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Klanten

Nieuwste Clpee en Mantels
Nieuwste Waterproef.
Nieuwste Gemaakte KostuulIl8
Nieuwste Cycle KOlmuma
Nieuwste Japonnen
Nieuwste Morgen-Jacketa
Nieuwste Kinderkleeren
Nieuwste Robes en Bontmantel.
Nieuwste Hoedjee en Tom O'8hanten
Nieuwste Kanteo mode-artikelen
Nieuwste Pl&tte Stroohoeden
Nieuwste Huismeid-kapj811
Nieuwste Bl01U188

Nieuwste FIaneil.,n Onderlr.::eerel1
Nieuwste Lang Klnderondergoed
Nieuwste Zijden Hemden
Nieuwste Coraetten
Niellwste Mutsen
Nieuwste Ilandachof.nen

VERBETERDE

Amerikaansche Chilled Ploegen
0, ...

GEORGE FINDLA Y .& GO~,
Invoerders van Landbouw Machinerie Kaapstad •.

KOC.-'" DIBI';
K.AAPSTAD

Voor
KARNS,

Kafsnijden,
Sproei}M)mpeu

VOOR

TUINEN.
Keuken Stoves, KeUngereed8chap.

Ledikanten, Jlatrias~ Trommels,Reiuakk8l1----------~'----- '
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KEN~ISGEViNG •

r)E oude firma van GIBI.
. MEIRING is nog te vinden te

No. 21, Simmonsstraat, Johá'nnee-
burg, en handelt als voorheen als
Markt Producten- en Commissie
Agollten. Alle" goederen qnde
Producten, Levende Have, of
andersine aan hen guondt'D hebben
hunne pel'llOOnJij~ opzioht; en eeue
Ilpoedige afrekening na verkooping.
GEBB. MEIBIYO etaan boven alJen
in spoedseeerd en vlijt.

Zendt al uwe goederen ge_
address aan HOol 4365, Johan-
nesburg.

Tel. Adr. MEIRING.
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PAR1IeD
KENNISGEVING.'

I

Bij dne wordt bekend gemaakt dat bet in 't plan lig~ VH het" Milia 8puli0Mf.
Limited," ala de beheerders vall een maatechappij die hierna _1 worden pTiMmd
~treerd, om aan het parlement verlnf te vl'1lfPD tijd.u de ~lgend • .aittieg
ee.. J*rlicnliere bill te mogen indieDen t(!lll eiDde verlof te verl881l811 tot het Mwem,
inrichten, onderhonden ell in werking breDjleIl vall ..tere lijnen Tan CalDJllbaai DUI'
~nnt e.u hu:nen het stadsgebied van Kaapstad, en billD8ll de munioip&liMit Tan
GroeneplUlt eD Zeepnnl, om die 'VOOl'K"nomenmaatNJbappij hierin DAder' aange8.uid al.
de genoemde maatacha.ppij, wanneer zij gevormd ia 't machtigen., te pl.aatlen,' Deer te
leggen, in te richten, te onderhonden, en met ellectri8che meohanieche of anden kncht
te l.ten werken, zekere tramwegen bierin nader belchreTen, met al de DOOCiir sporen,
walleD, glooiingen doorgravingen, gooten, u.fvoerbDalen., .Japera, raila, platen, verbiD-
dingen, werkplaa .... n, kantoren, palen. atandaarda, dra.den, kabela, .teige~ "oren,
punten, kruispnnten, wiasela, braggen, pla.veilela, depot&, ImwhtltatioDlI, eindpunten,
en alle andere toevoeftÏngen I!DwerkeD Doodig of weD.IChelijlt of direct of indirtet daar-
mee verbonden, binnen het veldkornetBohap "au Papendorp en WoodIItock, te C&JD~bui,
in de Kaapafd .. linb, binnen de municipaliteit 1'&11 Kaapetad en binnen de mDiJUcipali-
teit ,'1I.n Groenpunt ; 1\;1 voor andere doeleinden daarm .. '9'erbonden-iDgeeloten het
volgende-(dat is te weten) :

1. De vorming van genoemde maataehappij to. te staan, met macht geld te vormen
door middel van uitgifte van aandeelen, stock, obligaties en obligatielltock, of door alle of
door eenige eMae. -

2. De genoemde maatachappij macht te verleenen om op bet land noodi!!, voor de
genoemd tramwegen binnen de grenzen van afwijking aangewezen op de bler achter
gemelde plans, te komen, bet door d.lUIg te verkrijgen, te uemen, te oateigenen, en te
gebruiken, en de personen aan wie sulk land toe behoort vergoeding te betalen.

