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KENNISGEVll\G. 'Ho()f1~Onde'11J;"'ier
Afdeelingsraad Calvinia. GEVRAAGD een HJid dncter-
Verlegging van Weg. wijzer voord81t!B~ba,icijeerde

~ school onder de PolitiUinderen,

K E~XISGEVINGgeschiedthier. Hospitaal Heuvel. Joh~bnrg, ; i
mede dat de AfdeelingsJ'88d 8a1aIiS £300 per jaar, tnet 8poedig ;L,;',',' ,~ ,

nw Calviuia, voornemens is zijne voorui~icht op vrije wODing. •
Excc:ll'ntie den Gouverneur' te Velei8chte bekwaaQl~: f ',; : ·~;,i .i"1{'.
'I"l'rweken,-op aanzook van den -h-l. 2de klu ~",lJfêra enmeQ:. t ~";c ..__ , r- •..r--
hpt'r W, P. J. Louw, van Nariaie, van de z.a,e. of daarmede gelijk- .', ' 'h SiI 'k;, .~f ;'G d
_-\cht,'r Hant un, Calvinia,-eeu staande certificaten benevens' een Solide 1 E hen outen ,aap 8I1ler,'-'l·-\,~&.ILi oe g
Proclamatie te doen uitvaardigen in later af te leggen aanvnllings , ,,' E~celltVJt Afgewer~t.
tt'l'llll'n van Sectie 152 van wet 40 examem. , . ' r, :
I,IQ lS3~1, afwijkende van den vol- 2. Bewijs van lidmaatsohap ~, .. ~e" ......." ', ., ,._ .., r, _ eI
(Tl'ndl'weg nam :-De weg loopende eener Christelijke Prot. KarTi,' en .......... ~ ~ AWA. ...
~an X arisie naar het Bokkeveld, te van goed zedelijk gedrag loopende
\'E'rleggen van een punt in den over de laatste twee jaren.
o:l,kn weg bekend als Moordenaar- Alsmede wordt gevraagd ap-
drirt linker zijde van den ouden weg plioaties voor eene AssIST.BN'l'B voor
tot waar die weer in den ouden weg bov~gemelde scheel, Salaris £12
komt bekend als Rondekop: per maand verei"Chten dezelfde als

E, nice persoon die objecteert bovenstaande 'behalve dat slechts
te(Tt'Ud~ verlegging van genoemden eeue 3de klasse Onderwij,zers
il :~,;;moet zulke objectie schriftelijk examen' ui ~P!aata van eene 2d6
.nzenden bij den cndergeteekende, klasse gevorderd wordt.
birmen drie maanden van af datum Applacatien te worden ingasen-
deler Kennisgeving. den aan den ondergeteekende Bug

Op Last, 382 Johannesburg vóór 20 Juni, e.k.
N. s. LOUW, WerkZ&amheden te aanvaarden

Secretaris. bij opening der school na de aan-
c\i~lt't·IIng,raadKantoor, . slaande Vacantie.

('alinia, Il Mei, 1899. H. J. LOUW,
Sec. der Sch. Com.

: ~'

DivisIonal Council or Robertson. Johannesburg,
23 Juni, 1899.Divisional Road.

YCI'['fCE is hereby given that it is
~, t h,· int ention of the Divisional
COlloC':1 of Robertson to apply to His
!-':"cl'llt'uc\t he Governor in terms of
:-:ecuou(.52, of Act No. 40 of 1889,
to cause a Preelarnation to be issued
lklann" t hat the followlng line of
road III this Division shall cease to
bea l.ivisional Road-viz:-

" From Lady Grey through Ko-
nl::lg''; Ri ver over Rem Hoogte, and
Za~dbt'r~, through Poesnels &iver,
over Oudekraal, Scheepers Hoogte,
and Bo-eb Fontein, to Trappies
Kraal, where it adjoins the
Irort-es ter Division."
An:-objection against the afore-

saidAl'plication must be lodged in
1\'r:t1og with the undersignedwithin
Three (;} ~Ionths from the date of
~hlS Xotice.

B,\ ader of the Council,
G. 'V. BORCHERDS,

Secretary.
Dlli.- I,-ual Council Office,

Ro'ierrsou, 16th May, 1899.

BENOODIGD

- -- ..--------
A FDEELlNGSRAAD ROBERTSON

Afdeelingsweg .

1: :,·,')ing;<raadKantoor,
P..ob'·rt."Jn,
)lj .\lel, 1890.

-_._---
AfRIKAANDER HOOFDONDERWIJ-
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Montagu Municipaliteit.

\ Pl'L1C ATIES voor bovengs-
_'1 noemde betrekking, verge-
i» '1 v 'n Ul' bij de wet vereischte
::et:j,~'L'hrift{'u van bekwaamheid
var: goed gedrag voor de laatste

. :'It".:...jJn'n, en van lidmaatschap
et·"., l'rotestautsche Kerk, zullen
ionr I:t_'n Qudergeteekende inge-
1Ya"!.t "'orct~ tot op den 30 Juni,r ....Ijl)

:Municipale Kennisgeving.

. lVmzaamheden te beginnen op
1en 1,tl'D AllgUstuS.
~aiafl- t 11:):) per jaar met vooruit-
z:cht U), verkooping. Vrij woning.
Onl(thllwdepersonen zullen niet in
aanml'rking komen.

De OII'Jerwijzer zal kostleer-
l:ngt'D moeten innemen, Verdere
llliorID:ltle hij den ondergeteekende
~ bekomen.
pJ. S. SCHOEMAN.
retoria, Bus 238
Z '.A.R., 18 Mei, 1899•

. i
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1FO~GSRlAD.l'lll
WIRTH'3 UloA Ci:cns, Regelsol.utre ..... p&etMbl ... er de

Ondor Koninklijke ll.1scherm'nJ, YooJ1ielJlgelID Slede nl· ,u let
40 YU tatB, '

HEDEN, DINSDAG AVOND,
cu ied\'I~ nond tot nadere bokenumaking, ,I
( roete voorstel/int! te 8 uur.
Veelvuldige wijziging van

't Programma,
Prijzen: 5 ab. 8lalls; 3 sh. Pit; 2 ab.

G.•llerij; I eh. Maleiera·gallerij.

Hpeciale Middagvoorstelling op
EIken Zate.dat(,

bij welke gelegenheden kinderen
onner 12 jaar tegen halfprijs 2..!llen

worden toegelaten.

~-
Paarlsche Mu Lj icipalltelt,
VERGADERING VAN RES/-

DENT HUISHIJUDER8·

HIERBIJ geschiedt kennisge-
ving dat eene Vergadering

van Resident Huishouders gehouden
zal worden in de Stadsaal, op
WOENSDAG. den 3laten dag van MeI.
aanst., ten 10 ure 's voormiddags,
ten einde: "Ingevolge eene petitie
aan den Raad gericht door eenige
Huishouders, " de w8nachlijkheid te
bespreken tot het daarstellen van
een bohoorlijk Stadhuis en noodige
Kantoren op het Marktplein.

AMock voor het nemen van soo-
danige besluiten en stappen die
leiden zullen tot onderhaudelingen
met het Gouvernement, betrekkelijk
het verplaatsen van de Publieke
Kantoren naar het 'Marktplein, en
voorts eetiige andere zaak in verband
met bovenstaande,

Ver'!Ij)' aan de Vergadering voor
~'~~,f~. te l~n.het al.of niet wenschelijke}h~~- '(om h~t Stadhuis volgens aanzoek
2·.~H ,-- aan het Gouvernement te verkoopen
~ }.·.I..';~.. TOOrpublieke doeleinden,
fj,1"" Op last,
~'. ~ .. H. G. F. ENSLIN,
-, 't . Stadsklerk. Eilanden.
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Wij k-.90. p~ "Side" en SQhot·1. Every Peraon in thia Division Jr
keeping one or more Dogs &boTe sche Zaad~aver, alsook goede
the age of three montha shall pay monsters~' Zaad Xoorn en
an Annual 'l'tu of '5a. for one lJOg . V"ederhaver.
and 2s. od. for every additional Dog \ '

2. Such Tax shall become due and 8luurl. "'o"i;.,~s 811R71Jolali8szOlld"
payable on the First day of Joly in .: t~/lsl81 00"
each year, first payment from July . Ili~:~~!~O~~:!~~!~~~:·E~:th!beor.!-::·~H. 'R~S & CO.,

een Brug. Divisieaal Council at tJpringbok, ~.' Londen.
until suck time sa Collectors may --~
be appointed by th~ Council, when P.S.~AI~ boeren die belang
the Tax shall be paid to such 001- .. . ....,• ,
leo.,l'B at plaoes to be hereafter, hebben m ~ge1sche Aardappel.
fixed. by the Council. moerenj zuIta weldoen aan ~ te

4.. Upon receipt of the ·abaTe- eohrijT", oH 0DJeIl laatsten¥brief --------------+-----------
mentioned. Tax, thA ~1"l'tarJ or over deze ~k: aan hen te lenden. VAN DE KAAPeColleotors shall 1l581lea LIcence. ê .. ( .

5. The Oollectors appointed shall Post VI1.~j.

~e:!~~~~~~~h~~our::;r·__:__': ",~_._R"'_00_. TROP IS·CHE.'· DU_~
By order. Biebe<tk Kasteel. _

A. J. LOYNES, ,:"t _ I

Secretary. EBN':~~ KlasaHoUIlgéopend B86l'8Ohen ODD4ItrDl&C~n
Divisional Council Office, te Rleb(}k Xaat.l door den heer ,

BPri~~,~=,""'d. i:=~~~S Sta Bf op TtOp-j-BO-h-s-O-u-n-+--fJ-Sandsn op u

::::'ij ~dat~~ =:' rljwisl te h· bb,n I
wat, voo~jk Tan het dorp,
kunnen """}chfe.

