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The following Government Notice is published for general , - information, . : 

E. F. C. LANE, 
Secretary to the Prime Minister. 

Cape Town, 9th April, 1923. 

—— te 

No. 587.] [9th April, 1923. 

- is notified that His Royal Highness the Governor-General has been pleased to assent to the following Acts, which are hereby published for general information :— 

No. 5 of 1923: Boxing Act we we be ii . No. 6 of 1923: Natural and Histcrical Monuments Act iv Ne. 7 of 1923: Women Legal Practitioners Act Le vi No. 8 of 1923: Anatomy Act Amendment Act . » vi No. 9 of 1923: Magistrate’s Courts Act, 1917, Further 
Amendment Act 

vi 

House of Assembly, 
3rd April, 1923, 

ye following Bills, having been introduced into the House of Assembly, are published in accordance with Standing | Order No. 158. 

* DANL. H. VISSER, 
Clerk of the House of Assembly.’ 

PAGE. A.B, 45—’23: Sale of Intoxicating Liquor (Further 
Restrictions) Bill uae we vil A.B, 46—'238: Usuary Bill bee bea te ve VET 

PAGE. © 

  

DEPARTEMENT VAN DE EERSTE MINISTER. 
De volgende Goevernements-Kennisgeving wordt ter alge- mene informatie gepubliceerd, 

E. F. C. LANE, 
; Sekretaris van dé Eerste Minister, Kantoor van de Eerste Minister, 

Kaapstad, 9 April- 1923, 

No. 587} . [9 April 1923, 
[[TERMEDE wordt bekend gemaakt dat het Zijn Konink- like Hoogheid de Goeverneur-generaal behaagd heeft om zijn goedkeuring- te hechten aan de volgende Wetten, welke hiermede ter algemene informatie gepubliceerd worden :— 

; BLADZ. No. 5 van 1923: Bokswedstrijden Wet ... Cet it No. 6 van 1923: Natuurlike en Historiese Monumenten 
Wet... ves vee bea iv No. 7 van 1923: Vrouwen Wetspraktizijns Wet eee VEL No. 8 van 1923: Wet tot Wijziging van de Anatomie _ 
Wet... we wee vee we vi No. 9 van 1923: Magistraatshoven Wet 1917 Verdere. . 
Wijzigings Wet a, vi 

Volksraad, 
, , 3 April 1923, pF volgende Wetsontwerpen, ingediend in de. Volksraad, worden gepubliceerd ingevolge Art. 158 van het: Regle- ment van. Orde, Lt 

DANL. H. VISSER, 
Klerk van het Volksraad. 

, mo, BLADZ. 
A.B. 45—’23: Verkoop van Bedwelmende (Verdere 

Beperkingen) Wetsontwerp.... ves vii A.B, 46—’23: Woeker Wetsontwerp os ve ve Vil 
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No. 5, .1923.] 

ACT 

To regulate the holding of boxing contests. . . 

BE IT ENACTED by the King’s Most Excellent Majesty 

the Senate and the House of Assembly of the Union of 

South Africa, as follows :— 

1. The Volksraad Resolution of the Transvaal, article fifty- Amendment 

of Volksraad gjght, dated the 10th May, 1890, is hereby amended by the 
Resolution, . : 
article fifty- repeal of sections one, two, three and four thereof and so much 

eight, dated of the preamble thereof as refers to the prohibition of. boxing 

10th May, contests. 
1890. . 

Boxing 2. No person shall hold, assist in holding, attend, or take 
contests for- hidden save 22Y part whatsoever in any boxing contest, whether held for 

prizes or otherwise, unless such contest. be held in accordance 

with the rules for the time being which have been approved 

under section four. of this Act, of a board of control of boxing 

duly authorized under section three of this Act to act as such 

within the area in which the contest is held. 

circum” 
stances. 

3. (1) Whenever application is made to the commissioner of 

police by any body of persons associated together solely or 

mainly for the purpose of promoting and encouraging the sport 

of boxing within a specified. area, it shall be lawful for the 

commissioner of police, should he deem fit, and should he 

approve of the rules submitted to him by the applicants in 

terms of section four of this Act, to grant to such body a 

written authority authorizing it to act as a board of control of 

boxing within such area. 

Board of 
control of 
boxing. 

(2) Any such authority may, at any time, at the discretion 

of the commissioner of police, be cancelled. 