3. De genoemde m..atschappij mseht te verleenen te komen op, ei, !aar noodig op te
breken, te verbreeden, af te wijken, en te veranderen de operv lakten en krommingen van
wegen en straten, met de bedoeling te maken, te leggen, te boa wen, in te richten, te
onderhouden en te laten werken de genoemde tramwegen.

4. Te machtigen en in sta&t te stellen de genoemde maatachappij te bouwen, te
plaatsen, te leggen, in te richten, te veranderen te verbreeden, te werken en te gebruiken
de hier onder genoemde tramwegsn ol eenige van hen, met Il'achtiging om toevoegingen
en uitbreidingen te maken.

5. Te voon:ieu in een beletting va.n tlllll!chenkolD8t en verhindering 1'&11 genoemde
tramlijnén en werken, eu strafbepalingen te stellen voor dergelijke overtredingen.
. 6. Te "eI'IIcbeJJen en te maken voorwaarden, regelingen, en bepalingen op grond waar-

van de maatscbappij al de voorgenomen plannen kan uitvoeren en behoorlijke voonorgen
-_____ka.n nemen voor de veiligheid en het gemak van het publiek.

- 7. De regels vast te stellen w~n voldaan zal moeten worden ia geval se-
noemde tramwegen met electricit ..it wordeu gedreven.

8. Te vOOl"£ienin het Oppertoezicht van 'genoemde werken door plaataelijlte en
!andere a-ntoriteiten, en de voorwaarden en bepalingen voor te schrijven waarop wege -',
, straten sloten, greppels, pijpen, draden, toestellen en andere zaken en dingen mogen
bewerkte!:! veranderd worden, en voor de herstelliug en het onderhond van wegen en
straten waardoor het werk gelegeu is.

9. Macht te verleonen aan plaatselijke autori ,e;!en om zekere regelingen te maken
in verband met dl! voorgestelde tramwegen. •

10. De g-enoemde maatechappij macht te ver-leenen aal"Jluitingen te verlcrijgen met de
bestaande tramlijnen op punten aanReduid en vw:,;r.ateld in de be8Chrijving van de
genoemde tramwegen, en dwingende ","ning poWCTI te verleenen over bestaande tram-
lijnen,

Il. De genoemde maatscbappij te machtigen en ia staat te stellen tollen en be-
talingen te 'heffen voor het vervoer van pWlsagien, baggage, goederen, mineralen en
andere koopwaren.

12. Te voorzien in de oplegging van straffen voor versebillende misdrijven, inge-
sloten de verhindering van het veilige werken "an den genoemden tramwe~, en voor het
brengen VlUlontplofbare of gevaarlijke ~totfen op de eigendommea van genoemde maat-

__ schappij.
13, Te vooreien in de oplegging van 8traffen

wettige taficrien en onkosten trachten te ontduiken.
14. De maatschappij macht te verleeuen om bij wetten te maken regelende het

.,arkeer op de geu~mde tramlijnen" en het reisen in en op de wagens .,an de ge-
noemde maatschappij en voor de verhindering van benadeel ing van 't eigendom van de
maatschappij; en te voorzien in 't straffen van de overtredingen van dergelijke bijwetten.
.. 15, De maatschappij macht te !leven OIII te verkoepen te verhuren, en op andere

wIJze te besch Ikken over de genoem..J.Iltram wel(en on undere hoede. en .ondernemingen
de maatschappij en werkregehngen 11.1\11 to ,",'Unit ruet undere maat.tcbappljen.

