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PROCLAMATIONS 
HIS HONOUR GIJSBERT REITZ HOFMEYR, A COM
PANION OF ,THE MOST DISTINGUISHED ORDER 
OF SAINT MICHAEL AND SAINT GEORGE, AD
MINISTRATOR OF SOUTH WEST AFRICA. 

11 of 1923.] 

WHEREAS it .is expedient in the interests of the Diamond 
siry to amend the provisions of the Imperial Mining 
inance for German South West Africa of the eighth day 
ugust, 1905, as amended by the Mining Law Amendment 
lamation 1919 and Proclamation of the Administrator 
outh West Africa No. 29 of 1921 dated the 15th August 

' 
NOW THEREFORE, under and by virtue of the powers 
e vested, I do hereby proclaim, declare and make known 
ollows:- ! 1 

1. In this Proclamation the expression "the principal Law" 
ns the Imperial Mining Ordinance for German South West 
ca of the eighth day of August, 1905, as amended by Pro
ations of the Administrator Nos. 24 of 1919 and 29 of 

2. Section s i x t y - t h r e e of the principal Law shall be 
is hereby amended by the addition thereto of the follow
proviso:-

"Provided that the Administrator may from time 
to time by notice in the Gazette, remit or reduce for 
suCh period or periods as he may determine the yearly 
claim tax for alluvial deposits of precious minerals with 
or without the said minimum of thirty shillings per 
annum." 

. This Proclamation may be cited for all purposes as 
ining Law Amendment Further Amendment Proclamation 
and shall be of retrospective force and effect as from 

.sixteenth day of November 1920 anything to the contrary 
ithstanding contained in the Concessions Modification 
Mining Law Amendment Proclamation 1920. 

GOD SAVE THE KING. 

b iven under my hand and seal at Windhoek this 15th 
of May, 1923. 

GIJS. R. HOFMEYR, 
Administrator. 

12 of 1923.] 

HEREAS it is expedient to amend further the laws 
ng to the Land and Agricultural Bank of South West 
a established under the "Land Bank Amendment Procla
n 1922"; 

OW THEREFORE, under and by virtue of the powers 
e vested, I do hereby proclaim, declare and make known 
llows:-
. In this Proclamation the expression "the principal 
amation" means the "Land Bank Amendment Procla
n 1922" and, save as in this Proclamation is specially 

PROKLAMATIES 
DOOR ZIJN EXCELLENTIE GIJSBERT REITZ HOFMEYR, 

LID VAN DE MEEST ONDERSCHEIDEN ORDE VAN 
SINT MICHAEL EN SINT JORIS, ADMINISTRATEUR 
VAN ZUIDWEST AFRIKA. 

No. 11 van 1923.) 

NADEMAAL het wenselik is om in de belangen van 
de diamant nijverheid de voorzieningen van de Keizerlike 
Mijn Ordonnantie voor Duits Zuidwest Afrika, gedateerd de 
achtste dag van Augustus 1905, zoals gewijzigd door de Mijn
wet Wijziging Proklamatie 1919 en Proklamatie van de Ad
ministrateur van Zuidwest Afrika, No. 29 van 1921, gedateerd 
de 15de Augustus 1921, te wijzigen; 

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

1. In deze Proklamatie betekent de uitdrukking "de Hoofrl
wet" de Keizerlike Mijn Ordonnantie voor Duits Zuidwest 
Afrika, van de achtste dag van Augustus 1905, zoals gewijzigd 
door Proklamaties van de Administrateur Nos. 24 van 1919 
en 29 van 1921. 

2. Artikel d r i e en zest i g van de Hoofdwet wordt 
en is hierbij gewijzigd door toevoeging daaraan van volgend 
voorbehoud:-

"Met dien verstande dat de Administrateur van 
tijd tot tijd door kennisgeving in de Qfficiele Koerant 
van de jaarlikse kleimbelasting ten aanzien van alluviale 
delverijen van edele mineralen voor zodanige tijdperk 
of tijdperken als hij mocht bepalen, kan afzien of haar 
kan venninderen, met of zonder vermeld minimum van 
dertig shillings." 

