
DEEL No.11.-8M1~

Verkooping
OP HIT DORP

DURBANVILLE ,
OP . DE Oltd,q __ lde!i

IIISdag, 26 DIC., 11U, heer '
VAN ~

• Eer,[,· klas Gedresseerde E&e18,
.) ,'n " >ur oud, 14 tot 15 hand
.Ll0L:, wa.uonder zijn egale paren,
z.vr ;,;''Chlkt voor kar werJr.

:" ~!aL I.~ Ossen, in goede conditie.
aan zijn

:Dorp SI'traa't,

liDdr S;uy,Imm~~~Rt:a:~~~ . 1. Edenk~o:vIO;:ei:~~raadbe •• _1'.........1.1..........
Vend :.l\aIlloor, vatten e ate s, matrassen, "BIOh. '....... . ", . ! "y:' "':' -Ó, ::" •• ' :;:' ,:'.'

.\!,dmesbury. 8La~da&rd8, kleedtnfel, kleinetafe\s, DE JAA.'RLIJ~HE T~NSTm;.U~O ~t~ ,'.
8chrijftafel, klokken. ~piegels. plaata hebben op da 22áttD.·,!'!lP11~i J.90Q,;
:~d~~;:~:~8taandeJampen UITGESTELD voorloopJg; ;Verdere' Mai~It"g ;vaa 'aen
II. Een hoeveelheid ""terkaM'en datum zal wordeD.be~m4gemaakt op4__ ten Decealber

(nienw) een partij Yloerglas, biscuit. ......y MAYNARD NASH, Secretari&. .
blikken, bakpannen, lantaren8, St. George'a Straat ,4tI
blikken doozen, b8lken, een hoe. Kaapstad, P.K ••• á73.veelheid oud goo~werk, lood, een -'"!"..... _

~ROOTR PUBLIEKE YERIOOPIBG partij hont en een patent W.C e ,met ". ~ .
stop kompleet, en verseheidene GeJmei1e IJleren 'AnI'hMninda Standatr4. .'.' S,·.·
andere artikelen te talrijk om te VIIIIIVWIII6'J

TlJGERHOOGTE-Philadelphia rermeldea. S.I.M1'an.' en" y'. e'.,ldJ.Alrlro'8D.
Al de artikelen worden verkoeht pu. ru" IWIVU

In~8n lot. tU Juart "". ZONDEIl RESBRV.B.
Er zullen' ook yerkocht· worden Onl i8 verzocht .og meer van bovéee-

alle boekschulden verschuldigd aan noemde artikeleM 01_ te vlUnlAft ..... ..nu v·ft. 4""-den insclrentea boedel van Aletta M UA v__ - av _ .....
Jones.· zeUde hoedaDtgheid ala di..e _welke wij het v~e

PAUL D. CLUyEB, Afslager. 'aar aanboden. . .. . ,
Stellenboseh, Eveneens Zwart ell GepJV&Di8eer4 Draad,

18 Deeember,l899. Doorndraa4. en Toeaté1leD.voor t" 1Ip1L1m8D van
Draad, tegen de- 1aqate,prljaen.:

MAL.a •• VRY

TE~BS. PUBLIEKE SCHOOL.
TE '\ 0 ERS worden gevraagd ~

\ oor het optrekken van een MEISJES DE~ARTEMBNT.
~c];,v)I"l'boll1V te Nieuwoudtville _.._'
di,\:. \'alvinia. GEVRAAGD een KindergartéD

Ai: .. renders moet~n .ingezonde~ ODderwiJl8Jte1 in oo.'f8Dg8"
lI'ortl,:: u iet later dan 1 Februari melde school.
1~1"". Salari8 £120 per~. .