16. Te voereien in het venoer van de ma;l on van pakjes in de w&gena .,an do ge-
noemde maatechappij.

17, Te voorzien in de rl'geliog door arbitrat.ie van geschiilen, en V8.lltte stellen ea
,te bepalen de bedragen betaalbaar als vergoeding voor genomen land, running power'
en andere dingen wat ook.

18, Te voorzien ift de bekrachtiging der voorwaarden vastgesteld met plaatselijke
a.utoriteiten; de genoemde maatschappij te macbtigen contracten en overeenkomsten
aan te gaan met plaatselij ke, weg en andere antoriteiten 110 licbamen maatech ap pijen
en personen.

Hier volgt een beschrijving van de boveuvermelde tramlijnen.
TRAMWEG NO. 1.
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Bi~ de&e wordt beken~" dat h. ia de 1Iedoe~ li&" 'fNl het .. )(ill18~i.
cate Limited." .11 de opricat8n __Jan .. a ~pij - diMD .. ftIWa ft .. 'rirdea
ge~gistr!~!l<d, 001 un bet par~t verlof t:e ~ba iD de -,OICede si,&t!nr. ~~i.
cohere Bill ~ te ~eaen~n emde •machtipw te E" tot.. ,",,,,,de ~,
't onderhond en d. m warkilljf brenginj T&I1·..... ..... Tan tnaw!J'Á WOIl (lJ,mP-1
baai naar ~pcint, en binnen de m1latOipali..... ..' . Pan, - """"t i 9- die
voorgenomen JD-Utac:tij, hiera.cht.er ....... - all de _..' •• --l»Pij~...
neer &ij gevonDoil ia t te .,.rleeorn, om lie bou __ , ~ la te· richten
onderhanden, en te doén .erken door eleotrilcbe " ..... iá knoh~""
tramwegon ~ierin nader ~ .O~brijT~ met al ~!'Il ~ lJIOOl'li~~
muren, hellingft, doorl1Uldingen nolen, ~, '..r.Jiain .... ~ . •
gen, .werkplaat-,m, ~tor,n, paI~, .tan~ ~ Dbela, .. ....., .."..,.,. ftI'.
biudlngen, p11n~, k1"1l1llpUDten,,!l.II8l1, bragta. pla....., ~ ~~. .Dd·
punten en allé; udere toe"oegtllgen em ~ of w....u.lijb • __ , d· of

op pel'llOneD die de betaling 'l'&n of indirect cI'aU' mee verbonden, in het "~ ~ ea W
te Camp.'. baai in de Kaa~he Afdeeling, ....... de !ai,.." x:..,.w ..;
binnen cl, muilfeipaliteit va.n Groene Pant en Zeeput, ea Tan ~
doeleinden, in~foten het yolgendc ---' te w.1en: I

1. ~~tl~g te "erleeDen !-Ot bet. TO~~ Tan genoemde maatlOhappii _met: macltt
om kapltaal op Je nemen door lIllCIdel Tan 1lltgifte Tail audeeJen, .~' obJip,... eD
ubligati."toci:: of alle, of eenige. ~r.arn.n, • . . I

2. Th! gelHlê$lde maatlchapt'IJ te ma.chtlJ'lD te ~ op, door dwang te v.. ~jgeo
z~ch toe te eigeb~t en t.e .l!'eJn"aihn het laad ........... ht TOOI'CM ~~.
binnen de greJUleb vu a.fWljklng ~_de hi8r na te melden teekeniapn en
te voorsien in dlt betaliDg der vettr*Uag MD Pel'IODIIl 'die eigeaur sijn of fechten
hebben op 'luik: ~and.

