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Yl ER D E. ~.rROEP.
80 SI..6.CI-z.,S".. "
27 ., ~cpBZ.t ••. '

rl L'LLE~ publiek ~oW..· eo \'erkoollt
IjL' IT DE MARKT.ItR.U.L ,

OP

BELANGRIJKE>V
VA~ 1.11_ IU18T~ ......

Maandag, 10 Augu~Ull885,:
'3 ~rorgens nil RAnko~lIt ~An den TreiD.
7,'J 71jn voor Kontant ij)gekooht en "or-
deD pér trein op geb ragt. :

Al. J. MALAN .
.11.1t.A.'1 &: CELL! E~, Afslagen.
31 Julij 1885.

~
52 RUINP.AARD.lN en II E R-

BI ES. van 2 toi ó;jaren ond,
meest allen gedre~8eerd en
waaronder egále paren lijn.

OP ,V01£NSDAG,
12 AUGUSTUS A.S.,

r/l'LLF~ bovengenoemn~ PAARDEN
I.J J'ubliek worden Verkocht

KLAPMUTS S'i·ATIE.
ZJ ZiJD in goede cor.<Ïitie eo geschiki ID deD

"nr dadelijk gebrui~. Zi~' zullen zeker
pr·" ut zijn en w~rden opgebragt door
der, bekenden P.:llndelaar - DE Ondergeteekenden, in hunne

A. JORGENS. roren in Bovengemelden Boedel, zullen
laarl, ~1 Julij 1885. verkoepen op .

DEVn.LIERS, I'AU~&Qo ,'fala«erl. 1886, ."IN 'T SCHEMERUURTJE."
SPROOKJES,

DOOR 1. ZEKER STUK EIGENUOMS GRON!',
gen alII boren, groot 124 MOrgeD en 1<45Vierkante

2. DE OVERIGE QEl>&ELTEN ~aDsekere
tt ZANOVLIET," "VOGK1.GEZA.NG;" en "B
een Stok daaraan grecseDd eeu"igdore.,d Ef
een Stok Erfpaoht, DO ook EigendC?m,~geDaamd
RiYie.r en Modderrivier, groo~ 61' M.Or'geD, SiJ
Voeten.

8. ZEKERE STUKKEN G
de GEDEELTEN nn de Verdeelde.
Grooden, groot 1Morgen, 855 Viei'b~te Roedeo'eo 6-

De hierbo\'8o omlObreyeue Gronden mAken tellltne~ulllu"
PJuteen, die ooit hier pe, pghli.~e Vailing ~jD,
sonder geschikt voor een Melk-, Graan-, WIJn- en Vo,lélaKui • .,l.l&ts.

Het Woon buUt, onder Leijeo Dak, ill soffisant
Gebouweo, beetaaDd. in StalleD, DieDlltbOOeDV..rLl"' ......U. Mel~,m .. ~~
Vertrekken. .

De Plaat. ill gelegen omtrent 20 Mi. teo V&D
tion. en i. beplaat met omtreDt &0,000 . ijn'lUtIrdiltiOllll:eo,
Goede Ord ••

Terselfder tijd mllen "ordeD verkocht at de

!mn<PAliill:,' . hetIlij io ~~t
meel.m "~1n1'l'l1Uld_ \'oorhandeo nl

Birmi.,gbaiD GotlClél'tJll.
~t!oelll.D. Zaaél.. ea

TITIA. VAN DER TUUK.
Verkrijgbaar ten Kantore Tan de'Zuid ~fMJtaa ..

PRIJS hh.

~ B, Zie de beoerdeeling in d. Zuid .tt./ri.c-
van 19 Maart.

ONBERWIJZER BENOOOIGD.
APPLICATIES, vergt'zeld van Ge-

tuiqsch-ifteu, zolleu ontvlltogea
wor d-ri door den Ondergeteekende tot
[p l ê Á CG[iSH8 AANST., voor de Bairee-
klr.g van HOOFDONDEHWIJZE6, \'aD
dd 'I' l'{, ede Klas Publieke School, te Kim-
be.lty.. Ápplicanten moe~n ook ~ol-
Isudsch verstaan. SaJari~ .(236 per laar,
hurshuur iugesloten.
Kimberley, 22 Julij 18&S.

J. D. KEST&L, V.D.M.
In Zake de Kaapsehe HandeJ.s..

bank, in Liq aidati" ondeT de
voorschriften van' de Liqui-
datie Wet vanl868.

HIERB IJ geschiedt kennigeving
Jat een lijst van sohikkingea,

y';vrge,.;teld te maken met de Liqui-
rtat"fen, ter bezigtiging van Aan-
deelhouders zal liggen ten Kantore
van bevenzemelde Bank. aan bet
KlIk plein, '"g~durende een tijdperk
va n Zeven Lrazen van a.r 7 DEZER,
ril welken dat~m het Edel Acht.
tare Hoog Geregtshof terzocht zal
wlonlen de aanname er van goed te
keu fen.
(;ldagteekend te Kaapstad. den

[-.kn dag van AugU8tu~ 1885.
W. B. MOaU,

Prokureur van fle OfficieeIe
Litjuid&toren.

VOLOP
Q',L'~,~, I } G..m.,.J'jb·.

,OantoreD.

VeD~~~'"

AA~ZOEK wordt. gedaan o~ eene
DAME, als Gouvernante, die Ge'

tUII.(schrifteD kan tooeen tan bevoegd,
hCld OlD Onderwijs te gel'e'!l iD EDgelac:h
en HoIlandsch, Muziek 6D Haudwerk.