Publieke Verkoopinj!' - Xe.eving ZUID AFRIKAANSeH ADRES
HET GENAS Il~N ALLIIN EeD SchOODl Ius loor _ PBD~de~ '""[,; 60,

~IJ~eer,-:-;.egen waanden gd~lJ..U ;;ctUlg- Speenlatem en Yeeb~eren liJn veld. •.~.
de ik ID een bne! aan u,o:an de goede urtwer- • ~ J Jl PRINS
kintr: van UHEUMATI<. uuo ID WLJU 8e..al. _ • ;': • •• '
Ik ben 60 Jaren oud en heb 23 jaren lang ge- DEO d teek de V d I Achfl.;rberg Diat. Koeber". leden aan CHUO~18CHE ASTHMA. en n erge en· - en u . (4<

lUlt;l".\lA'nEK eu zocht verlichting uiJ ve:e Adminstratcur Tan Prince ----, -~,,_, ----.---
beroemde geneeskundigen, en probeerde a111.fflAlbert" t i t h_ be igd N' q" TIC' .lG
zonder baat te rinden .~n had in mijn geul . • me 108 ruC ....,O gunat, ....! _._ •

alle geloof In mellSChehJke bekwaamheid ver. sijnde door de EXectJteuron Datief _
loren, t?t <lat ik.HHJi?JlL\Tl<'TUU probeer- in den Boedel van '1riJ~IenlDfJn'OUW THE Unde-'j-ed intends t1.-w•de, en ID oens zIJn IDJln Neurnlga RhetUlla- . • ~U wvUa. en pijnen ,in hoofd en aange;Rcht ..erdwe- .JOH~NA GEBTBUlDA AL.E&T8 get.. ing. po*~ in his fields.
nl!Jl, BD het weuws is ver en WIjd versprcl<l, Marws,f\n Vooroverledens Echl.... ;.Iê J M PRINS
dat "on-m_ter Van Rooy ampel heeUemaa1 N . ;! •• •
pmnd .... van.die wonderlijke medicijn," en genoot ICOLAAS ABRAHAMADRIA.AN Achtë-be. rg

l
distr. Koeberg.

art W88 welkehjk het geTal; elkeen die het A.LlIl!:BTS, zal per Publiek>e Veiling ~,;_:_
probeerde beveelt het aan, k te ..... '.'

De heer Jacob van Zijl, van Vlakfontein (3 ver oopen '''&''-e ----=.' "u.'"&Ir.
am:. Tan Steytl3buri'!), Is Jen8&Cn van een PRINCE ALBERT .: ~ /
:hific~~~~~rJj:" m::e~hM=~! STATIE TE lI~n~, Gemeubeld huis De meelt oprec_te
V&II ZIJl, aan mIJ, wae er een erger geval van OP van DRI~BBCK. Lage huur
.,Koort&-aiekte," ZOOaIa &ij het noemen. De voor de Wintf~ maanden
eerste dosis HHEFllATICrRU dloOOden lij- DINSDAG 4 JUT I AANST ~ . •
denden jougen man rusti~ slapen en medicijn . ..' ..... , • YYp~LMOT & CO.,
wenl voortdurend toegedien~, hoewel de bn- onmiddoli J k na 'aarlkomat van den t', J uta'a Buildinee
teo en Ynenden zeidea dat ZIJ wet verwachten KhT . ;<; 0-
dat hij leven zou, Was hij tweemaal hier, en aapsc en l"eln, de volgende : ~f KaapsLad.
~~dtJ van de RHEUlfATICURU en PIL- LEVBIfDB RAV.B : Kaapl"~ .;;'

De oude hoor Y&D der Welt, 1'&11 Redders- (1) Omtrent 800 Kaa~he en M&- 29 M~ 18~
burg, wer<l genezen door een bottel . I.l_l.. r-- ---~~""'i:-------
De heer A. Coot¥.ee, Brsedvlei, Middelburg, rmo ounaper.l (meest al Kaap- AFDEBLINQ,}VAN HOPE TOWN.

K.K., rond dadelijk verlichting. Mijn I!OOn, sohe) Waaronder zijn 100 \ r,.....---
Jan, en ZIJU schoonvnder, de heer J. A. Smit, KlULnIIehe ,... H _1_ KAL~.uv.80HUTBERICHT.
ha Wonderboom, llurgersdorp, w&rd8ll ooi: -I"" ~n .lU.enno &!DUlD .. J

l8aezeo, maar ,Ik moot nu s1uiten.-1k blijf "an 2 en 3 Jaar seer goed voor OPGESLOTEt1.in het Schut te Kalk
uw dankbare TTJend, J. C. van Zijl. dw ~lager.. dam; In epe afdee1inc oyer dell
JONES RHEUMA TICURO (2) 2() Aanted Bokken en KánA. poorloofd •. ttJC!~!en te word. Terkocht

tera. r- . op Hope 1p1t'D.; Zaterdae. den 17dI.A
Het zrootste Zuid-Afrilc·Oft-nhe g,en~-;d- JR'" 1DnA om' uur '. ....._:,dA.-

del ..0:..' JicM, Rhenmat~ Jicht ï::de (3) 10 .Aallt4tel Beesten. in~ :::. ~ geloet: .""6 •
.7Icht, Heup Jicht, Aangezicht-pijne~. 8JIJI., (4) 1 Bul. 1 Bruin i heu*,' paard 2 Jaar oud 2
eD heeft ..eie duizenden gevallen, veel erg.. ,\ p--7 hie ttn· klei 1
dan bovengenoemden genezen. Is "erltrijgbaar ~, 1 ~. I ac r'roe. '" , 'f'OOr 'roe~n nW' t
van alle Apothc!tcn cu Winkelien door geheel (6) 2 Kuil EzeIa. c . ., LIEBENB.BRG. i- +- _
Zuid-Afrika. Dan weder op DONDEImAG: ba .¥ Soh.tmee.ter. Nieu i, -geop'end
I" EN" UDE J'(;LJ, (twee. dagen later) op het KV I.~J)B TIJD
\ ;. N lSG E VING. (~orp PruNCJI ALUST, om ',0 mTB r\l( te P~ten ~ te ZUieD I PitteD \'all

DE os M'0B41D8. 1 Wagen, 1 8ootoh V XrooaS' Dito Bpa,....... ~ h '_L i ..ndergetpckenutJ wc'nscht aan Kat· op Veer'8ll, 1 Span Tl ligen 1 IUd YOGI' GiDea. 'Uipilud \'all ol Loa,- Aan .,G publi.. en mlln
hot geëE'rd Publiek bekend te Eggo, 2 Ploegen, 2 Balies, I -Ze.:p- ~:::;'~ '; ...... III Ille lICIOrieia da, il[ &mle ~al.. ar

~~en lORt ,? ij nog stO()~ bkl't'~d js pOUt".:J, 8 mttdden KoreD, fllDnent Ti WOP biJ ~eeu te ~ met all. wat DOQdqt

bo ~r r PI;; In teb~clll('>U00 -.1 Dag- ,jOU los. Re.zijnen. Het I'8wo08 ~. B. JOUBEIl.T, WManaol.en HKoedinder~1 CI_L
:tr< l'r~, togeu 1I1ijkcp~;jzen. a.ssurtiment h".;'~_.l L __ ~_ -de UI't Ih.PI. in de!! Wet. Paarl. =- 8Dt 8tevel;:·8ohoeD • .LLICOWU!I'&I,

'wu-.a.u uasw - - f} kt. 80~- Daaten, , Boorti- ICP. J. J. LOUBSCHER. Tafcl~ Sto6leri, Ledikant ea., Bed· j' _dere l'.rtibl;.r" ._,
t Mei, lKU9. gd:~~p eX:~. . Keuken· KAL~,.. ~ KO. OP 80bikltingeD gUIIflIIAIt. ..

Hoe 1. u Leve. '1 ..:t:.:::::_ 'k:' staat teld
Vrienden. vergeet toch;.. lniet de IN ~ ~~teiten te Somer. :- mee' gee

~age.D der Verkoopin~. i'Jij het set W_ 8(&tie.-Xan naar eIk: voortaaa~
~ultlon op den 4den Juli, M. trein lltation .,.,-w. n~n worden. Doe Daar mm.
komt .er aan omtrent 'klf-t.waalf k bij R 'I- Own Bomenet -.- tJJqICJlll~J

HEYNES. MATHEW- & Co. voormIddag) en op heb dor:n den aanzoe , •.~., DIM'Itwordetat.pn
APOTIIJ:KERS. KAAPSTAD, 6den Juli. 'Il" Weet. . - ea n¥- lfnD...

TE KOOP.. _ D. J. DE ;. ~ ~ wor
Vendu Ad' JRmsbateur,

Vendu Kantoor.
Prince Albert,
26 Kei, 1899.

A?
.\4
aett

f:
~
'WOl.. '· I'PO

~
Sd

J

.. el
J

k.

WOODHEAD,

('"'1 EZEGELDE Tenders, duide-
_x lijk op de enveloppe op-

merkt" Tenders voor den bouw van
een Brug,' zulleu aan dit kantoor
wordeu ingewacht tot Vrijdag mid.
dag, 9 Juni, a.s., te 12 uur, voor
den bouw en voltooing. van een
brug OVer de Mosselbank RiTier
bij het Klipheuvel Statie. Koeberg.

Teekeningen, specificaties, en
en voorwaarden voor het contract
kunnen of aanvraag gezien worden
en het bureau van den raad tusschen
de ure ~ uur en 4. uur n.m, dage.
lijks.

Het is niet vereischt dat de
.'aagste of eenige tender wordt
aangenamen.

Op last,
H. VAN DER WE~'l'HUYSEN,

Secretaris

BANDEN
. ' .. ,.",., .;. ' ...