3. De g&nqemdf ~~ij iD .tAt te .tellen te gau. op en WMl' DOI;Idig
openen, op te bteken, te.,e , en, dtewijken en te TenDderea de,.lakteD en P!'en 1-"-·---+-~-~U''!~HIIIIId'.-tc'',~ TS"'HAPF· ,
wegen eu straten met het doelw maken, te leggen, ti bou.em, in te richten, en te oDder-' 1IOi' ... 1fII....... "", .01:.
houdeu en te dqen werken genoemde tramwegen. . '

4. De genj)emde mutechappij ~ ~~! ~ bo1lW'eD, pIuteeD, ~ in te ~_'_te _
richten, te O1lderhonden, verandmn, Wllalgen, ultbniden, .. doea ... ba ea ti ,..tmUken ,,-.. QM

de na ~ melden tnm_gen of eenige "er~en met IUChtiging om toeT;J&gÏngen of
verlengtDgen ,&áIl te brengen. . .. 811 van de Zee naar

5. Te voo~en in de woorkoming van ver.indering en tegeDw8l'kiDg va.n genontden "'-AI' plaa~-"'-J_' de
tramwe~n en "rken en straften 'I'8.t ... tel1en TOOr nlb o~Uapn. lUM4 ~ .UA

6. Te vQOnien in en te malten voorwll&l1den, ..... en bëp&linsen onder welke de
maatachappij cle voorgestelde ondernerniugen DUIg uit"otftIl. ea om behoorlijké TOOr- agelijkache pe~rsd:a'811~di.8Jl~'QI\ Lourenco Karqu.
ziening te gevén voor de niligheid en het gemak yan'" p.bliek. . " (De'lJ,- oa1o.aai) in nA

7. Vut te lltellen de regels dia yervuld moet.. worden, in ge""l de pooemde OUNS' 'u ~ uren :naar JOhanneab"WIIO_ en 21 uur
tramwe door electriciteit worden ~_- . ! -.

8. revoomen in het oppertoesicht \'OOI' genoemde werken door plaa&lelijke en naar IPretoria. ' ~i
andere autoriteiten en de v~en en bepali::r;:n TOOr te IChrij"en 'WI!&rODder, wegen, ,'" . -- #.:::!~.v~r!:&;~~~c!;lC"o!:i~~=h::cl ~:n,,;,r::.~~d=':'1: T~ fOOr Heiligennaar-Iohwtl.g ~. tJL-en Ja tJL
werk loopt. : pret t Dl

9. :Macbt te geven aan de plaataelijke aatoriteiten om..kere Nplingen te maken ., Jl t, ona - H 6d.--II J8 -'·t
in verba.Dd metLde voorgetlteld~ tramwegen.

10. Th! ge~de maatechappij de lUCht en autorit.it te nu:.!!. "m om aanalnitin-
gen te maken !Det de bestaande tnmwegen hierin nader genoemd, '.n dwang "",ni.,
polOf1f" t .. verl~n ovar de bestaanden tramlijnen.

11. De genc1emde ~tachappij "olmacht ~ ""8811& tol en betaling te helen van
het vervoer Tan:pasaagusn, ~, goederen mUaeraleu em andere koopWl&ren

12. Te voo~en iDde opl&gglnp: TII.Il atraIen MD personen die betaling 'I'8n•....rplichte
vrachten en be~lingen trachten te "ntduiko.

14. Macht:te ....rl .. nen aan de maatechappij om bijwetten te maken, regel_de het
vervom:.dJ> gendemd tram:,,88"~, en het J"8Ï.j.en~ en op de .&genI van rnoemda maat-
schapPlJ, en vOOl"de verh~~denng van ~~ n.Jl nadeel aan' de .ngendolllJQen 1'&11

de genoemdv 'maatschapplJ, en te VOOl"Sl8D in Ifraflen Toor de o't'8rirediDg "lW!. sulke bij-
wett.en. "

Hi. De mukchappij macht te verleenen om te '1II'kOOPen, yerhnrea of op andere
wijze te bescbik~en over d.~ genoemde tramwegen (of eenige van hen) en den anderen
'boedel van de maatsc:hapPll' en werk:-overeellkomllten aan te gaan met andere maat-
achappÏljen. ..

16. 'l'e VOOI'IIienin het ve1'Voer van de mail en va.n pr.kj. in ete wagen. van de
genoemdé maat.Jchappij.

17. Te voo~i8n m de bealechtin~ door arbitnge n.Jl geIChlllen, em de beClraIren
vast te stellen betaalbaar als vergoedlng voor genomen land, "",,_illg po0671 en r.acfere
dingen wát ook.