- 4, (1) No authority under section three of this Act shall be 

granted until there has been submitted to the commissioner 

of police and.approved by him a code of rules governing 

boxing contests to be held within the area specified in the 

application. 

Rules of- - 
board of 
control. 

(2) No amendment of any rules approved under sub-section 

(1) of this section shall be made until the commissioner of police 

shall have signified his approval to such amendment. - 

(3) All approved rules and all approved amendments thereof 

shall be published by the board in the Gazeite. 

5. (1) Whenever the commissioner of police or a deputy 

stances in commissioner of police or any magistrate or assistant magis- 

which con- trate shall be of opinion that any boxing contest being held 

test may be or to be held should, on ground of public policy, be stopped or 

stopped or forbidden, he shall convey or cause to be conveyed to the 
* person holding or proposing to hold such contest or to the 

participators therein a notice, verbal or written, stopping or 

forbidding such contest. 

Circum 

(2) Whenever any officer of the police of or above the rank 

of sergeant shall be of opinion that the continuance of any 

boxing contest is likely to result in the lives or health. of the 

contestants being endangered or in any breach of the peace, 

whether on the part of the contestants or of others, he shall 

Gall on those taking part in or holding or assisting in holding 

the contest to stop such contest, and shall order all those 

present at such contest to depart. 
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No. 5, 1923.) - 

WET 
-|Tot' regeling van het houden van bokswedstrijden. 

HET BEPAALD door Zijm. Majesteit de Koning, de 

als volgt:— | 
1. Het Volksraadsbesluit van de Transvaal, Artikel-acht en 

vigftig, gedateerd de 10de Mei 1890, wordt mits deze-gewijzigd 

door de herroeping van artikels een, twee, dric en vier daarvan en. 

zoveel van de konsiderans daarvan als betrekking heeft op 

het verbieden van bokswedstvijden. 

2. Niemand mag bokswedstrijden houden, helpen houden, 

bijwonen of welk deel ook nemen aan bokswedstrijden, hetzij 

die gehouden worden voor prijzen of anderszins, tenzij 

zodanige wedstrijd gehouden wordt overeenkomstig de regu- 

laties, te dien tijde van kracht, goedgekeurd ingevolge artikel 

vier van deze Wet, van een raad van toezicht op bokswed- 
strijden, behoorlik gemachtigd. bij artikel drie van deze Wet, 
om als zodanig op te treden binnen de kring waarin de wed- 
strijd gehouden wordt. Cone 

3. (1) Wanneer applikatie gemaakt wordt bij de kommissaris 
van politie door een lichaam van personen verenigd alleen of 
voornamelik met het doel om de bokssport in een bepaalde 
kring te bevorderen en aan te moedigen, is de kommissaris 
van politie bevoegd, indien hij zulks dienstig acht, en indien 
hij de regulaties door de applikanten aan hem voorgelegd in 
¢ermen van artikel vier van deze Wet goedkeurt, om aan zodanig 
lichaam een schriftelike machtiging te verlenen, dat lichaam 
het recht gevende als een raad van toezicht op bokswed- 
strijden op te treden binnen zodanige kring. 

(2) Iedere zodanige machtiging kan te eniger tijd naar 
diskretie van de kommissaris van politie gekanseleerd worden. 

4, (1) Geen machtiging ingevolge artikel drie van deze Wet 
wordt verleend alvorens aan de kommissaris van politie voor- 
gelegd en door hem goedgekeurd is een kode van regulaties 
voor het houden van bokswedstrijden binnen de kring in de 
applikatie omschreven. 

(2) Geen wijziging van een regulatie goedgekeurd ingevolge 
sub-artikel (1) van dit artikel mag gemaakt worden totdat 
de kommissaris van politie zijn goedkeuring van zodanige 
wijziging te kennen heeft gegeven. 

(3) Alle goedgekeurde regulaties en goedgekeurde wijzigingen 
daarvan moeten door de raad in de Staatskoerant worden 
gepubliceerd. 