~

, De Pwlache Jl!.
lamel Beperh

Publieke lE
peU,

81
woni
li.ge
peril
.Knl'
TI.D
"yerel

.Al
Mt.i.e
maat
Gele
lede!
A'hiet J

W
)t", ~

J

-BelangriJke iVerkooping . r-

Afdeelingsraad-bureau,
No 10 Groentemarktplsin,

2:3 Mei, 1899. •
LOSSE GOEDIERENOllOOJB

i

i

MEUB~LS,
In den ~el TaG wijlen den Reer DmIL· GIDEOlIfMA.W.Aarcle-'W'erk

Op DINSDAG,: 13 JUNI, 189~, i

Kaapstad.--------+-

ZulleD de OndelpteebnJen publiek doen verkoopeD ;-

L-De ~ PlaatA!O~OUT, gelegen c~:rca200 yards
&BQ de W8It sijde TBIl hef; WellinJtonaahe 8poorweg-Statte, groot om·
tnmt.. ..18J ~ en sioh uitBtreikende tot aan ~e Bergrivier. RUIm
YOOrdia TIm 88Il grooten atroom water uit de WiUle RiTier. De ~DdeD,
uiterst mJOhtbaar, sijn geechikt: wor Wijn- en: Vruobtencnl~?nr op
grooI'AI. aObaL Br staan groote VruahteobóOrdéD en een WIJng.llrd
beplant. met .A.merikaauohe Stokken eli een K~l'r.PJantagie, waarwl .
eene groofie 1loeTeelheid StOkbD ~UDDell g~kk:én worden. De Vet'
weide il uitmutAad, en eeue. Kelkerij. op gt'¥)Of:¥3 schaal, kan hier ,m~
1U008I ~en worden. ~k il,er praohtig Zaailand, en ~e TWIIflle\reren.:n-I ~ OJ? De ~wen beStaaa uit een Ruim Dubbl
WoonhtuJ, TOOI' twee hn,.-mftnMl,--P'raaie WiJ·nkelder. Stallen, WageD-huil, Bedienden Vert':ekk-e---~

'. ~

.,IL::':"Zeker_ Stuk Gl'On4.. r4eelte van bovan,taande, "lak orer het
StatiOD, thana geoaoupeerd d~ den Heer J. R. CoATOX, als resident.
TOOr aiohselftD. en 'f8l'ICbeichtne:huurden Ren ~c huur oplevt'l'bDtlf,
en eene ~ beete handeJa.atan4en luit.makende. Er staan twee r~
Groote Woonhaisen'en Ter8Ohei~e aodere Kleine Woningen.

Due Ver~ibl biedt "ne $ohooD8 kaDs aan flOn (If meer w~klrett
~ die moli ftIl drgeUjk ee "inatge'·ond Vast goed wiJlen ,OOft

VllTWlRK! - 9 Stttha., D Iruipcn, 'rrap. en OnJerball..
Obhoofden, 1 WijDpomp, 2 Bran4ewijn Ketels, 1 Roz.ijneo, Kelderp-
reedaohap, :ens" ,

BOIl1l>BRIJGBB.BB~8CH+.P!-wawnder 1Wagen, 1 KapkJr.
1 Kapbr, Ploeg- eD Kartwgen, CQ.ltivaLor. Ploegen, elll.

B~-nBLIJK:-4 Uitmuotende TrekpaardéD, 1; Merrie ,~nVeu}eII,
10 Xoe~ en Kalven, \0 Vark~. 20 Loggen JODge, "IJD~1 ~
lInmdewlJn, ... Lot, GraYeD, Kaf, leu de ~"oDe V8J'Iobeldenheld Hw:nad, ea, IDI, i-

F', C. KALAN.
.), X. DB VILLIERS. A.P.zooo,

BeCretaN,
E~Datief.

..R~'tz i&. Qo., ;Afslagers,
,,_ - J

!

I

P.L

llon
0:
te
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De .11t.D~ ii.-.k.
A1.f •• D1o.i; V'4__ tOCIb..

i
Nooit wordt weor .dUe een kans aal11l8~len

:Huilihoudartikeloll
Meuhe" ea

B Ol"D uw ,ttf'zor.nhcid. rt .. ,'I hAt hest.1 rlin!l
".tttij kU'll rio"n 'nn ....lJ~I!·.tf' kwn >'1 In'" ,I.

"'tete Wc"",l", Daar i. ""1":1,- f""1l al"'"f\oweu u,idtj,.d
Wheeler's Extract; ...., I" " 1:-1.1. ~•. 6<1.

Jl .J. RADIllIYER te Paar); heeft
te koop, Zaad· Voederbaver, ell

ru"e-. .-,.
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Geboortebericht.

Or I~ rlpzt'r wen! ons een friseh loontje
behoren.

lL\RTHINU~ BRIERS"
JOHANN A DRIERS,

geb. DE V Il.LIillS.

T_TEDr:N 8t:honk ODtI de RlIer <'t'nJ..l fri~!l('ht'n 7.000, beiden wel.
D" dankbare oll.I~J"II,

W. D. HUIMAN.J
A. M.nUnUN,

nét. 0Uli..
lJrt"n horst, Paarl,
~~ :\lei, 1899.

Baking
Powaer'

DOODBERICHT

Dr: illombemindtl JH. JACOBU8 DU TOIT,
.inz e dierbare, Ja, onvergetelijke

p'D. I< h",len (Dinedae), 16den Mei, naar
d. .".'.II.:,:cn des licht8' en des eellwig
r r-: "C' verhuisd, in den ouderdom van 2!1
:""" :: ~lHanrien en 8 dagen. Gods weg
!D': \:ilill ....!!~ in eie diepte, Zijne ziel ••
,~ ... -: W ••._ -oms r.eel' grvot; duisternie en
dc'~"CI 11.·:-1 voer te hem bijna tot wunhoop.
LI. 1",,1.1 echter vast a ls ziende den om-
lie":;] <en en worstelde veel in 't gebed.
1;",:' woord "'aII hem dierb~ en de sonde
he'" t~'ll Ias t, Gods yolk zijn IWit en de
p:aAt,en des gebed. het vermaak ziioa
heren Zijn afstel'\'en heéft velen g..
tl'·1en, tot uadeuking geleid ea algem~
deelneming ·verwerkt. Dil Heere make
I: n ,j", -d het geestelijk: leven ·..an meer
ci~~. oen in OM midden dan zullen Hem
daarvoor nog in de eeuwigheid danken

De diep- bedroefde ouders,
PAUL P. Dr TOIT,
HKSTER Dl! TOIT,

Geboren THDBOS,

PI'IU' Alfreds Hamlet, Cerea,
16 liei 1899.

Voor bM bakken 'ftD bet fijDlte brood
koek. po.ertjea, puddinfra. ens.

Maakt hat voedlel zeer Jicht, .lIUkeUJk
en gelOOd.

Beste iD rijlÏoga-kraoht, en de eeDlp
poeder Toor 't ~en, de ollUDfJ.tut door
lacht.verandering blijft. BlIJft Tench 8D
behoudt TOU. kracht toklat h. gebruikt
wordt.

De Ro7al Be.kintr Powd. TUl ~
~den roem wordt enkel door de 1Io.ra1
Balrlng Pow:ler KaatlOhappij TUl Amtdb
gemaakt. Let IIOI'gnldig op 'I m&bn
naam op den oDlllag, om de .ubItiRt.ie
'ft.Il naPDl8&kte goedere. .., ftl'hoedeD
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IIc1Do1, bl l.dlIt. ~ 0 lt - 0" .... ..". OD&mo.t
Cn.ahOreD •.; ~ _ 0 tt - t I pn iiir ALPUD

Tender Diet !tMJ*lbe per Iblk ~,. '" 1 .. - 1 I I·";-b -.bn t.e" 1__ "" 0 I - 0' _AV
Bolnel_ ...... _d . .•. 0 lot - ;0 11 Tench1l il er tulchen

~. 01-00 I
~.~ :;~ 0 41 _ 0 I IOnen "
Upn'fell.. 4"'_r: 0 lf _ 0' Wat sal de TiuchtaTaD

" ~~ 0 lt - 0 t lijn? De O"P' Timu
KIddeD cbap .p,r., It It - 0 61 V"",.A ... - 1_-, dJooc....-- ~\ 0 .. - 0 It ·v'_' met _ ....rekte

" DUe Of. ~ 0 .. - 0' om oDder' het
" drool beICiIUIdl~ 0 .t - 0 4t MILNBB " .. rt" Illne

8prtqbonellen... ~5 0 S - 0 • 'II~ I..... .,. i 0 I _ 0' beelden over de YOCll'Wb ...iI...
WOL,-Onae .< Lo~ bbeI, ledat.erd ICh.ikIdnI en de~.IIclIL1klEiDIt

2Q deser, berie.'.: uW ....i,.ilinpn ferm-.r-IoteD, TQ_"hen twee '-__!rl..
bebalvo nm .,..twol,~ conditie, prija waar· -- ...... J
van id gedaalfl ill. t'feceDti d. n~nuedaaen merken, dat het on. heel qnlleleefd
werd de gewoD.mar~)uer niet phoaden. Uit Tan den hoopn OOIIlID_uia
de hand ill de Dlukt ~k _r .tU en.r werd

MEVROUW BLERSCH, weiniggedaaD.,PrUI~hlU .. 1_'t'OOrplCle te hooren "Preken
Stelienbosch. "etwol, maar ipferi~ IOOrten .rlan .. min you were MILli8R," Al

aandacbt en de prU&e~ijD in lOIIUIliP •• nll.n onzen· tijdgenoot tan UJl~tlge'nt
ten gunat. nn .e~n. in ééA volain: ..Geef at'llDl1'.a)lt

'If U DOteerub- .... D'
· i Per lb. '.uUr. een vorm, dat er :dacielltk'I)f

Extra 8, 11ma~. grJjlJ ".,ue o··~.. _ ;. ds. spoedig een omwenteliDI

D
E Ondergeteekenden maken a-t lotlUl* .• " n. 0 IH - 0 7 aal plaat. vindon." WIJ INll_'hln