3. Deze Proklamatie kan voor aile doeleinden worden 
aangehaald als de Mijnwet Wijziging Verdere Wijzigings 
Proklamatie 1923 en heeft temgwerkende kracht en werking 
tot van de zestiende dag van November 1920, niettegenstaande 
enige tegenstrijdige bepalingen van de Verandering van 
Konsessies en Mijn Wet Gewijzigde Proklamatie 1920. 

GOD BEHOEDE DE KONING. 

Gegeven onder mijn hand en zegel te Windhoek op deze 
15de dag van Mei, 1923. 

No. 12 van 1923.] 

GIJS. R. HOF MEYR, 
Administrateur. 

NADEMAAL het wenselik is de wetten met betrekking 
tot de Land- en Landbouw Bank van Zuidwest Afrika, opge
richt onder de "Land Bank Wijzigings Proklamatie 1922", 
verder te wijzigen; 

ZO IS HET, dat ik onder en krachtens de macht mij ver· 
Jeend, hierbij proklameer, verklaar en bekend maak, als: volgt: -

1. In deze Proklamatie betekent de uitdrukking "de 
Hoofdproklamatie" de "Land Bank Wijzigings Proklamatie 
1922", en behalve waar deze Proklamatie bepaaldelik voor
ziening maakt, heeft elke uitdrukking, gebezigd in de Hoofd-
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Section t h i r t y 

Section 
thirty-one 

Section t h i r t y
e i g h t (1) (as 
amended by Act 
No. 36 of 1921). 

Third Schedule 
Covenant 8. 

Fourth Schedule 
(as .amended by 
Act No. 36 of 
1921). 
Act No. 36 of 
1921. 
Section f i v e 

Section twe I\ e 

Section 
seventeen 

No. 13 of 1923.) 

By the insertion in sub-sections (1), 
(2), (3) and (5) after the word "society" 
whenever it occurs of the words "or com
pany"; b,r the addition at the end of sub
sections (1) and (2) of the words "or any 
amendment thereof"; by the insertion in 
sub-sections (2) and (3) after the word 
"societies" whenever that word occurs of 
the words "or companies"; and by the in
sertion in sub-section (3) after the word 
"bind" of the words "the society or com
pany and shall in addition in the case of a 
society bind". 

By the insertion after the word "so
ciety" whenever that '' ord occurs, of the 
words "or company". 

Ry the deletion in paragraph (a) of 
the words "liable for the debts and obli
gations of the society" and the substitution 
therefor of the words "who were members 
of the society when a resolution was taken 
to raise a loan or thereafter became mem
bers, including any persons who may have 
subsequently withdrawn or been expelled 
from the society". 

By the addition after the word "apply" 
of the words "to a co-operative society or 
a company or". 

Bv the deletion of the figures "£ 25" 
and the substitution therefor of the figure 
"£ 5". 

By the insertion after the word "so· 
cieties" whenever it occurs of the words 
"or companies". 

B} the In ertion after the word "so
ciety" of the words "or company". 

By the deletion of the words " ection 
three of this Act" and the substitution there· 
for of the words "this Act or any am_end• 
ment thereof". 

WHEREAS it is expedient to amend Proclamation No. 57 
of 1921 by the Administrator of South West Africa dated the 
1st December 1921, entitled the "Fencing Proclamation 1921" 
(hereinafter referred to as "the said Proclamation"); 

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

1. Section t h r e e of the said Proclamation shall be and 
is hereby amended by the deletion in sub-section (1) of all 
the words occurring therein after the word "type" and the 
substitution therefor of the following words: 

"The Land and Agricultural Bank of South West Africa 
as established by the Land Bank Amendment Procla
mation 1922 may upon application make an advance 
to such owner for the purpose of defraying such cost 
or contribution (as the case may be) provided that such 
cost or contribution exceeds ten pounds." 

2. This Proclamation shall be read as one with the said 
Proclamation and may be cited for all purposes as the 
"Fencing Proclamation Amendment Proclamation 1923". 

GOD SAVE THE KINO. 

