necessary to give dur force and effect 
'hereto. 

9. .This Proclamation may be cited for all purposes as 
the "Land Titles Prgslamat;op 1 jl ", 

- I - • 
GOD SAVE THE KINO. 

Given under my hand at Windhoek this lith day of 
january, 1921. 

GJ)S. R. HOFMEYR 
Administrator. 

SCHEDUlE. 
Form A. 

Prepared by 
Conveyancer. 

CERTIFICATE OF REGISTERED TITlE 

(Issued under the provisions of Proclamat;on No.2 of 1921.) 

WHEREAS ........ , , , , , 
·has applied for the issue ·of a Certificate of Registered 
!Title and whereas it appears that (he) is entiiled to 
the land hereinafter described by virtue of (here recite 
full particulars and nature of transaction by virtue of 
'Which applicant claims title). 

NOW THEREFORE, in persuance of the pro
visions of the abovementioned Proclamation, J, the 
•Registrar of Deeds f.or South-West Africa, do hereby 
-=ertify that the said . . . . . . . · . , '· , , 
'his heirs, executors, administrators or assigns, IS the 
!registered owner of chtain (here d~scribc tlte _land 
:and extent in ful!), as will more futly appear trom 
the annexed diagram, and further subject to (here 
insert any servitudes. or conditions to which the 
tand may be subject), and tliat by virtue of these 
,-esents the said . . . . . . . . , , , , , , 
•his heirs, exectitors, administrators or assigns, now 
!is and henceforth shall be entitled thereto, conform
'ably to local custom, the Administratiou of South
West Africa, however, reserving its rights. 

IN WITNESS whereof I, the said Registrar, 
•have subscribOO" to U1ese presents, and have caused 
my Seal of Office to be affixed thereto. 

Thus done and executed at the Ofrice of the 
Registrar of Deeds at Windhoek on the . . . . . 
day of the month of . . . . . .· . in the Year 
of our lord One Thousand Nine Hundred and . 
'(19 ••. ). 

Registrar of Deeds. 

Registered in the Register of . . . . . . 
Book . . folio. . . . on the above date, 

SCHEDULE. 
form B. 

NOTICE 

Application havin~ been made by • . . 
'for the issue and registration of a Cerhf1cate of 
·Registered Title in respect oi (here insert full des
aiption and extent of tbe land) originally held by 

"~&~·-~d ___ by--~~~·-~i-·~~--~r:···- ~- · ··:·· ··: · ··:···~·· · ·:· · ·-~ 

ldated • • . • . • • • all persons claiming to 

8. De Administratcur kan Regtdatiu maken, die aie 
in strijd zijn m~t deze Proldamatie in verband me 
'Zaken waarvoor behoorlike macht en uitvoering DCII.l 
dig is. • 

9. Deze Proklamatie zal voor aUe doeleinden genoem~ 
~rden de ,Land Eigt!ndomsreehten Proklamati1 
1921" 

GOD BEHOEDE DE KONINO. 

Uitgevaardigd om:Itr mijn hand -re Wind}JOd( de II 
dag van Januarie 1921. 

BJJlAGE. 
Vorm A. 

Opgemaakt door 
Tran.:.;:port en Verband uitmak 

CERTIFIKAAT VAN OEREGESTREERD EJGENDOM 
RECHT. 

(uitgegcven onder de voorzieningen van Proklamatie No. 
van 1921.) 

NADEMAAL . . . . . . . . , , , , 
:in strijd zijn met dczc Proklamatle, in verband m 
·applikatie gemaakt heeft voor de 3;fgifte van ee 
Certifikaat van Geregistreerd Eigendomsrecht en na 
demaal bet blijkt dat (hij) gerechtigd is op het Ian 
·hieronder beschreveo krachtens (verhaal hier vol 
bizonderheden en de aard van de onderhandelin 
krachtens welke de app!ikant eigcndomsrecht eischt) 

ZO IS HETo, dat met hct oog op de \roorzi\!•a' 
gen van bovengenoemde Proklamatie I, de Regi 
tratt·ur van Akten voor Zuid West Afrika, hie'rmed 
tert:fiseert dat de gcnoemde . . . . . . . . • 
. . . . . . . . zijn erfgenamen, eksekuteurs, 
'rninistrateurs of. opvolgcrs, is de g-eregistreerde cig 
'naar van zekere (hierin bcschr:jf het land en groo 
1compleet), zoals mcer volkomcn zal blijken uit 
aangehe-chte kaart, en veroer onder\rorpen aan (hie 
vul in enig servitude of kon:Jitie waarmede bet land 
belast is) en dat krachtens dit dokument de genoemde 
. . . . . . . . zijn cn·gcnamen, eksekuteurs, 
administrateurs of opvolgers, nu is en in het vervolg 
zal zijn gerech!igd daarop, overeenkomsttg plaatse
like gewoonten, de Admirristratie van Zuid West 
'Afrika behoudt echter zijne rechten voor. 