5. (1) Wanneer de kommissaris van politie of een adjunkt 
kommissaris van politie of een magistraat of assistent magi- 
straat van oordeel is, dat een bokswedstrijd die gehouden 
wordt of gehouden zal worden, op grond van’ publiek belang 
gestopt of verboden behoort te worden, geeft hij mondeling 
of schriftelik kennis of laat hij die geven aan de persoon, die 
een zodanige wedstrijd houdt of voornemens is te houden, of 

of verbiedend. 
(2) Wanneer een politiebeambte van of boven de rang van 

sergeant van oordeel is, dat de voortzetting van een bokswed- 
strijd waarschijnlik ten gevolge zal hebben dat de levens of de 

of op rustverstoring zal uitlopen, hetzij onder de mededingers 
of onder anderen, gelast hij diegenen die deelnemen aan. of 
die de wedstrijd houden of die daaraan medehelpen om met   zodanige wedstrijd op te houden:en gelast hij allen die bij 
zodanige wedstrijd aanwezig zijn om te vertrekken. 

IJ 
L Senaat en de Volksraad van de Unie van Zuid-Afrika, - 

aan de personen daaraan deelnemende, zulke wedstrijd stoppend. 
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Omstandig- 
heden onder 
welke jwed- 
strijden| ge- 
stopt of 
verboden 
mogen, | 
-worden “ 

li   
gezondheid van de mededingers in gevaar zullen gebracht worden |
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(3) An officer or member of the police shall at all times have, (3) Een beambte of lid van de politie heeft te allen tijde 

free right’ of access to any place in which any boxing contest|onbelemmerd recht van toegang tot iedere plaats waar een 

is being or is about to be held. bokswedstrijd gehouden wordt of zal gehouden worden. 

6. Ieder, die— Overtre- 

6, Any person who— 

(a) holds, assists in holding, attends or takes any part in, 

a boxing contest unless it be held under the provisions 

of this Act ; . 

(b) holds, assists in holding, attends, or takes part in, 

any boxing contest which has been stopped or 

forbidden under section five of this Act ; 

(c) refuses to grant to any officer or member of the police 

free access to any’ premises in which any boxing 

contest is being, or is about, to be held, or obstructs 

any officer or member of the police in the course of 

his duty under this Act; or ; 

(d) disobeys any order given under sub-section (2) of 

section five of this Act, 

shall be guilty of an offence and liable on conviction to a fine 

not exceeding one hundred pounds or to imprisonment with or 

without hard labour for a period. not exceeding twelve months 

-or to both such fine and imprisonment. . 

Offences. 

7, The provisions of sections (wa, three, four and paragraph 

.(a) of section siz shall not apply to any boxing contest in 

which the participating boxers are amateurs. 

Saving. 

8. This Act may be cited for all purposes as the Boxing 

Act, 1923. ; 
Short title, .   

(2) een bokswedstrijd houdt, helpt houden, bijwoont, of dingen. 

daaraan deel neemt tenzij die wedstrijd gehouden 

wordt onder de bepalingen van deze Wet; 
(b) een bokswedstrijd die gestopt is of verboden is inge- 

volge artikel vijf van deze Wet, houdt, helpt houden, 

bijwoont of daaraan deelneemt ; 

(c) weigert een beambte of lid van de politie onbelemmerde 

toegang te verlenen tot een perceel waar een boks- 

wedstrijd gehouden wordt, of op-het punt is gehouden 

te worden, of een beambte of lid van de politie be- 

lemmert in de uitvoering van zijn plicht onder deze. | 

Wet; of 
(d) een bevel ingevolge sub-artikel (2) van artikel vijf 

van deze Wet gegeven niet gehoorzaamt, 

is schuldig aan een overtreding en wordt bij veroordeling 

gestraft met een boete van hoogstens honderd pond of. met 

gevangenisstraf met of zonder harde arbeid voor. een tijdperk 

van ‘hoogstens twaalf maanden of met zodanige boete- en 

gevangenisstraf beide. 
7. De bepalingen van artikels lee, drie, vier en paragraaf Voorbehord. 

(a) van artikel zes zijn niet van toepassing op een bokswed- 

strijd waarbij de daaraan deelnemende boksers amateurs zijn. 

8. Deze Wet kan voor alle doeleinden worden aangehaald Korte titel. 

als de Bokswedstrijden Wet, 1923. , 

¢ 
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Admission 
of womer: 

‘as legal 
practitioners. 

Short title. 

ar interest. 

UNION GAZETTE EXTRAORDINARY, Orn APRIL; 1923. 

No. 6, 1923.] 