Kon tot. mJddelDl.Jrii:I'.!4'-' 0 • - 0 !t zeern, 'dat wij ~
bekend dat zij bereid zijn' "'_!I1Iperu"'_''fpcrfthe 0 T - e " wachteD,' dat de '''1JllfeJ",D.tie

be
di V hte Goedt.otN,.'1. ê, VN 0 ,,- 0 6t '"om zen 1gen van ruc n en Kor' t"1$ middel... II i'i( " o. - 0 'i pnoot aal arot 'YaD reb_

andere Produkten te ontvangen en Zware .leahte tette : ~ ... 0 II - 0 silt . k hd 811".011 pk!euN "'~ .....~ ..:. 0 nlDg omt et er eipDlOk ook niet 'YMI .
ie op de plaatselijke Markten te Extra S,Ultenha&"D~lwWlUe 1 7 - 1 li op un, want de reclaktie Tan de Oap' .....1.,..1 ..

verkoopen. Sl1perieure " .; 1 • - 1 H Timea 18 nog niet IijlALJlB8D )(I',"'8B •

V hte kw k d
' P Goed "::, : )t , 1 8 - 1 4 .....ruc neeers le naar ort Slechte 1111 met ~I .. _ 1 0 - 1 1 n. Gecharterde kliek :zal niet teYN-

Elizabeth hunne Vruchten weIlBOh- op he$ land III...-cht!f 11lI'OOI • 9 - 0 11 den' weAn, i voordat' de TraDJnal

d li
. ~t 0 76 - 0 8t

en te zen en, ge even aan ons te \luwe lID pkl~e..,. ~ o. - 0 61 hare onafhaDkeUJkheid .heeft. verloren:
schrijven. ~wvteru_ ~~ . 0 . iii_- 0 9 dit nrstaat een ied., .n claarme6:\:~'!~- g ~': g: 18 ·het uit. Ollte'fl!edeDheid met

GOUWS & POHL, Bo"enJ~ no~.· '"'ii TIll nad' de Tranl'Yaal' moet eenvoudig, all
Produkten A lNI'ftten, IUdwol Id toi~ iaQr. _ , een ongenef'llijke kwaal der Geclw!terde

A6..... BoUil.L-;':'m~H11_ week leeD mukL
BANXIE:B8 : PORTILIZ!BJTR Daar de Toor. ." ka-pen afnlic weND ~ek b€lchouwd 'WOrd..D. Het. ~ W.I

Standard Bank. werden geenIl iall:eD,~, maar wy Yerwacla· lammer voer de natuJl'~ijke, pllJd.UJke
_ ~ai de ~t Yo~d. week al berlenn, ontwikkaling Tan Zuid. Afrika, dat die

TBLBGBAAl' AnUS: Wil no_reIl:- " .cl Gouws." . -I: lo li. lo d. siekeUJke partij bes!;aat, doch het il een
super kit uva.pc !-")dI 0 10 _ 0 11 ~lIJlt lt"Md, 'WI&J'UDniet. te ver-
~ eD PaeDI'd _;£' 0 lf - 8 11 helpen la, en Zuld-Af:ika sal wel -iln
Super lanp ... -i>,. ..... 'tt - 0 lT avGoede ordlDalnl i ' _ 0 1" _ 0 1. MU op vrMdu.m8'-. ~ICI uitwerken iD
ltorte . rf, ••• 0 U - • 11 weerwil Tall dle kliek. -, ---- "
Tweedea ._ i;'. .- 0 • - 0 11 U~_ft. ~.:__f:i.' ·(o.v ;".)011l~.l -... 00 I~ .en bn ook de belugriJkhelcl TUl
r- _ ~ ,g '. __ dese .oonferentie on*,ven-q ~cleNll
l-c blII1Iw oe:=:tr ... 0 li - 0. OU rt 'b IL. 'A__!tone bIaa... . ,~CIIIfa 0 11 _ 0 11 e oe renpn IU ..... te '_u, Olll ~ later
WlD_ JUda .... \:.. ..., U _ 0 11 met groot vertoon t,e' !_nen t. i kun
super Wbl_ '... ~_. 0 lt - 0 IJt' . I .-!ton. 0rdIaati'a.' WiDU 0 11 _ 0 llt nen p.teIl, hoe tele~ld .en lit dat

~ all. niet. ploop8n " SOOalI .Mi 'Yer-;3=~'0,. . i!hOopt haeL Neen, een prak-
· ..........,_ tilehe, psonde beió¥OJl ....na 11 '&1 wat
· ~ lG Hei, 18tt. wij noodig hebben,.; fn dien' peet be-

ZeIIleJa, l*' -*J 100 bl 91 OeI "'i lOl od hoon een ied.· over' le conf..utie te
Gent, per" alt; ,ua Iba, 1.. Gd' ~ denke
151 Gd; 8aibrboQ<~ per -. 205 Iba, IlOl od Do
toi S6I Od; ~ Kaffer lI03 '0. od toi 0. De afgenardigden ~ de conferentie
Od; Kaf ~) Jl'! bul,'aoo n., lO. 6d mien .leh noch door dreipmeme. noch
121 Od; . f)i':joniaal} inferieur, lie od toi door vleitaal laten miIIotiden. '10'_.'_-1_
a. 6d; Kaf' (0. . ) 7. od toi 101Od; Voer -- T~
per 100 1)11,1.'9. a. Od; KderkoorD, ~ same IIOhlluin!, ~nd op 't Je.ond
lalt, 1'.COcl.' toi {-.IOd; ~ 0IIIIIiift 'Yeretand, 18mogelijk. en ~ harte: hopen
l3e od "" 'lL.~-j :aOer.U.e.I, c1: fI. od wij dat Rlk een o ... ~ tot hell~e;~~lIqt~61 ~Od';: ol i ~ ftD Zuid·Afrika aoge' pt,rotfen worden.
~ per; -.~. .. od ~ 201 OeIi write )Jel desen wenaoh. s\ln ense OOI" en
ltlielMI, ~ ., 91 OeI iot 201 od • WiMe -A ....ht 1 dit'1tlieliaDeel, :t05 n. 6cl iot la. el. a. .- en n ese wee naar .Bloemon-
Mleu•• el, ~_ ~ '17. 6cUot la. 6d ; B;.. teln pricht. f .' • l~,~i'60 ~ 1a.5cltotta.94iOlea, per .. Iln. T. OeItoi 10. Od i Aard· ALL_aL.':.)
~ per ~ I Iba, 91 od toi 15a od' Tabak
per lb, 0. W tot·. 8CI i Tabak per~inf.- De Tembu1&l\4,e~~
riear). ol $cl tot1(ll Id', ",___.per !ol De uit.la.. _ .. d... · ""--' ,'--
lt., 2'l. Od.lot ~Od i~,.i lbo ('--~' 11. Zat~ ;~ YO~-:i':at;:'::;
ol 9d "" 1. 0Ih;J BoW, (tftIde kftIiWl morpn en mlIIc:hie1lb .... 'od!M' en
Os 7d tOM Qt. sel i: ':~ per ....... Gd bekend ....maakt -.~. n w.orde'l!l. . en
IS I od; JhIiad-. Jer .aak, .. Gd tot a. OeI I ._"'4 T
tloeachn Rer~1 b Gd toe la OeI; x ...... , Terset.e niet, clal de 'Ablband", PartU
per lIiak, .. eet w 101OeI; Baat ea 8pê. ,.lb. den TQ~d daar iD stj~ eigen b$p 'heelt
0. 6cl $ot 0. ~~~' per .u, l1li aa to& "Odt aanpVállen, daar die ldeeaf. deel~' bH de
Okll:ena" .. Id ~ lid' ~- _1_ I .... VaibD Id "". .:: ,,_ _..' ._~_ "--Ocl.. ._"mee"le e eAU.... onden&eu .an

r- -. _ _ ... de 'YOrlce regeeriDg DUr het '-lementSu.U (iOIMl. pnaaa, £100. heeft pIODden. De op~tie =ft ook
tot. .£1=,; .' ,@It.,-I.fOlOdtot'10opdentweedenll8tel ..n.n'1'emb-
0. .. "ol tot 1.1 ol OeI i .-Ka\nn, ~ ,tot 401 OeI i V...... 100 0., .rakend bij het indienen ftIa dei rediml·
S6I od '4...L 401~,:-=~ 10 Iba, u•. butoieblll. IndleJ( de., beer So_on du
6d "" la. Od; I . 1111OeI tot III Od; verkOlen li, dan sal het een tnohtlp1Uap::;"'~~ .-.. Ib OeI tot III Ocli o....rw1nning TOOl de Afrlkaan,er partij
~ 161 ocl. atn, temeer m!t het. OOi op h~feit .tilt
1ltUJ. .. ~ 4X~~I' ~8;~ de leidtr der oppGIUl... lf de bltao~
,lj ~; !11, :~ Jll ... £LO' didaat wa. Aan ddJl aniltt'" ,kali' aal
.... £4 0. .' " I 0-, ....-. Jl. de ftl'ldeainl ftD elr Gordon r lijne
k»' .11.' . . ~ nieta Ql.... beteek"Den ~ het be-

houd 'YaD haar poallie. i
wij weDlChen nlet te .oor-MeUen wat

de uitalaa uI sUnl .de etriJd ... hard en
beide partijen IChlJnen a;eker~ l\Jn TUl
de o'Y.winning. Iotulohen pftD wij
de lnfor...atie die filteren aaDlfUDde de
elektie werd. on~n: i'
Vas QaJa telepafeerde men, dat de

stemmiog goed 'WU . terwijl
meer stemlllen . da.
bt de vorige "erId.iIiR.
aan den kant
dat de I1l~:ebr~t.e Iteaun.
Solomon
te A*eatoll
'YOOrden heer SOII_etn

Oala werd ... ,holnvd

: ~E&rnOIlJl:O,

lIci 24-1.0"''' j".u de 1"111'.
:~o.)fj.Ah., DM' N.... l CD 1Il~

M03:lKL!fAIU.
27 lIlci-{Pet te~ )-De }..gUl' il ~

a'l'lJDdhiel ~i.eeuL lie <loth 1&1wunchija-
lIik ""en .'fClOd"&il P"rt Bli£a~erueka...
Vier bOOteD Ii~ilID de bafta.. met III~ du 8,000
toa ladbC "oor des" b.YeD. '

LONDEN. ,
!8 )f.cl.-(PH t.elegru.1.)-De Tall~ ~

arrhecJ'<1,e Vrijdapa.mit!d"C, om 4 11IIr, te !Ioalh·
amptou.st Ilei-{pe; telegTaa! )-De <Wka il Za__
aIddaa, om " ~1ll, te Sol1tho.mpt.OII blaaeD&ekI ~ :;

1 ~l'" WJ voli(ii;tIO&. "

In York, Vereenigde St., .lmerika.