~ren adreseere R, Kallt.oor TaU dit
BlaJ. .' OP BOVENGJKELDE VERKOO.PI~G
-- opgf'veild
KAAPSCHE HANDELSBANK,. 20 V,QRUTUI.IN,' 9

(IN LIQUIDATIE), exulléa&e.eolldliie.
Kennisg-eving aap Grediteuren._' 7 Augustus 1885.DE Officieeie Liqaidatorj!n de D0041tge
noodige schikkingen Jemaakt .

b~ndt', zijn DU bereid 8&D alle Cre~lt.ea'
ren dadelijk den hon verllobaldlgdeo
lnlerest te beulen, mite betaliDg 18!""
cfpteerd WOl de, io volle af~oeniDg, tegen
deu koen van Vijl per Cen~ per Jaar.

O.w. 8TEYTLBR. ,) oeloieea.
LH. GOLD801DIlDT, J LiqaidatoreD

4L}"bouw der Koloniale W~er,
K....patad, 22 Julij 1886, ;

TENeERS ,VOO~·VASTGO~O

()
VERLEDEN,-Op dail iden d8l8f',

aan zijn wooing" Zaódwijlr," Ach-
ter Paarl, mijn geliefde;: Echtgenoot,
ABRAHAMBENJ.unNdIVILLIERS,
J ,J. so m, in denouderdom.n 48iA.-ell,en
4maandan, mijnalAt.endellj8t 10 kiade'I8D
om dit onbel'lltelbaar Terliee te betreuren.
hl ita deze breng ik mijoeli daok we ua
de Doctoren HBTID eo B.e.l, die
hem zoo trouw hebben besocht gedurtDd.
lijn krankheid. :

DI WID. A, B. PI VlLLIIR8"
GebqfeQ~_. .. ' -, .
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EEN :MISLUKT
ZOOL.UlO het P.,.lelllllllt niet \ Yerdaqd Jl
lien wij gM~ redea OlD ~ eea alge. KAll~"~
_ne beoordeelin, te tncJen, ~Wij "D
de hoading die het heeA aa.~meD, p,
bet.ij "aa he' pdrag der Regering ge-
durende de litting. Sommige 0_ '~d-lbelOl'~lll!,nr
genooten denken er &aden o'er, ea la~
geea gelegenheid "oorbij PaD OlD nIJ bellmi.bljoeleID,
eeDlophet Parle_nt, daa weder op bij
bet Mibi.t.eri. te IObeldeD. Zonder thaD'

beiden

eeD
eu HII »Uau ,an

bqwd. .'
det oodetZlOk Daar deD
tot Dinpdag. uit.plield!

ES!££_
NIEUW! IlARK'!'.

•

EN ANOEl~.

GROtI'D TE 1I'UlJ1JKBG

Op "oontel"&Il deD Comm. 't'&ll Op. Wme.
werd een resolutie der W~vende Verga.

oyer toekenning nn seker.tuk grou4
aan bet Departemeot \'1OIl Oorlog

~~G·-.t1~ell.~goe<dKektnlid.
"erdaagde de Raad tot den yolle!!-

llag te 11 uni.

WOOD8TOOKSOHE MARKT.

(PAPENDORP.)

WETGEVENDE VERGADERING.
WOENSDAG, [) AUGUSTUS 188ó.

AVOlIDZITTING.

de walkeD verheven om betgeen hij
heeft, eu tegop de !lauheoh~ing .aDIU1ra&ll-J"SlD.~

DelCDtlan3JSnd&aD de Ka"pkolonie wordt
uwd op groud dat de NaturelleD
znlleD. Er ia herhaaldelijk, iu

Kaapsche bladen, geklaagd

O~DGIIgM e1I gepubliuerd 6 &ug., 11'20 ra.m.

J.l,ONDEN, 6 AUOUBT08.-Kol. Staflloy
beef\, in ... ~woord aau een deputatie dill
beEi oosocht om oyer ZniJ AfrikllAlI&ohu
&&k~ te spreken. gezegd da~ de Britaob~
Ke~ring het aanbol van het Oppet'hoofd
Kh.ma, 0111 hUlD eeu groot stak laod at I!e

nie~ kau &aODemen. oe kwa.tie y&p
,,&8 nOl( Diet uitgemaait~,

kon er IC9DOSgpolitie laten om e\'
houden I" Huateland 1100 de poli

'wOrduD soo dit Doodig bl..,1r te
eo ZaluLaud boeUe &eer de &&Ddaobit
Regering. .

i CHOLERA IN FIU,NKIUJK.

: BIEL WORDT OPGEB.lNGEN.

WOENMDAG, [) AUGUSTUS.

1UIU&DICl'IE VAN KAGIBTRATlIN.

amendement 1'&0 den Hoofdregter
6 aaogenomen Pjnde, werd de Bill

amendelUent gerapporteerd.
WIlT OP DU CIVIELEN DJINST.

De heer 8prigg stelle d. tweede le&ing
"oor. De heer Ebden .telde voor
... maanden 'foor de tweede maal te
werd afgeetemd met Il tegen 6 stemmeD
tweede losiog .ging er door.

so St.yn, LJ
SO W biLeh .~,
00 G,o en, G J
IlO Hili, JJ.
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NASCHRIFT.

BUlge orp, 22 JIllij 1886.
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