18. Te voorzien in de be~htigiDJ Tan de voorwaarden overeengekomen met.
plaatllelijke antQDiteiten; de genoemde maatachappij te maehtigen bonfnoten ell 9'9'er-
eenkomliten aan' te gaan met plaataelijke, weg en andere "átQriteiten en lichamen
maatscbappijen In pcnonen. _. '

Hiel'volgt'8ell beechrijnng 'l'&nde bQY8D.If8D08mdetramlijnn: •
. TlU.JIWSG .0.1.

Enkele doorloop. nlle lijJl met wiueJ., 1 _jl 2 farloagl, 1'19 ohaina of daaromtrent
lang baIlill-nende te C_.npe!..~ in het Taldkonletachap ~ en Wood.took in de
Kaapsclie afdeel~ op .. n pnnt 710 yardll fh clMromVtlDt tea 00Ite .. Tan den N. oo.t-
h.oek. van d. WOjll~g ~ den h~ )(illI: YOO~ct. 't'8Il daar iD een Noordelijke
noh ting <wor· ptjttlouher l&l1d biDDen het gel108lllde veldkorMtechap; ftII4Iaar OTer
particulier lancllPnnen de grenzen Tan de. mlUlicipaliteit Tan Kaapstad· vandur oftr
verlaten l..,derijn toebehoorende aan het Ko_le Goa't'8l'iaelllellt ~ _ ...... de
munioipalfteitj ván daar 'Over Tarlaten landerijen behooreDde MD de genOeDlde muDUd_'
liteit; dan a.er ~D weg yerbindnde den KJoohléa ., dm. V'~ ac.a. ea ~
op een pUbt bij' ~e aaul1litiDg "an den ,kloof-ng eD CJ. genbeniiilen ftl'bincliUpweg

. .. 'l'lt.AJIWJSG 50. 8. - ,
Enkele door~pende lijn met 1riueI.,1 mijl,2 farloup. 1·61 oUlna of daarom-

trent lanII:, be~end~ hinD81l de greuen dei' municip&litei' Tan Kuptted iD -.oHni-
ting met Tramw~ No. 1, waar die eindigt bij het on~ap_put ,...... .:nXloofw.
en den weg verbYidende den Kloofweg met den Vietoria .." ~ .... dat
~npunt in eeJl noord->lijb ~ohting oYer la.nd ~behootade aan leD heer 8. J. B.
Mills, van daar fer land het eipnclo. T&I1 de .1IDiot~tei. ftu x:..~ Tan daar
L•..ar land binnenJde gt"8Daen va.n ~ mumpr.Hteit .,.. O~ .. t .. Zeepunt, het
eIgendom .",n de~ heer C. H ..van ~lll; Tan CIai.r 0Yf1' nlk Jud ... imIr land Ht.ïpa.
dom .,&11 den h. A. B. B1lltitade, m de laa~ .uioipr.li6eit; Tan cJ..-· OYer
eigendom ran d.,· heer C. H. Taa Zijl; Tall ......... em Jaap een weg of .~ die
nog geen 1I.II&mMaft, naar het einde Tan _ ........a- .....- ~J de MDllaitiog
van genoemden.. of IItraat bij Queeu RoIMl. 'biJmea de .v.Dic1pr.Hteit TUl oroeD;
~~e .
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Eohle doorloopende lijn met wissels, 1 mijl, twee furlongs, 8'28 chains of daarom-
treut Ian jl. ,bejlinnende bij Caml?'~ naai, in bet veldkornetschap van Papen dorp en
Woodstock In de Kaap8clle aIdeelIDg, op een punt ongeveer 378 yards teu Oosten van
den Zuid- Oost..book van de villa van den heer Charl Ma.rais; veortgaánde vandaar in
N, Oostelijke richting door particnlicl' land, vandaar naar en over Kroon land, vandaar
naar en over land beboorende bij de municip&liteit van Kaap8tad, vandaar naar en over
particulier land, vandaar naar en over land behoorende tot de zooevengenoemde munici-
paliteit, vandaar naar (ln over laud behoorenl;le tot de Koloniale regearing, en vandaar
over land behoorende aan de genoemde mnnicipali~eit, naar en eindip:ende op een punt
op het genoemde land 10 yarciJI onge\'eer ten Z. Oosten van den Kloofweg, bij dea
Kloofnek binnen de grenzen \"an de genoemde municipa.liteit.