An~,kop Gemeente,
~[oorree8burg, 26 Mei, 1899.

hangen wor-
iOntroleur en
r den onder-
t om 12 uur
rmeld. Toe-
et, aan de
Zaal, Kaap.

N.uB
'l'IaWUL wt......*~ &l.l1AQ1a
bVG.., all
hr.. ODI!fhen ......__,_.o~
.. 00""". te ODt.a"a.
r..u. al 'Ik" opIIiolb.
WMl'4IP PbeartiIDJI
.... CUe .al 1... ba d. ""eclall;OYD
zaW.AfrIb. Welk een &fIIIII:ead _h......"_
.,.u PNIidat ltJlU<ouJ

Departement YID
AA~ familie en vriesden wordt hier-

mede bekend gemaakt dat het den
Heer behlL&~ heeft OM sooneje Hendrik
J ".'/)11' in den ouderdom van 20 maanden,
eu nel een smartvol lijden van 19 maaeden
lang, tot Zich t~ nemen op den 20sten dezer,

De bedroefde ouders,
H. A. RUST,
M. ?tt, RUST,

(geb. SL.lDBfB.)

TENDERS sullen
den door den

Auditeur-Generaal v
genoemden Dienst,
op den datum
v~ngen te m
VriJwilliger Exercit
stad, 1 Juni, 1899.

Volle bijsonderh
krijgbaar aan het Pu

OVF,RLEDEN,!:u Paarl, ~p den 22sten Kantoor, Kaapstad.
__ ~1.et,_ mtJae leMel'gellefde eoatge- De laa.~ of eeni

n('('te. A~\,\ J~COIlA ELllABrTH TJaRlo, noodeaekliik te
~b0ren [Ja Toit, in den ouderdom van 65 1
lHcn, il maanden en 18 dagen. Bij deze meD.
~tuj~ ik miju hartelijken dank: aan JOSEPH N
D! :'>!"orrce8 e I t». Holfman en' Hoofd Ins
de HIe vrienden en vriendinnen
"Ol'1' hulp en deelneming betoond in dit mijn P
.m"rtel~k r arl ies. Zalig zijn de dooden die ---- -----------
u den Heere sterven. TE KOOP

De be,lroefrle Echtgenoot.
.l ,-\C013CS PETRUS TOERiEN.

RY,
tear van

ieke Werken.

Paarl, 23 Mei, leW,

AM~RlKAAN8lJHE wijnstok-
Jes en geënte wijnstokken.

Zich te richten tot

AAN Blotodver"II'llIlten en vrienden wordt
bekend gemaakt dat. het den almach-

ttg9ll God behsagd beeft plotaling tot zich
te nemen op der. 2j deeer des morgens om
~ 1P)n m~ne teeder geliefde echtgenoot8
Johanna 8ephia Obristios Schreuder ge-
hor." van Rhyu iu den ouderdom vau 47
jal"'D :..! ,naflIlden en 4 dagen na l'en zoete
et.:t\'e:·blntenl~ van circa. 31 jaren, wij

_ ....--na;":ewlo wet 'i kinderen mn haar heen-
~,,!e b -tr-eu ren De meusch heeft geen
h~r;charplJ 0"1'1' den da~ des doods, God
&1'€eD en b~ heeft het goed-gedacht met
z,n heerschappu over h_r dood op die
... Vle ha"I' ""a mIJn z~de weg te rukken,
en dit 6tr~kt on8 tot troost want wie kan
qn wil wederstaan, die geschieden moeten
iu .leo Rijmel en op Aarde.

LIe Bedroefde Ecbtgenoot,

L, E, 8CHREUDER.

Aan Vrnchtenkweekers.

..BENOODIGD
EE:i Onderwijzer voor de Me

1\ laB I ublieke School, ~ Cam-
pell, Herbert, Griqualand Weet,

Salaris £120 per.~. met vrije
woning ingericht voor kostleer-
lingen, derha.lve vOOr een gehuwd
persoon. KennÏB van HoJJa.ndach,
.r.:ngplsch, en het afgelegd hebben
van het Matriculatie Examen een
vereischte.

.A pplikanten moeten met o.ppli-
oatles bewijzen inzenden van lid-
maa.t.!chap eener Protestantsche
Gereformeerde Kerk en van goed
zedelijk gedrag.

A pplicaties te worden ingewacht
biet later dan 20 Juni.

Werkzaamheden te beginnen met
het Juli kwartaal.

H. J. LE RÏCHE, (Voorzitter,)
J, C. KRIEL,

(Ageerendtl Secretaris.)
P. K. CMI1 pelt, Herbert,

~:J Mei, i8'),J.

KENNISG~VING

WIJ iwen!lchen oue leien en begun"
stigen aan de Paarl en otnlltmCln

vriendelijk te versoeken alle geld.n Toor
lubllCripties, advertenties enz" die lij ·niet
direkt aan OM zenden, alleen te betalen ... n
de heeren Corne1i~ Moll of D, J. A. nn der
~plly, M, loon. V61effenen zij rekeningen
met anderen dan doen lij zulu op hUD
eigen verantwoordelijkheid.

C. P. SCI!lJLTZ,
SeCretari •.

MARKTPRJJZEN.
LU,PST,AD.

~EOI liaaT,
'n 'Meifl899,

.£ I. d.
o 0 0
o II ~
o 9 0
o 13 6
o 0 ~
1 II 6
o 0 0
o II •
o 0 ()

o 6 6
o 3 Jl
• II 9
'6---'2 7
o 0 1
022 6

." 0 1 So 0 9
o 6 0

a.....rhooi •••
Limoenen •..
Uien ...
Aerdappelen
Jtool... •.•
Eieren
Boter
Appelen
PCIrtIDJ:lIn,l~al\nde Onderwijzer8 of

(lnt1erwijzeresSell oeuoodigd
te Witklipfolltein ell te Knop-
fl)ut~in, w~jk Under Rbenos-
t erl'i viel'. di st. Kroonetlld.

Arl-'J,ICATIE:) voor bovenge-
nO\.,rode betrekkingen, verge-

z:e\ri ",an tie bij de wet verei8cbte
Ut.'tlli~achfiftt'n van bekwaamheid,
t',,~(\;!erirag en hdmaatschap eener
t'ruwstantscbe Kerk, zullen door
den ondorgeteekende ingewacht
'Worden tot op 31 Juli, 189~.

Werkzaamheden te beginnen zoo
~ ~11O\'rl:gmogelijk.

~&JariB £ 120 per ~jl),ar en de
~chooll:elden.

~ennis "an Muziek ecne aanbe-
veling.
Billijke rel6ko8ten gelitaafJ door

kwitantiee lIullt'n verb"Oed worden.
N .13.- De geelaogde Applicanten

\a'1et~n zich voorzien van een
DUli,'t''''iZOr.i 2de kl&-~ spoorweg
~.>rtihé'\lot om tego:m halfprijs te
(">:'lll'Il.

.110WI JU.UT.
'17 Mei, 1899.

£ I. d.
o ~ II
o 4 7
o 7 9
o 6 1
o 4 9
o 10 1
o I) 1
o 7 9
o 2 11
022 0o 1 9
o 3 6
o 2 11
o II 1
o II 8
o 1 0

Hoenden
GIDMID
Appelen
Peren
Ona ....
AardappcU·n
Limoenen .
KalkoeDen .
Zaarlimoenen
Eieren
BoIeY
Naartjel
Eenden
Uien .. ,
Pa"""Tomati"

o 1 5
o 3 10
o 0 1
o 1 7
o 0 4
o 3 0
o 2 7
o 4 3
o 1 II
0" 15 3
o 1 "o 2 1o I) 5
o 3 9
o 3 0
o 0 9

KAAPSTAD,
;
f KAAI'8U'O,

~IIO!~., die iD KliIiiïlbert'8eD huÏl soe·
onder da IIClnrieDti. eeD .. nbod

WiIe6- eeD ...-biloerd ba. aldaar.
iak_.,.k mailboot, cle H~ Cutk,
lIIorgG:l VCJOrIIIiddai hier varncht. De
'" le .b09t, eie Sc.t, Yerijeki mOrPII ua·
UfD 4 aDr. ",

..a:IZIGiD~ naar Biebeekkut_l lUllen dur
hotll- -riDieD;- dal 1JIijtëDt· _n
dit aQllllller ~ du heer

,-
: A..uun;llo[lOl(

Ilel 27-coroo"" n.u UI.'I'I'''en LiMabGa
:'8_"'0:r, ~ de Qoetilttu
2'1-Auror-aj RD de kn.t
r8-\:, ....thC .. tle, •• 0 w....Ien
~&-~I.m....)t foot, va,n '::;..1.1

(x.... t.a, 25 Hei, 1899.
811lt'18vtntkti'. - Onle markt werd deze

.eek beter 'foonlen, 1,163 pond huld~n '£2,256,
Er ill mede nD'f1'Ul voor alle ioede IOOrlen
~eD nate prU"II, terwjjl 'foor middelmatige
!lOOtten de prijllln ook ~ behoud.n worden.
tJi~.oer Toer de week gewureie.rd op 1,069 pd.
18wurdeerd op 1::1,'48, .