AlS GETUIGE waarvan ik, d{! genoemde Re
gistrateur, deze dokumenten onderteekend heb, en 
daa1op het Zegel van mijn Kantoor heb doen plaat
sen. 

Aldus gedaan en uitgevoerd in bet kantoor van 
de Registrateur van Akten te Windhoek op den •.•. 
dag van de maand . . . . • . . . in bet jaa 
oozes Heeren Een duizend Negen Honderd en ..... 
(19 .... ). 

Registrateur van Alden. 
(Geregistrateerd in bet Register van • 

op bovengenoemde dation. 

BljlAGE. 
Vonn B. 

KENNISOEVINO. 
Apptkatie gemaakt Z:jnde door • • . • • . 

'VQOr de afg:fte en Registratie van eeo certilikaat 
Geregistreerd Eigendomsrecht betreffende (verme 
hier de voUe beschrijving en grootte van bet la 
oorspronkel:k behoorende aan ; • • 
onder en overeenkomst.ig Akie . . . • •• • 
gedatecrd • . . . . · • aJle penonen, 

•. 
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bave any right or title in or over the said land are 
tleftby required to notify me in writing of such 
daim within three months from the date of publi
cation of this notice. 

Should UJY objection be taken it shall be the 
duty of the person objecting, in the absence of 
~y agreement between the parties, to apply to the 
'High Court of South-West Africa within a period 
of one month from 'the date on which the objection 
Is lodged for an Ordet restraining the issue of the 
Certificate iB question, failing which such certificate 
'wiD be issued. 

Registrar of Deros. 

No. 3 of 1921.) 

WHEREAS it is desirable to make provision for the 
relistration of certain Companies which were in exist
eace and carrying on business in this Territory prior 
to the oommencement of the Companies Proclamation 
1920; 

•AND WHEREAS it is desirable to modify and amend 
the Companies Act of 1909 (Transvaal) as applied to 
this Territory by the Companies Proclamation, 1920; 

NOW THEREFORE, under and by virtue of the 
powers and author.ty vested in me, 1 do hereby proclaim, 
declare and make knO\vn as follows:, 

I. Any Company which, t the commencement of this 
'1. P.!:qclamation, was 1in' e istence and carrying on busi
~ in this Territory s neither an "Existi.ng Com

pany" nor a "foreign Company", as such are de
fined in Section 2 of the Companies Act of 1909 

0,...,(Transvaal) as amend and applied to this Terri-
' -' !Aory by the Compan·e Prochmation, 1920, shall be 

*emed to be an "E. sting Company" for all the 
>"'3 ~rposes of the said and the said Proclamation 

provided that a Bra ch Establishment of such 
Company was at th~ mm{!ncemcnt of the Compa
mes Proclamation, 1920 registered in the Commercial 
Register.- fonnerly k t in this Territory, and 
provided further that such . Company had, prior 
to the oommencemcnt of the said Proclamation, 
Temoved its principal pl~ce of business to this Terri
tory. 

2. Any C~mpany having a capital divickd into shares 
'Which are issued to bearer shall be exempt from 
'so much of the provisions of Section 26 of the 
Companies Act ol 1909 (Transvaal), as applied to 
this Territory by ~he Companies Proclamation, 1920, 
'as the Rcgist •ar may having regard to all the circum
stances deem fit. 

3. Sub-section l:Z of Section 2 ("Particular Amend
ments") of the Schedul~ annexed to the Companies 
Proclamation, 1920, sha:1 be and is hereby amended 
by the delet:on therefrom of paragraph (b) and the 
'SUbstitution therefor of the following:-
•(b) by the insertion, after the word "Colony" where 

that word first occurs in the Sub-sectk>n, of 
the words "shall on or before the 17th day of 
"May, 1921, or such further ,eriod as the Re
"gistrar may in his discretion deem n<..'Cessary"; 
and by the deletion of the word$ "shall within 
"three months after the commencement of this 
"Act or'' in such Sub-section. 

4. ·The provisions of the Companies Act with respect 
to voluntary winding up sha.l not apply to any Com
pany of which the voluntary winding up has com
'menced before the commencement of the Companies 
'Proclamat;on, 1920, but every such Company shall be 
'WOUnd up in the same manner and with the same 
incidents as if such Proclamation had not been 
5ssued, and, for the purposes of the winding up, the 
·Law or laws under which the windi~ up commenc
led shall be deemed to remain in full force. 