ACT 
To make provision for the preservation of natural 

and historical monuments of the Union and 
objects of aesthetic, historical or scientific va 

  

No. 6, 1923.] 

Om voorziening te maken voor het behoud van de 
natuurlike en historiese monumenten van de 
‘Unie en van voorwerpen van aestetiese, historiese 
of ‘wetenschappelike waarde of belang. 

of 
lue   

- 
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No. 7, 1923.] 

ACT 
To enable women to be admitted as legal practitioner's 

in any province of the Union. 

BE IT ENACTED by the King’s Most Excellent Majesty, 

the Senate and the House of Assembly of the Union of 

South Africa, as follows :— 

1. Women shall be entitled to be admitted ‘to practise and 

to be enrolled as advocates, attorneys, notaries public or 

conveyancers in any province of the Union, subject to the 

same terms and conditions as apply to men, and any law in 

force in any province of the Union regulating the admission 

or enrolment of persons as advocates, attorneys, notaries 

public, or conveyancers shall henceforth be interpreted 

accordingly. 

2, This Act.may be cited for all purposes as the Women 

Legal Practitioners Act, 1923. 

c 

No. 7, 1923.] 

WET 
Regelende de toelating van vrouwen als wetsprakti- 

zijns in iedere provincie van de Unie, 

ry 

Fis HET BEPAALD door Zijn Majesteit de Koning, de 

Senaat en de Volksraad van de Unie van Zuid-Afrika, 

als volgt:— 

1, Vrouwen kunnen toegelaten worden te praktiseren en Toelating 

kunnen ingeschreven worden als advokaat, prokureur, notaris van vrouwen 

of verbanduitmaker in iedere provincie van de Unie, onder- als wets- 

worpen aan dezelfde termen en voorwaarden als toepasselik praktizijns. 

zijn op mannen, zullende iedere in een provincie van de Unie 
geldende wet waarbij de toelating of inschrijving van personen 

als advokaat, prokureur, notaris of verbanduitmaker geregeld 
wordt hierna dienovereenkomstig uitgelegd worden. 

2, Deze Wet kan voor alle doeleinden worden aangehaald Korte titel. 

als de Vrouwen Wetspraktizijns Wet, 1923.   
  

Amendment 
of section 
seven of 
Act No. 32 
of 1911. 

Short title. 

No. 8, 1923.] 

ACT 
-To amend the Anatomy Act, 1911. 

Be 
South Africa, as follows :—. 

IT ENACTED by the King’s Most Excellent Majesty, 

1. Section seven of the Anatomy Act, 1911 (Act No. 32 of 

the Senate, and the House of Assembly of the Union of 

No. 8, 1923.] 

WET 
Tot wijziging van de:Anatomie Wet, 1911. 
  

qe HET BEPAALD door ‘Zijn Majesteit de Koning, de 

Senaat en de Volksraad van de Unie van Zuid-Afrika, 

als volgt :— 

1. Artikel zeven van de Anatomie Wet van 1911 (Wet No. 32 Wijziging 

  

1911), is hereby amended by the deletion from paragraph|V@2 1911), wordt bij deze gewijzigd door de schrapping van het van artikel 

(e) thereof of the word “ three ” and the insertion in its place woord “ drie” uit paragraaf (¢) van dat artikel en de invoeging ee en 30 

of the word “ twelve ”. in plaats daarvan van het woord “ twaalf ”, van 1911. 

2. This Act may be cited for all purposes as the Anatomy 

Act Amendment Act, 1923. 

2. Deze Wet kan voor alle doeleinden als de Wet tot Wijzi- Korte titel. 

ging van de Anatomie Wet, 1923, aangehaald worden.   
  

Amendment{ 

of 
| sub-section 
, (1) of 
| section 
_ staty. siz of 

‘| Aet No. 32 of 
+ 1917: 
_ Short Title, 

No. 9, 1923.] 

ACT. 
To amend sub-section (1) of section sixty-six of Act 

No. 32 of 1917. 

No. 9, 1923.] 

W ET 
Tot wijziging van sub-artikel (1) van artikel zes en 

zestig van Wet No. 32 van 1917. 
  