Wij noteeren I
WiUe ordinajH prima.£8 10. od tot £910. Od;
eeme £7 101.Od to~ £8 lOa Od; iw_e .f60. fld
tot .£7 ol Od; derde £3 Ilia od ielt .« Ill. Od;
tnferieure tot hard ft lie od "" £8 61 OeI ;
wgfj. witte, ..... tot 1U~.£6 0. od tot
t1 0. od; tw_. £. lie od &ot .£6101 od; derde
£31611 (kl tot .« lieod i i1Iferiear toi 1IeOb_ il
Ill. Qd'toe 13 51Od;donker .« tlieOd "".£6101;
bDeY byockd& 6a od toi .£6 lOt od; lItUIt witte
t'l2a M toi .£2 7. 8cI; 1ieh~.£2 ol od toi .£2
6i Od; don .. £10. od "".tl 51 Od; 1icInd00.
toUO O~Od.ilftrllaap.« 16aOdtot.£6 lO-OeI;
laDI midaklmaiil'« 2rt 8d tot .« IN ~
~.£2&i0cl .. il 17'~'1Dan .•
.... 11 II ,011 .. ,1l7.Mi ...... 1Iii·....... "01'" ea "'.1 IIti,...i

D5. J A.-JOUIlERT VOOI1.
8. C. KRl ~L, Sec. Seh. Com.

Vredefort, O.V.S.
~2 ..Mei, lb~0.

1,~''1' 'u mq e 11 k 1 Ir p, ,""mt m ..... " •••
T".J duo;r t." "'_,eld. 0 I. lIog hoop fOOI' hem
, • I ijWhee~""a CaplJlarlne par.iki, bM
\. I"\ ""'" !t..... WMIill 0111LeadI_''''
~;d 'J.-~" Ulna. JUnas" •
'ge..1 a.._.~



PARTICULIERE
KENNISGEVING.

Bij dese wordt bekend gemaakt dat het in 't plan li~ Y&D het" Mills Syndicaat
Limited " ala de bebeerders van een maatschappij die hierna I&l worden gevormd en
ge~rd, om aan het parlement verlof te vragen tijdens de eentn>lgendel sitting
eeB: particuliere bill te mog_tmindi~ ten einde verlof te y.erleenen tot het bouwen,
iurichten, onderhouden en In werking bren~ van zekere Iijnen van Campebaai naar
Zeepuut en binnen het etadagebied van Kaapstad, en binnen de mnnicipaIit,eit van
Groenepunt en Zeepunt, om die voorgenomen maatschappij hierin Dade~ aa'8eduid ale
de geDOeJDde maatscbappij, wanneer zij geTormd ja " macbtigen. te plaatHD, ' neer te
leggen, in t. richten, te onderhouden, en met. ellectriaehe meohaniaehe of andere kracbt
te laten werken, zekere tramwegen hierin nader beaehreTen, met al de noodige sporen,
wallen, glooiingen doorgra1'Ïngen, gooten, afvoerkanalen. Ilapen, rails, platen. 1'8rbiu-
dingen, werkplaatan, kantoren, palen, standaarde, draden, kabels, steigers, yoren,

_ punten, kruispunten, wissel8, bruggen, plaveisela, depou, krachtstations, eindpunten,
. eu alle andere toevoegiegen en werken noodig of weD8Chelijk of direct of indirect <har-
mee verbonden. binnen het veldkornetachap van Papendorp en Woodstock, te Cam~baai,
in de Kaapafdeeling, binnen de municipaliteit van Kaapet.ad en binnen de manicipali-
teit van Groenpnnt; en voor andere doeleinden daarmee verbonden-ingesloten het
volgende--(det is te weten) : '.

1. '.00 vorming van genoemde maatachappij toe te staan, met macht geld te, vormen
door middel van nitgifte van aandeelen, stock, obligaties en obligatie8tock, of door alle of
door eenige ervan.

2. De genoemde maatschappij macht t.e verleen en om op het land noodig voor de
genoemd tounwBflen binnen de grenzen van afwijking aangewezen op de hier achter
gemelde plan'" te komen, het door dwang te verkrijgen, te nemen, te oateigenen, en te
~ken, en de personen aan wie znlk land toe behoort vergoeding te betalen.

3."'De genoemde maatschappij macht te verleenen te komen op, en waar noodig op to
breken, te verbreeden. af te wijken, en te veranderen de opervlakten en krommingen van
wegen en straten. met do bedoeling te maken, te leggen, te boowen, in te richten, te
onderhouden eo te laten werken de genoemde tramwegon.

4.. Tu machtigen en in 8taat te stellen de genoemde maatschappij te bonwen, te
plaatsen, te leggen, in te richten, te veranderen te verbreeden, te werken en te geb1'1liken
de hier onder genoemde tramwegen of !'I8nige van hen, met machtiging om toevoegingen
en uitbreidingen te maken.

5. Te voorzien in een beletting van tusschenkomst en verbindering van genoemde
tnmlijnen en werken, en 8trafbepalingen te stellen voor dergelijke overteedingen.

6. Te T8l'8Chaft"enen te maken 'roorwaarden,""egelingen, en bepalingen op grond waar·
van de maatschappij al de voorgenomen plannen kan oitvoeren en behoorlijke voorzorgen
kan nemen voor de veiligheid en het gemak van bet publiek.

7. De regelR vast te stellen waaraan voldean zal moeten worden in geval ge.
Doemde tramwegen met electriciteit worden gedreven. :

8. Te voorzien in het oppertoezicht van genoemde werken door plaátselijke en
andere autoriteiten. en de voorwaarden en bepalingen voor te acb-ijren waarop wegen,
straten sloten, !",eppels, pijpen, draden. toestellen en andere zaken en dingen mogen
bewerkt en veranderd worden, en voor de herstelling en het onderhond van wegen en
straten waardoor het wePk gelegou is.

9. Macht te verleenen aan plaatselijke autoriteiten om zekere l'Cgelingen te maken
irt verband met de vcoI"geHtelde tramwegen.

10. De genócmde maatschappij macht te verleenen aansluitingen te verkrijgen met de
butaande tramlijnen op pnnten aangeduid en voorgesteld in de beschrijving' van de
genoemde tramwegen, en dwingende ","ning power. te verleenen over bestaande tram-
lijnen.

Il. De genoemde maatschappij te .:l&chtigen en ill staat te stellen tollen en be-
talingen te heffeu voor het vervoer van passagier» baggage. goedel'en, mineralen en
andere koopwaren.

12. Te voorzien in de oplegging van Rtx'&ffenvoor verschillende misdrijven, inge-
sloten de verhindering van het veilige werken van den genoemden tramweg, en voor het
brengen van ontplofbare of gevaarlijke stoffen op de eigendommen van genoemde maat-
schappij.

13. Te voorzien in de oplegging Tan straffen op personen die de bdaling van
wettige tariefen en onkosten trachten te ontduiken.

14. De maatachappij macht te. vet-leenen om bijwetten te maken regelende het
Terkeer op de genoemde tramlijnen, en ~et reisen in en op de wagens van de ge-
noemde maatsobappij 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 geven om te verkoopen te verhoren, en op andere
wijze te beschikken over de genoemde tramwegen en andere boedels en ondernemingen
de maatschappij en werkregelingeu aan te gaan met andere maatschappijen.

16. Te voorsien in het vervoer van de mail en nn pakjes in de wagen8 van de ge-
noemde maatschappij.

17. Te voor-sien in de regeling door arbitratie van geechiilen, en Vallt te stellen en
te bepalen de bedragen betaalbaar als vergoeding voor genomen land, running power'
eu andere dingen wat ook.

18. Te voorzien ia de bekrachtiging der voorwaarden vastgesteld met plaatselijkc
autoriteiten; de genoemde maatschappij te machtigen contracten en overeenkomsten
aan te gaan met plaatselijke, weg en andere autoriteiten en lichamen mastech appijen
en pe",onen.

Hier vol:;t een beschrijving van de bovenvermelde tramlijnen.
TRAHWEG NO. 1.

TRAKWEG iNo. 14.
lijn met wiseelplaf.t.een, 0 mijl:; 1 furlong, 3'77 chaiin8 of

in aansluitinif. met Trl!.mway Nl'. 12, ~Oyards ongeveer
outmoetinzaput van Kloofweg en de LorenWtra"t, in de muDlci-

van daal' in een euidoostelijke richt.ing langs de
in aansluiting met den bestaande tramweg i~.Kloof9traat waar

de municipaliteit van Kaapstad. ''----'-.,
teekeningen en doorsneden van genoemde tramwegen, te Zamlln met

'l'n-'l.i·"hllin,tI'.bevattende een lijst van da namen der eige"'''o1'8 of v!!onhen
wortll~;'IOlI!'enaal te zijn, pachters of beweerde pachters,of,bewonere vltn al

tramwegen moeten gaan eu "an RIl~ plaatselijk, anto-
en andere publieke lichamen wRllrin Jat ill ,'!elege~, zijn
van eie wetgevende vergadering in Kaapstad, op he441n, 19

Mei . " ,
GedagteeIte~ Kaapstad, 19Mei 1899.:' !

i .~. SILBERBAUER, WAHL, & FULLER, L·
~ -Parlementaire Agenten, / !
~ Bu.reaustl'llol't, KaapstafJ.