TRAMWEG No.2.
Enkele doorloopende lijn zonder wissels, 0 mijl, 6 fulongs 7'12 chains of daal'Om-

trent lang, beginnende bij Kloof Nek in de municipaliteit van de stad Kaapstad met
een verbindin'5 met tramweg no 1 waar deze eindi~, op een punt ongeveer 10 yards te
Zuid Oosten ~lI:nd~n Kloofweg. v~rtg~nd~ VMl daal' over land behoorende aan ge-
noemde munICipaliteit. III Oostelijke rJclttlllg naar land particnlier en van daar over
p&rticulierland iu een Oostelijke en Noord Oostelijke rlcbting, eindigende op of bij e('~
punt ongeveer 150 yards gelegen ten Zoiden van de centrale liju van de "nieuwe stra...
op het eigendom va.n het Ga.I·dens Estate Ryndicaat in de voornoemde municip3H.eit.

TRAMWEG No. 3.

8.UJJtlClJlepel'801l811di8D8t V~ D,vba-o. (Natal) naa~
,Pretoria en andere p~~ in <leTraDIV~

Vrijetaa~ . '" _ , ' (

TIl AMWEG NO. 4

Afttche14er,.de

ill Afscheiders .fm KamenjEnkele doorloopende lijo met wissel8. 1 mijl, 0 furlongs, 2'0'2 cha.iu>! la~g of daar-
omtrent, hegtoDtmde op een punt ongeveer 150 yards gele~llrten Zuiden van de eentrale
I;jn van ~e "nieu" e" .straat op, het eigen.dom .van bet Gardens Estate ·Syndicaat in
de mUlllclpalitelt 1'11.0 Kaapstad, 111 aaD-,lulting bij den trámwe~ no. 2 waar deze eindiyt
voortgaande "an daar overpa~ienlier terrein in Noord Oostelijke richting naar en ove;'
den Molteno weg, vandaar In ~ oord OOMtelijke ricbting over particulier land naar een
puot in Upper Orange Street bij de bovengrens van de af8luiting van bet Molteno-
reservoir, vandaar lang1l de Upper Ora~e Street, eindigende door een aansluiting met
de bestaande tramwegen bij het ontmoeting1lpont vae de Upper Orange Street en de
Annandale fitreet.

De

Enkele doo!'loopende lijn, met wiSllelli. 0 mijl, (j furlongR, 9'01 chains of daarom,
trent lanjl, bel:l'innende in aanRluitin~, mIjt tramweg No. 2 op een punt, ongeveer lbO
yards ten 7.olllen van de centrale hJn van de nieuwe straat op het gebied van het
.. Gardens Elltate Syndicste " in de mu~icipalitélit van Kaapetad, voortgaande van
daar over partlculter land naar de '.'Dleuwe" straat, oy.r pa.rticnlier land naar
Hofstraat, lan? die llofstra.at, en emdigende door .. n aansluiting met de pest&ande
tramwegen biJ het ontmcetlngspllnt van de Hof en de Orange straat.

TRAltWEG NO. 6.
Enkele doodoopende lijn met wissels, 0 mijlen 3 furlongs, 9',)0 chains of daarom

trent lang, beginnende te Camp'Mbaai in h.e~ veldkornetscbap van Papendol",> en Wood-
stock, eu de KaaplIChe afdeehng, In aanslUItlOg met Tramweg No. 1 waar die begint 378
yard~ ongeveer ter ooeten van den oost hoek van de villa v&l1 den heer Ch.-I Marai.
Esquire.: voort~;'a.and~ vandaar over 't algemeeu in een Noord W estelijke ric~ting, door
particulier land, elDdlgend 4 yards of daaromtrent ten Oosten van Victoria ROad iD het
veld.kornetachap vau Papendorp en Woodatock in de Kaapeche afdeeling. :