      

s Most Excellent Majesty, the 
E IT ENACTED by the King’ 

embly of the Union of South 
Senate and the House of Ass 

Africa, as follows — 

1, Sub-section (1) 

is hereby amended b 

of the words ,“or w 

of section sixty-siz of Act No. 82 of 1917 

y the insertion after the word “Jess ” 

here such debtor carries on bona fide 

farming operations in respect of any draught animals of the 

value of one hundred pounds or less when such draught animals 

are required for the cultivation of land.” 

2, This Act may be cited for all purposes as the Magistrates’ 

Courts Act, 1917, Further Amendment Act, 1923. 

  

FS HET BEPAALD door Zijn Majesteit de Koning, de 

Senaat en de Volksraad van de Unie van Zuid-Afrika, 

als volgt :— 

1. Sub-artikel (1) van artikel zes en zestig van Wet No. 82 van Wijziging 

1917 wordt hierbij gewijzigd door de invoeging na “ minder ” van artikel 

van de woorden “of waar de schuldenaar een bona fide land- (1) on 

bouwbedrijf uitoefent op enig trekvee ter waarde van honderd artikel zes 

pond of minder waar zodanig trekvee nodig is voor het be- en zestig x 
” van Wet No. 

bouwen van de grond | 32 van 1917, 

2. Deze Wet kan voor alle docleinden worden aangehaald Korte Titel. 

als de Magistraatshoven Wet 1917 Verdere Wijzigings Wet 1923. 

Mt 
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BILL 
To impose further restrictions on the sale’ of intoxicating liquor during certain hours, 

    

(Introduced by D. M. Browy, Ese., 0.B.E., M.L.A.) 

      

PDE IT ENACTED hy the King’s Most Excellent Majesty, 
the Senate and the House of Assembly of the Union of South Africa, as follows :— 

vii 

WETSONTWERP 
Tot het leggen van verdere beperkingen op de ver- 

koop van bedwelmende drank gedurende zekere 
uren. 

  

(Ingediend door pe Weep. numer D.'M, Brown, 0.B.E., L.V.) 

      

Fis HET BEPAALD door Zijn Majesteit de Koning, de . 
4 Senaat en de";,Volksraad van de Unie van Zuid-Afrika, 

als volgt :— ”   1. No person licensed to sell intoxicating liquor shall sell or 
Hours 

during supply such liquor to any other person before the hour of ten which sale ; : : “ 3 : of intoxi. Clock in the forenoon “or after the hour of ten o’clock in the 
cating liquor evening. : 
forbidden. 

. 
Sale of in 2. In granting a licence, or a certificate for a licence, for the iexicating sale of intoxicating liquor a licensing court or board shall insert forbid den 28 @ condition thereon that no intoxicating liquor. shall be sold during two OF suppl ed under the licence for a period of at least two con- 

tinuous hours between the hours of two o’clock inthe afternoon 
continuous 
hours be- and six o’clock in the afternoon, The licensing court or board tween 2 shall in its discretion specify the said two continuous hours pm. and 6 ’ pecily . p.m. : : 
Penalty 3. Any person who sells or supplies intoxicating liquor in 

contravention of section one or of .a condition imposed under 
section two shail be guilty of an offence and liable on conviction 

* to the same penalties as are prescribed by law for the sale of 
liquor by retail during hours not authorized by the licence, 

4, (1) Nothing in this Act contained shall be taken to— 
(a) affect in any manner the power, which a licensing 

court or board may by any other law have, to restrict 
further the hours during which the holder of a licence 
may sell or supply intoxicating liquor ; 

(8) apply to the sale or supply of intoxicating liquor by 
the holder of an hotel licence to a person resident 
in such ‘hotel ;: 

(c) apply to the hoiders of a licence for the sale of intoxi- 
cating liquor by wholesale. . 

(2) For the purposes of paragraph (6) of the last preceding 
sub-section a person shall be deemed to be resident in an hotel 
if he has occupied a bedroom in such hotel. for at least one 
night. 

Saving. 

Short title ADS , Intoxicating L quor (Further Restrictions) Act, 1923 

[A.B. 45 -’23.] 

1. Geen persoon gelicentiecerd om bedwelmende drank te Uren 
verkopen mag zulke drank véér tien uur in de voormiddag gedurende . 
of na tien-uur in de avond aan een andere persoon verkopen welke ver- 

koop van of verschaffen, 
bedwel- 
mende drank 
verboden is. 