BILL.P!RTICULIERE

Enkele doorloopende lijn mot wil88ls, 1 mijl, 0 furlongs, 2'0'.! chain!! laug of daar-
omtrent. hegi oneude ~reen puntongeve~r 150 yards gelegen ten Zuiden van de centrale
!tJn van de .• n.euwe straat op het eigendom v~n ..heLGa.rdenR ]<~state Syndicaat in
de municipaliteit van Kaapstad, in aansluiting bij den tramwef:l: no. 2 waal' deze eindib-t,
voortgaande van daar over particnlier terrein in NOOl'd OoeteliJke richting' naar en over
den Yolteno weg. vandaar in Noord Oostelijke ricbting o\'er J>&rticulier lam{ naar een
punt in Upper Orange Street bij de bovengrens VIlUde afsluiting van het Molteno.
reservoir, v~daar langs de Upper Orange Street, eindigende door een aansluiting met
-de hesta&nde tramwegen bij het ontmoetingspnnt van de Upper Orange Street er. de
Annandale Street,

.#
·4--XENNIBGEVING.

~- --~~ ~ ,

Bij dese ;o~ bekendgemaakt dat het in de bedoeling ligt v~'n'het .. Mill Syndi-
cate Limited "hl,ijle oprichters van een maatschappij na dezen te vormen en te 'Worden
ge~gist~rd, oIll~~n bet parlo?lent verlof ~ :verzoeken ia.d ...volgende zitting. een p"rti-
?ultere Bill 1'0(11' ~ !eggen ~n einde . machtiging ..e fl'!,!en tot den boaw, de ml,~hting,
t o~derh£!ud on ~; ID "iI·tl~klDg"'ronglu~ .'ran. z~kere lijnen van tramwegon van (iamp's
bMI naar. Zeep,ull') en binnen de municipaliteit van Groene Pont eni Zeepnnt; ~m die
voorgenomen ,,~chappij, hierachter aangeduid als de ge.,oemdll maatachappi~, wan-
neer zij gllvordld~, 1 macht te verleenon. om te bouwen, plaatllen, leggen, in te richten
onderhouden, en ~dWln werken door eleetrieche mechanische in andere l:roohten,!zekere
tramwegen hieriJfi!ader te omschrijven met al de noodige en geschikte spoorlijnen [wallen
mnren, hl,lllingeo.,,>4loorsnijdingen riolen, slooten, dwarsliggers raaII, pla.ten, verbindin-
gen, werltplaa~8~ kantlJren, palen, standaards, draden, kabels, stei~re, groevén ver-
bindingen, pun\e5!:'kruispnnter. wissels, bl'1lggen, plaveisels, depots, krlP.cPtstation~, eind
punten en alle .dere toevoegingen en noodige of wëti8ëlmijke wêrkea,~ di-tleci of
of indirect daai' ~ verbonden, in het veldkornetllcbap van Papendorp en W~tock
te Camp", bAá~ fi. ~e .Kaspeche Afdeeling, binnen de municipalteit van Ka.a.ps!tad e~
binnen de muti,lCf!~htelt Tan Groene Pont en ,Zeepnnt, en van andere d;aarmee verwnden
doeleinden, in~s0fen het volgende --'_ te weten: i

1. MachtJgi!,,- te verleenen tot het vo~e~ van ge'loemde maatschappij :net macht
om kapitaal of! tfcjlemen door middel van Uitgifte van aa,.dellen, stock, obligaties, en
obligatie-stock q':(jalle, of eenige ..daarvan, .
. 2. D~ ~~ie maat8chappl.l te machtigen te ~aan op, door dw~ng te verkJ'ijgen,

ZICh toe ~ e1'"e. ,en!e. ~.hrolke. het land verelBc.ht ,.'Or de genoemde tra~wegen
binnen dil gre~z vo.n atwlJklDg aallgewezen op de bier na \ e melden teekeningen en
te voorsian in 'Oe taling del' vergoeding aan pe~onen die e q-enaar zijn of rechten
hebben op 'lnlk . d." .. . . .. i

3. De getl~de, ruaatacbapplj In 8t~t te stellen te gaan op en waar noqdig te
i:Jpeneil,'lJ}l tel:)l~.~n, te verbreeden, afteWIJken en te veranderen de vlakt.en en staeven
wegen en :stratentJet het doel te maken, te leggen, te bouwen, in t ~ richten, en te onder-
bouden en te ~~iwerken @'8noemdetramwegen.
. 4. ~ geilef de maatschappij ~. :nachti/!",n ~ bou Ken, plaai.~n, leggen,' in te

richten, te onder, ,joti"n, verandei ;n, WIJZigen. Uitbreiden, te doen werken ~nte gebruiken
de no. !Ai m~c~tramwegen of eenige werken met machtiging Om toevoegingen of
verlengingen~l~ brengen. , I • I

b. T" vooni~. in de woorkoming van verhindering en tegenworkrjJg van genoemden
tram\Yejlén ~w~e!1 en straffen vast te stellen voor zulke oyertredingen.

6. ~ ~~tp ID en te maken T~aarden, re~lll en bepalingen onder we'lke de
maatschëppij !dtt<:1voorgestelde ondernemingen mag Uitvoeren, en om behoorlijke: roer-
ziening te gevlm ~r de veiligheid en het gemak van bet publiek.

7. Vast " ~Ilen de regels die vervold moeten worden, in geval de gedoemd
tramweg.,n doêr iei~ctriciteit worden gedreven. .

8. Te v~~n in het oppertceaicht ,"oor. genoemde werken doqr plaatselijke en
andere alltont4it,..;:1 en de v~nI'aarden en b('lpaltngen 1'001' te sehrijven waaronder, wegen,
straten, goten< ~~,,~ten, piJpen, draden, toestellen en andore eaken en ding6n mogen
'll'urden '(erande~,:;en voor het oerstel en, onderhoud van wegen en strnten waardoor het
werk loopt. , . .

9. :ijacht)te . ven aan de plaatselijke autoriteiten om zekere regelingen te maken
in VErband mei iOOrge8teide tram wegel'.

10. De glib 'de maat8chappij de macht e? a.otoriteit te verscbafftn 00l aansloitin-
gen to nlaken m de b88taande tramwegen hierlIl llader genoemd, en dWllng T'mning
po-werMeiverletm~ over de beetaa~~en tramlijnen.

h. Delige. " de ~aatschapplJ volmacht te verleenen tol en betaling te beffon van
het vetvoer v&il- 's~glers, bagR~e, goederen mineralen en andere koopwaren.

. 12. To v. . ID de oplegglDg van s.traffen a.o.npersonen die betaling van verplichte
vrachte.JI '{ID 'beta ~gen trachten te Lntdulken.

11. ·,MachtHeJerleenon aan de maats~ha.p~ij om bijwettelI te maken, regelende het
vervoer op lIen!)eId! tram wegen. en het reizen 1n en op de wagens van ~tlnoemde maat.
8chappij,;en voOr~ verh.i!ldering van ~oe~rengin~ van nallecl Mn dl' eigendomnum van
de genoo~de ~happIJ, en te VOOrzl!"~10 ptraffen voor de ovel ~l"eding 'fan zulkc bij.
wettei!. ' t·;;;; -
.. }5. :Qe m~tl: ,appij macht te verleenen om te verk~peu, verhuren-of op andere

Wijze te 'J?esch*k " over d.~ genoemde lramwcgen (of eemge "an hen) en den anderen
hoedel ~a.n de ~ chapPIJ, en werk-overeenlwmllten aan te g.an met Budere maat-
IlcbapPIJ$\. ~. .

16. 'l'e v~ in bet vervoer van de mail envan·pa.kj811 in de wagons van de
genoemd~ m~appij.

17. Te vooi'zi~ in de beslechtin~ door árbitrage van gescnillen, en de bedragen
Vll.lltte Htellen \!ie~,.lliii.iir als vergoechng voor genomen land, nmnilly pou'ers en andere
dingen w-,t ook. 1 '

18,. :.re v04l'zHn.' iu de bekrachtiging van' de .~oorw1l&rden overeengekome~ Diet
plaatsehJlto [ln~~lten; de genoemde .:maatschapPIJ te machtigen contracten en OVfll'.
eenkomst~n aaD ~ gaan met plllatl!ellJke, weg en andere autoriteiten eu lichannm
maat...chaJ>pijen e~(lnen. ',. , '

Hier:"Volgt~"eschrijving vau ue' IXlYengenoemde tramlijnen:
;. ;jf TRAMWEG NO. 1.

Enk~le d~l~ndQ lij u met wissels, 1 mijl ~ furlongs, 1'19 cha.inR of daaromtrent
lang begiDnelld1:~-pampsb&ai in het veldkornetschap Papendorp en Woodstock in de
K&ap.che.;afdee~lD~p een pont 710 ya~8 of daaromtrent ten OolIte~ van den N. 'Oost ...
hoek van ede w,t)ni:<>'II'van den beer MIllII: voortgaande va.n daar 10 een Noordelijke
rioh~ing. Qver pI\~iMnlier land bidnen het genoemde veldkorneuchap; vandaar over
parhcnher lan~ -l)l~~en de grenzen Y&nde mumcipaliteit v..u Kaap8~; vandaar oYer
verl~t~n l.n~enje~behoorende aan Mt K?!oniale Gouvememllnt bin~en en genoemde
~n~lclpaUteltj ~f:' over v:erlat~lJllandenJen behool'l!nde &an de geDpemde mnnicipa-
htelt; dan ov~~:d . weg v~blDdende den Kloofweg;' an den Victoria IUad, en eindigend
op.een pJ1~t blJ~ D8Inltmg van den' Idoolweg- en den genoemden i verbindingsweg

.• ; ..... TRAHWEG No. B. !