Given under my hand and seal at Windhoek, this 17th day 
of May, 1923. 

OIJS. R. HOFMEYR, 
Administrator. 

Artikel d e r t i g 

Artikel e e n -
en-dertig 

Artikel a c h t -
en· de rt i g (1) 
(zoals gewijzigd 
door Wet No.36 
van 1921.) 

Derde Bijlage, 
beefing 8 

Vierde Bijlage 
(zoals gewijzigd 
door Wet No.36 
van 1921) 

Wet No. 36 ran 
1921. 
Artikel v i j f 

Artikel twa a If 

A rtikel z c ,. c n -
tie n 

No. 13 van 1923.] 

rente, op zulke voet per jaar als de ra 
bepalen mag, op de dagelikse balans v 
het verschuldigde bedrag.'' 

Door de toevoeging in sub-artikels ( 
(2), (3) en (5) na het woord "verenigin~ 
wanneer het \'Oorkomt, van de woorden ' 
maatschappij" en door de toevoeging 
het ~voord "Wet" in sub-artikels (1) 
(2) van de woorden "of een wijziging da 
van" ,en door invoeging in sub-artikels ( 
en (3) na het woord "verenigingen", wa 
neer net voorkomt, van de woorden " 
maatschappijen", en door toevoeging 
sub-artikel (3) na de woorden "aldus 
tekend zijnde" van de woorden "de v 
eniging of maatschappij en daarenboven 
het ,geval van een vereniging". 

Door de tussenvoeging na het woo 
"verenigin~" ,wanneer het voorkomt, ,·an 
woorden 'of maatschappij". 

Door het weglaten in paragraaf (a) v 
de woorden "aansprakelik zijn voor 
o;chulden en \ crbintenissen van de vere 
<ring" en het vcn·angcn en·an door de wo 
den "!eden waren ,·an de vereniging to 
een besluit genomen werd om een leni 
op te nemen, of !eden werden daarna, m 
inbegrip van personen die later zich teru 
getrokken mochten hebben of uit de v 
eniging gezet mochten zij11". 

Door toeYoeging na hct woord "t 
passing" ,·an de woorden "op een koo 
ratieve vereniging of een maatschappij, of 

Door weglaten van het cijfcr "C _ 
en hct ver\'angen en·an door het cijf 
"£ 5". 

Door de invoeging na het woord .. ,. 
cnigingen" -'\'aar het voorkomt, ran 
woorden ''of maatschappijen". 

Door de invoeging na het woord "v 
eniging" ,·an de woorcfen "of maatschappi 

Door weglateu van de woorden " 
tikel drie van dezc Wet" en het vervang 
en·an door de woorden "deze Wet of e 
wijziging daarvan". 

NADEMAAL het wenselik is Proklamatie No. 57 v 
1921 van de Administrateur van Zuidwest Afrika, gedatee 
de 1ste dag van Desember 1921, genaamd de "Omheinin 
Proklamatie 1921" (hierna aangehaald als "de gezegde P 
klamatie") te wijzigcn; 

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

1. Artikel d r i e \an de gezegde Proklamatie zal zijn 
is hierbij gewijzigd door weglating in sub-artikel (I) van al 
woorden na het woord "maken" en het vervangen crv 
door de volgende woorden: 

"De Land- en Landbouw Bank van Zuidwest Afri 
als opgericht door de Land Bank Wijzigings Prokl; 
matie 1922 mag op aanvraag aan zodanige eigena: 
een voorschot geven tot dekking respektieveliK v 
die kosten of ran die bijdragen (zoals het geval ma 
zijn) met dien verstande dat zulke kosten of bijdrage 
tien pond teboven gaan." 

2. Deze Proklamatie moet worden gelezen als cen ui 
makende met gezegde Proklamatie, en kan voor aile doeleinde 
aangehaald worden als de "Omheinings Proklamatie Wijz 
gings Proklamatie 1923". 

GOD BEHOEDE DE KONING. 

Oegeven onder mjjn hand en zegel te Windhoek o 
deze 17de dag van Mei, 1923. 

OIJS. R. HOFMEYR, 
Administratcu 