~GNo.6. '
aukele doork'Opende ,lijn, met. _wi8ll(Jla,0 mijlen, 7 fnrlonga, N)4 cha~ of daar.

omtrent lang, begtnnende In aaD-'iI~ltID~met Tx;amweg No. 5 waar die eindigt, op een
pont ongev~ 4 yards. van den Vlcto~a·weg, In het veldkornetechap van Papendorp
eu Woodstock, tO de Kaapsche afdeehng, voortguande v&l1daar over particulier IlUld
lan~1I rn.ar buiten de Oost-grens van den Victoria· weg, vau daar naar en over parti-
cnher Illl,d hlt..ncn de grenzen :va.n de m.unicipaliteit van Y.aspetad, van daar oyer
Ia.nd toebeboorende aan de KoloDla.le regeenng, van daar nlUU'den weg verbin4ende den
Vlotona-wf'g en den Kloofweg, op een pont onmiddelijk bo,"en de a&Dsluiting van den
genot'm?en verbindingsweg met den Victoria-weg, van daar langa den genoemden
verblDdlDgsweg en den Kloofweg binnen de municipaliteit V&l1Kaapstad.

TRAlfWEG No. 7.
Enkele doorloopen.de lijn, m~t wissel., i mijl, 2 farlbngs,6'92 chain. ordaarom-

bent lang begtunende ID aall8lulttOg met Tramweg-No. 6 waar die eindigt bij hflt
~lUtmoetlD'f-'pon,t ~an den Kloofweg verbindende den Victoria-weg en den Kloof.eg
ID d? mUlIlclpshtelt. \'an KMpstad; voortgaande van daar l~g'I! den Kloofweg .in noor-
dehJke r~chtlDg oV,l'r de grens van de mllnicipaliteit van Groen en ZeepuDt .n ein~i-
gen.de. biJ het verblndlltJ;r8pllnt "an den Kloofweg en den Queens Road, in de' mllDici-
pahte!t van Groen' ec Zeepuut.

TRAMWBG No. 8.
Eu!cele doorl~pende ~ijn, met wiSBelB,0 mijlen, 4. furlongs, 4'iO chains of daar-

o::::!trentIan~, beglDJlende 111 aanaluiting met Tramweg No. 7 waar die eindigt bij bet
~tm~.ting1lpunt van den KIO-J{wegen den QueelUl Road eindigende met een aaulni-
ting biJ de.bestaande tramwegen bij het oLtmoetingspnnt van den,Kloofweg en den
hoofdweg, In de mUJlicipaJiteit van Groen- en Zeepunt.

TR.A.llWEG No.9.
. EDk~ doorl~pende lijn, 0 mijl, 2 fnrlong1l, 7'04 cl ..ina of daaromtrell~ lang, be-

gt~nende In aan8lUItlng.van Tra.nweg No. i op een pun' 10 y"rde of daaromtlrent ten
auideD Tall het ontmoetmgspunt van Queens Road en Kloofweg iD de ~lImicipalitei'
~an ~n- en Zeepnnt; voortgaande van daar langa Queen!!:ao.d tot aan de aualni.
tUlg bl] den hoofdweg, van daar l&I1ga~en ,hl>l?fdweg, eindigende door een _uhai~
met dm beat&a.nden tramweg waar die erndlgi op dan hoofdweg in d. municipaliteit
Tan Groen- en Z.. pnnt,

TRAKWEU No. 9a.
Eokel. doorl~pe.de. lijn, met. wissels, 0 mijlen, 2 furlo~, 1·28

omtrent ~ beginnende In _luiting met Tramweg No. 9, op een
. -~I.. rol'diin~ tell ooaten van het onUnoetingepun~ .",u Qtt8ll1ll Baad ft
, voortlraaade van dur 1&l1g.~na Raad OVI!' deD B.oh
_._sea Point :Jail-y 81ndicaát, Limited, en eindi~

om .. t 't'8Il:'t ~lijk einde Tall bet. z..~;"~,-ri1~~

.~ ,
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