I<.:nkeiedooll1~nde lijn met wiBBeIs, 1 mijl, 2 furlongs !-lil ch'DlI of daarom-
trent lanlt; begïan~e binnen de grenzen der municipaliteit ~n Kaapstad in aanslui-
ting met Tram~elt1fo. I, wur die eindigt bij ,het ontmoetingspunt van d~n Kloofwer
en den 'Weg verb.ln4;'lIie den Kloofweg met deJi Victoria Road voorthande Yau! dat
~inpnnti in ~n ~-delijke ~chting over land toebeboorende' &an den hfl81' S. J. B.
Mills, van I)v",land het etgendom nn de mnnicipaliteit van K"'pstad· van,daar
Il;&al' land, dIJ gnmzc!n van ~~ municipaliteit. van Gl'OtiDepnnt ~en ~pun~, het
elgendom C. H ..van Z.I]I; van daar oyer zulk land en over land het tdgen.
dom Tan B. BlIltttnde, ID de laa~oemde municipaliteit; van daar! over
eigendom C. H. Ya? Zijl; van daaiJ naar en 1anp een weg of IItraat die
nog geen het 8_l~devan deD ~mden tramweg bij; de aa.nB1~itiDg

lIiraat bij ~eens Road, ibinnen de municipaliteit van Grbene-

peciaal I Speciaal, Iz_Speciaal I
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Publieke

•N eriandscbe Zuid. - Afrik~anscb8
SPOORWEGMAATSCHAPP;J.,

en Goedkoopste Route voor Reizigers
van de ?ee naar Johannesbu1'i, Pretoria

plaatsen in de TrannaaJ..

ell
en

Enkele dooeloopende lijn met wiMels, 1 mijl, twee furlongs. 8 28 chaius of daarom-
trent lang. beginnende bij Camp's Baai, in het veldkornetschap van Papendorp en
WOOdRtock in de Kaap8ch,afdeeling, op een pnnt ongeveer :378 yardR ten Oosten vali
den Zuid Oost-hoek van de villa van den' heer Charl Marais; veertgaande vandaar in
N. Oostelijke richting door particulier land, vandaar naar en over Kroon land, vandaar
naar, en .over land behoorende bij de municipaliteit van Ksapstad, vandaal' naar en over
particulier land, vandaar naar en over land behoorende tot de zooevengenoemde munici-
paliteit, vandaar naar en over land behoorende tot de Koloniale regeering, en vandaar
over land hehoorende aan de genoemde municipaliteit, naar en eindigende op een punt
op het genoemde land 10 yards ongBTeer ten Z. Oosten van den Kloofweg, bij den
Kloofnek binnen de grenzen van de genoemde mnnicipaliteit.

TRAlIWEG No. 2.

personendienst van Lourenoo Marques Z;UII).A"RIJ~AANICHI

baai) in24 ur.en naar Johannesburg en .21 uur KONInLUlE MAILDIINST

De :' CA8TLE iMAIL" M.aectlapp, IRe1Dgersnaar ~ohaueabug !I i7L-en Ja i7s.
tt Pretoria M 6s. ed.-tI .£3 ".

,-

"Enkele doorloopende lijn zonder wiuel8, 0 mijl, 6 furlongs 7'12 chains of daarom-
trent lang. beJ.,TÏunendebij Kloof Nek in de mauicipaliteit van de stad Kaapstad met
een verbinding met tramweg no 1 waar deze eindi~, op een punt ongeveer 10 yards te
Znid Oosten van den Kloofweg, voortgaande Y&n daar oyer land hehoorende aan ge-
noomde mUDlcipaliteit, 10 Oostelijke richting naar land particulier en van daar over·
particulierland in een Oostelijke en Noord Oostelijke richting, eindigende op of bij een
plmt ong~n"eer 150 yards gelegen ten Zniden van de centrale !Jjn van de "nieu IVe 8traat
op het eigendom va.n het Gardens E§tate ~yndicaa.t in de voonoemde mnnicipaliteit.

TRAlfWEG No. 3.

~ajg'elll1UOD.epersonendieDSt VaD.Dm:ban (Natal) naar
Pretoria en andere plaatsen in4e TraDBVUl

eVrijstrr
---+----

Alscheiders en Karnen; ImLIttIIl ltofiBllllad J1a Lu ?dia
.AVOlfDALB cAlTtoE, Knpt. S. C. BlOW', a.

b'IDt 11 .,. :
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De IlAlexandra "

Afttcheider, ~e
Goedkoopste -:"enTBAJlWEG NO. 4

Enkele doorloopende lijn, met wi8Ael~,0 mijl, 6 fnrlongH, 9'01 chains of daarom-
trent lang, beglnnende in aan"luitin~, met tr"mwE1l' No. il op een pnnt. ongeveer 160
:yards ten zOlden van de centrale liJn van de nieuwe straat op het gebied van het
.. GardenH Ewtate Syndicate" ill de municipaliteit van Kaapstad, voortgaande van
daar ovet' particu~ier land naar de .. nieu we" straat, oyer particulier land naar
Hofstraat, langs dIe Hofstraa.t, en eindigende door e8n..&ansloiting met de bestaande
tramwBglln bij het ontmoeting3pnnt van de Hof en de Orange straat.

TRA.lrWl:G NO. 6.
Enkele doorloopende lijn met winel!!, 0 mijlen 3 forlongs, 9·.so chains of daarom

trent lang, beginnende te Camp'~ baai in het veldkornetschap van PIlIpendorp e.1 Wood.
stock, en de Kaapsche afdeel ing, in aanslniting met Tramweg No. 1 waal' die begint 378
ylllrds ongeveer ter oosten van den oost hoek van de viJl" van den heer Charl Marai8
&q~ire: voortgap.l'd~ vandur over 't algemeen in een Noord Weetelijke richting, door
particulier land, eindigend 4. yards of <iaaromtrent ten Oosten van Victoria Road in het
veldkornet8chap van PapenJorp en Woodstock in de Kaapscbe afdeeling.

TRAJlWEG No. 6.
Eukele doorloopende lijn, met wi88els,O mijleo, 7 furlongs, 7'04 \jJ~ine of daar-

omtrent lang, beginnende in aa.ullluiting met Tramweg No . .5 waal' die eindigt 'op een
punt on~"eer ~ yard~ van den Victo~a-"e~, in het veldkornetschap van Pap.ndorp
en Woodstock" ID de Kaapsche afdeehng, voortgaande vandaar over particuli1r lan1
lan~ maAr bn.lten de Oostgl'ens van den Victoria-weg, van daar naar en over parti-
culier land blDuen de grenzen vau de mnnicipaliteit van Kaapstad, van daar oyer
la~d ~beboorende aan de Koloniale regeering, v..n daar natU' den weg verbiudende den
Vlctona.wl'g en ?en. Kloofweg, op ten pu~t onmiddelijk boven de &aD8lniting van den
gen~m~en verbmdmgsweg met den Vlctoria-weg, yaD daar langs den genoemden
verbmdIDgsweg en den Kloofweg binnen de monicipaliteit \'&n Kaapstad.

TRAltWEG No. 7.
Enkele rlo_orloopen.delijn, m~~ wl_lB, 1 mijl, 2 furlongs, 6'92 chains of daarom-

trent I~g begiunende 10 aan81nltlng met Tramweg No. 6 waar die eindigt bij het
?ntmoetlD~,pun.t ~an den Kloof"eg verbindende den Victoria-wag en den Kloofweg
ID ~~ mU.D1clpahtelt van Kaapstad; voortgaande van daar langs den K'oofweg in noor-
dehJke r:~chtmg oV.fOr~e grens van de municipaliteit van Groen eu Zeepunt. en eindi-
gen.de. biJ het verblDdIDll'IIpunt van den Kloolweg en den QUeeDBRoad, in de munici-
pahttJIt vlln Groen' en Zeepout.

TRAKWKO No. 8.
Enkele doorl~peD<le lijn, met wl888ls, 0 mijlt'1l, 4. furlongs, 4'70 chains óf="daa.r-

omtrent.lang, beginnende in aanelaiting met Tramweg No. 7 waar die eindigt bij bet
o~tm~~nW'pun' van den .K:Jo:lfwegen den QU..eM Road eindigende met een aaMlni-
t'ng biJ de. bestaande. .tl'&~w:egen bij het ontmoetingspunt' van den Kloofweg eD den
hoofdweg, In de mUlllclpahhllt van Groen- en Zeepunt.

TRA.XWEG Nc. 9.
. ' Enke~e doorl~pende lijn, 0 mijl, 2 fllrlongs, 7~ ebaiDI of &aaromtrent lanif, be-

, ~nde ID aanslultlng.1'&D Tramweg No. 7 op een punt 10 yards of daaromtrent teu
.niden van hei O1ltmoetiDglpunt van Queens Road en JUoof1reg in de maDiaipaliteit

, ~ ~- en ZeepuIlt: voortgaande Tan daar langs QV_I! Road tot &all II. lMIII8l1li.
~'? tiug b~ den hoofdweg, van daar langs ~en .bOC?'dweg, eiDdigende door een aanaJiui~

met _et!. beet.aanden tramweg waar ,he em,f!gt op den hoofdweg iD d. m..-"':-litelt
vu GnMm- en Zeepunt. - ......

TR.A.XWEU No. 9 Cl. • •

.. bie door~pende. lijn, met .lViueIR. 0 mijlen, 2 f~ 1'28 cha.iu, ~ dur-
omtn1tt laDg, begtnnende In aanllniting me~ Tl'UDweg No. 9,~ een pUDt 10,.. of
daaroatnDt tea ooeteu van het ontmoetiDgwp1lni nn Q..... ~ ID den ~
~ ~ daar ~ Q1I"~ ~ OTt!!deu Beach &.I__ ha r1!W •. Ws.. ,.. Bailwal 8J11d~~ Lmrited, eJJ ~ op_":""t,'_",, el i ~
........ th...... t.liJ1c ude ftIl ha'_"'" .. ,.,.........;. ... .~. .~

!Il~ door oue
Boeren gebruikte. I

..~

.Karnen van: af:45 Shillings.
ct i, ••.. ]..,. ~ f,
~ I
~ I .1 i;& ,8.. IC.... . ::1
8 ~I·:. '
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