Verkoop van 
bedwel- 
mende drank 

2. Bij het verlenen van een licentie, of een certifikaat voor 
een licentie, voor de verkoop van bedwelmende drank zet 
een licentiehof of raad daarin als voorwaarde dat krachtens de 
licentie geen bedwelmende drank verkocht of verschaft mag vorboden 
worden tijdens ten minste twee achtereenvolgende uren tussen 2°0orend®   

5. This Act may be cited for all purposes as the Sale of 

De eenvolgende licentiehof of raad bepaalt naar goedvinden de bedoelde twee uren tussen 
achtereenvolgende uren. 2 me on 

: : . twee achter- twee uur in de namiddag en zes uur in de namiddag. 

os 

; 38 Een ieder die bedwelmende drank verkoopt of verschatft Strafbepa. 
in strijd met het bepaalde bij artikel cen of met een voorwaarde ling. 
opgelegd krachtens artikel twee maakt zich schuldig aan een’ 
overtreding en wordt bij veroordeling gestraft met dezelfde 
strafien door de wet gesteld op de verkoop van drank in het 
klein gedurende uren niet gemachtigd door de licentie. 

4. (1) Het bepaalde bij deze Wet wordt niet geacht— Voorbe- 
(a) op enigerlei wijze inbreuk te maken op de bevoegdheid palingen, 

die een licentiehof of raad ingevolge een andere wet 
mocht hebben om verder:de uren te beperken. ge- 
durende welke een licentiehouder bedwelmende drank 
mag verkopen of verschaffen ; ; 

(6) van toepassing te zijn op de verkoop of verschaffing . 
van bedwelmende drank door de houder van een hotel 
licentie aan iemand woonachtig in dat hotel ; 

(c): van toepassing te zijn op de houders van: een licentie 
voor de verkoop van bedwelmende drank in het groot: 

(2) Voor de doeleinden van paragraaf (b) van het laatst 
voorafgaande sub-artikel wordt iemand geacht in een hotel 
woonachtig te zijn wanneer hij voor ten minste 66n nacht een 
slaapkamer in zodanig*hotel bewoond heeft. 

5. Deze Wet kan voor alle doeleinden worden aangehaald Korte titel. 
als de Verkoop van Bedwelmende Drank (Verdere Beperkingen) 
Wet; 1923. .         fA.B. 45—~23,]
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| BILL wepsoNTWERP 
To apply the sary Act, 1908 (Cape), to the) © Se 4 - 4 

Free State. Natal, ransvaal and the Orange Om de Woeker Wet, 1908 (Kaap), op de Provincies 

— 
’ Natal, Transvaal en Oranje Vrijstaat toe te 

—= ——— — eS passen. 

(Introduced by E. A. Conroy, Hsq., M.L.A.) 

(Ingediend door. de WELED. Heer HE, A. Conroy, L.V.) 

.E IT ENACTED by the King’s Most Excellent Majesty,)—-—=—=—s=———== — = = 

the Senate and the House of Assembly of the. Union of vs Lee 

South Africa, as follows :— - : ay HET BEPAALD door Zijn Majesteit de. Koning, de 

mo 
. ‘Senaat en de Volksraad van de Unie van Zuid-Afrika, 

Application 1. The provisions of the Usury Act, 1908 (Cape), as amended|als . volgt :— - ; 

af Act No. by the Magistrates’ Courts: Act, 1917, and save and except] . Lo 
ar! 

93 of 1908 section eighicen thereof, are hereby applied mutatis mutandis, 1. De bepalingen van. de Woeker Wet, 1908 (Kaap), als Toepassing - 

Cape) — to the Provinces of Natal, Transvaal and the Orange Free State. gewijzigd door de Magistraatshoven Wet, 1917, en buiten en van Wet 

Short: title. 

      

      

  
  

      

1923: 

fA.B. 46-23.) 

2, This Act may for all purposes be cited as the Usury Act 
mutandis toegepast. 

vs 

; 2, Deze Wet kan voor. 

- lals de Woeker Wet, 1993.   

  

[A.B. 46—'23.] 

    

behalve artikel achticen daarvan, 

provincies . Natal, Transvaal en. 
worden mits deze op de No. 23 van - 

Oranje Vrijstast mutatis | 1908 (Kaap). 

alle doeleinden worden aengehaald Korte titel, 

  
Prigted by Me Cars Tres Lisrrep, Cape Town. —-C. 1137, 

°