1",[', ('n uijsonderhedea te WOl'. D~enaten. te beginnen na de - -
der t"',;:omeu ter inzage ter plaatse Apnl vacaDtle 19O!O. --,2-'_-..' -.\.-_...-..~-.\.-.-.-..--~
bl) Aanzoeken te w~en gedaan met Old. u" versekenm .WMI \'l..._ ~te

C. ~co.pijsn' alleefll1il: • getuigschriften. !oes u IQ ~...... ~ ,vnN ",'.
.I. ~ EET.EiLING, V.D.M. aan ODderget.eekeDdetot den 16den. about Dm.1Op rp.. ~l" i ".:,'

Llkd~l=:.!.. .... 1 Janu:=~~ULLEB,.· De _ ~" .
Wbt•• t , L.'doorn zalf !:!!c:.:o.:::a:, ,. . Secretaris, . 60.'·Strand

~., J>O"l geld I .. 1Od. _ PO$Je. Malmeabury.'· .. ' , : o"" ". 'T.7"., 'Qi~:.j~l:1~
IlYlKS. U'I'Hn Ir" 1lIPIfU. December,ltm9. " . . '., ~.' '.:) ~';,,~J.

£ JiL
'18rlooplge 111111111111

VAN

TB

D
E on.lcrgeteekenden, daartoe ge·
~'Illioriseerd door de Executriee

.n ,1,0 Boedel vau wijlen den heer
Li. \\'. Sn:xuu:n., zullen op een later
t<l ij, 1,.• I"rt dag in Januari 1000,
pubin-k le koop aanbieden, al de
Kostbare en Uitgebreide Losse
I;o"dm'll, behoorende tot gemelden
Boedel, bestaande uit:-
. Eer-re-klas Boerderijgereed8chap
ll. L'I'l'nde Have: - waaronder
~r,Il'Ltige Ezels, Paarden, Beesten
~c; I J pen, Varkens.

IlL Granen: - Opbrengst van
la.u-t e Oogst.

U-Eea ïil~gá oN nrsc~IJlt Iller.
E. J. LOUBSER,
E. L. STKYN,

pro Executrice.
ru ~8r Spil, 1... 1l1li I Cl.,AfSlalln.

\' arkooping
OP DBN

!11tI8 DECEMBER, 1J19,
TE 9 (jOB V.Y.,

Op~.PLAAT.,

Bij Tulbagh Road Statie.
I)E ondergeteekende behoorlijk

gelaat door Mevr. :Miloe. die
be-loteu heeft een bezoek t3 brengen
aan Engeland, zal verkoopen per
p,,).J,eke veiling op den bovenge-
noemden datum en tijd, hot na-

I', Trekossen in goede conditie.
I Molkkoeien.
:; .longe Vaarsen.
1 Ay~hire8 Bul (goedaardig) uit

ng' voerde kudde, behaalde een
ler,tt'n prijs te Port Elizabeth op
de tentoonstelling in April 1897 .
.; Godresseerdc Paarden.
lOpen Kar.
I U'3~nwagen.
1 !',lrtij gagoten ij~eren pijpen,
j' .k en ketting,

En andore landbouwbenoodigheden
RN 1(1N

Groot assortiment van allerlei
voo: ,I erpen.

CHARLES ADAMS,
A1gemeen agent en afslager.

T "'agh, '
1 ~ December, 1899.

.< •

lftUlicipaaJ. Kautoor,
Paarl, 20 Deoe'Qaber. 1899•.

,Df$lljQE'S ,.:
, . . .' ~. ','

.IU £aUS tet CO.

Aardappels I-• . I

INGEVOERDKPOOTIB8 oP». PLBK
g.eed voor cmmlddeDtke pootlD,:-

per leiu, o~ lcwalitftl.
FraD8Che Early BoM. lG .,....
~llecondUio, ,;,ed aUp&OOht,' ,...

K~f~Ê· ",.:. Tim ïS--WGIIJi(r ;~;~;,~;
~~:f~jf~ MOLL & GOlf I..,i.•,·,:.~tg,···•...·
BALLS, KAGl!I'trJ(, D1l'l'l'8CB. BLAUWU.
SUPBU&8, KIXG Ol' &ABLIBS, ena. (Zie D· kte I e"'" d -".
deeerwtvuigendeuilp" TaD deuoteeriDgen Ire nvo r, :6J'S,'
YOOr :;rFE~TeelLL~ENdM eenlard· MARKT PLaIN :PA:AU
:=~gWi~\I~~~~ \"X7ENSCnEN het publiek in bet ~""";eDd;;"'-..k~ dat '.
pooternan zuivere hoop Irlule kwaliteU, (l' hODne NI.......... .'too..... ..., .OJ.~ .
ea bet II IN DEZE RICHTING dM de Lady Grey Brug Station in TOlle werking,SijD,_,1OOCIat "Alle, ~" ".
SUTTON'S BUN N.Al.UI H&BB&NGB- het "--en en achavOD ft1l hout met spoed kunnen .ordeó)iÏ·~. . "
VESTlGD over' de geheele wereld. -- ..