. 

eischen. enig Recht of Eigcndomsrecht op of van het 
genoemde land ie hebben, worden hierbij verlangd 
'lnij schriftelik kennis te geven van een dergelike eisch 
brinnen drie maanden van af datum van deze kenriis-
geving. t 

Mochten er enige bezwaren zijn, dan zal bet de 
plicht zijn van de per!>'OOn die deze bezwaren inbrengt, 
indien er geen overecnkomst Jusschen de pa.rtijen 
bestaat, applikatie te maken aan bet Hoger Hof 
van Zuid West Afrika, binnen het tijdperk van een 
tnaand van af ue -datum waarop de bczw!lren zijn 
ingediend, voor een Order om te verbieden dat bet 
betrokken Ccrtifikaat wordt afgegeven. 

Registrateur van Akten. 

No. 3 van 1921 .) 

NADE.MAAL het wenselik is voorziening te maken 
voor de Registratie van zekere Kompanjies die bestoJl'o 
den en bezigheid ureven in dit Orondgebied VOQJ' bet in 
werking treden van de Kompanjies Prokll!:o~atie van 
1920; 

'EN NADEMAAL bet wenselik is de Kompanjies Wet 
van 1909 (Transvaal) zoals toegepast in d'it Orondgebied
overeenkomstig de · Kompagnies Proklamatie van 1920, 
te wijzigen en te verbeteren; 

ZO IS HET dat ik onder en krachtens de macht 
mij verleend hiermede proklameer, verklaar en ·bekend 
maak als volgt; 
1. Enige Kompanjie die, bij het in werking' treden van 

dezc Proklamatie bestond of bezigheid dreef in dit 
Orondgcbied is geen ,Bcstaandc Kompanjie" noch 
een ,Vrecmde Kompanjic" zoals vastgesteld in ar
tiekel 2 van de Kompanjies Wet van 1909 (Transva:1l) 
zoals geamendeerd en toegepast voor di~ OrQndgebied 
door de Kompanjies Proklamatie van 1920, zal be
schouwd worden ecn ,Bestaande Kompanj;eu te zijn 
voor aile doeleinden vao de genoemde Wet en de 
genocmdc Proklamatie, rnits da\ een takbezigheid 
van d ie Kompanjie, bij hct in werking treden van de 
Kompanjie Proklamatic van 1920 geregistreerd was 
in de Handelsregistcrs die vroegcr in dit Orondge
'bied gehouden werden, en mits dat ver<ler die Kom
panjie, bij het in werking treden van de genoemde 
Proklamatie, hun Hoofd bezigheids afdeling ver
plaatst had naar dit Grondgebied. 

2, Enige Kompanjie, die een kapitaal verdeeld heeft 
in aandelen uitgegeven aan ,Bezitter' zal, van de 
'Voorzieningen van artickel 26 van de Kompanjies 
•Wet van 1909 (Transvaal), zoals toegepast in dit 
Orondgcbied door de Kompanj:es Proklamatie, 1920, 
zover vrijgesteld zijn als de Registrateur, aile om
'Standigheden in aanmcrking genomen, goeddunkl 

3. Subartiekcl 12 van artickcl 2 (Biezondere Wijzigin
gen) van de aangehechte B:jlage van de Kompanjies , 
Proklamatie, 1920, zal en wordt hierbij geamendeerd 
door het doen verval!cn van Paragrar.f (b) en daar
'Voor het volgend.: in de p!aats te s tcllcn; (b) Bljvoe
ging van, na het woord ,Kok>nie" waar dat woord 
de cerste maal voorkomt in bet Subartiekel, de woor
dcn ,zn.l op of voor d-e 17-de dag van Mei 1921, 
of zulk verucr tijdstip als de ·Registrateur volgens 
zijn eigen mccning noodzakclik acht"; en door het 
doen vervalicn van de woorden ,zal binnen drie 
'lnaanden na bet in wcrking trcdcn van deze Wet 
of" in Ja.t Subartiekel. 

4. De voorzieningen van de .Kompanjies Wet in verband 
'lnet vrijwillige Likwidatie zaJ niet van toepassing 
zijn op enige Kompanjie die met vrijwitige Likwidatie 
begonncn is voor dat de Kompanj ies Wet van 1920 
in werking trad, maar enige zodanige Kompanjie 
kan gel kwideerd worden op dezelfde manier en met 
•bet zelfde gevolg alsof die Proklamatit niet was 
wtgegeven, en voor het doel van likwidatie zal de 
1Wet of Wctten waaronder de likwidatie bcgonnen 
'is van volle kracht blijven. 