Outholldt dat 81lttoDi Aardappel. N.B.-Een groote voorraad van Boow·materialen sóoa1a,~en Witte
met vak-kenuil sijn uitgezocht met. de Dealen, Vloer-, Plafond. en Amerikaanache J.»~, Dakijzer
band, en dat het de .aiver8te pooten zijn Cemont, enz., ens., altijd voorhaDden.
die men me~ mogelIjltbeid bn verh'ijgen,
evenals " geval il met onze ZAAI·
MIELIES.

ilIR,OIERS
" '1 •

POSTEN
~DRAAO.N[T
2 voet. tot 6 voet.

Paarlschc

H. RIES & GO.,
GlIID el PootHrda,pal llaaddaarl
oo.~Londen.

Pootaardappels,
Pootaardappels.

BENIGB AGBNTEN VOOR
CrosIley~s Para1lne-machines. Vastge.mUkt

II_ ..II'IJ> ........ -.u.a --e""": .-4 ;-

Oross's Forti1t8erB en XUD8t-mesten.

-----------------
Agenten ~oor eien invoer' van .alle

La1l4boQw~maObiD_' ,
,"" . ." " ."
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GROOTE SLAD
IN PLEINSTRAAT.

DEYlJIID lYERIIIlEID I

MORRISON & Go's
Draperie lVinkels

Is thans een van de bezienswaardig·
heden van Kaapstad.

KENNISGEVING.-KENNISGEVING gesohiedt
hiermede· dat een onbekende

roode os gemerk t winkelhaak vaD
achter recn.ter .oor, half maantje
van ach' er linker oor, voor delaatate
drie jaren op de plaats Rondefon-
tein V. Kornetschep Kaimiesberg
afdeeling Namaqualand heeft ge.
loopon, en indien de eigenaat
de 08 niet binnen zes weken komt
verlossen UJ desel ve verkocht wor-
den.

DIRK JACOBUS'CLIETSEB.
Rondefontein,

15 December, 18~D.

DoiJendeD Ponden Waardt un lerst· DelrstroD II BaODDdlgdHienJi&bedea en Attracties. I -

(;ERBGELOE llAA!'iOELIJKSCHE DIE:SST

Naar PorI Noltoth, Angra Pequena,
Walviscltbaai ell IWJkop-mond.

(.\aDleggendf' le KAap Cross en hl ussame.Ies
ale er aaDleiding 1.03 bestaat.)

'R ET SS, "Thekl,llohleD "
. 2,;)(j() Ton Mpgliler, Ka~t.

hl artena, za.l naar de boven ver.
melde h"""D8 vertrekken on.

geveerdeD 3O~t--D dezer , gevolgd door het 1 JA~TAlti 1!J0V-30 JeNI lOOD.
"toolD8Chi;> .. ~Iario Woermaon" op of \. __
ollltreDt den 15rleD Januari. KE~XI~vF.VI~G ge~c"iedt hiermede

Afgeslagen Vracbtp~ijzf'n, I'D Oagei've. o"Pft',·nkoru.tig Artikel 67 van Wet
naanle aceomodasie 'foor PassagienJ. ).') "a" 189'2 dat de v81'koopingen van het

Voor bijzonderheden doe aanzoek Lij \ ouopgeeischte schutvee vau de verschillen-
POPPE, SCHUXHOFF' .to nOTTI<:RY de schntkralen in deze Afdeeling, geduren-

(Agl'nteD te Kaar.·ad) \ tie het half jaar', eindigende deu 30sten
Kasteeletrsat, 21). \ J UDl. H~')O, zullen worden gehouden aan de

~erschillende schut ten up elke laatsten
Z .. tel'dlll( .11 elk" maand tc tien ure dos
vuol'llliddag;;,

H"ad~ Kant,xJl',
VUil Hltyn, Ddul'p.

--.!-~Dec .• II:1'J9_:__ _'_._ PIJIIIIzI ' .. tl... !3~t!::BQ..Ql'8DJ5c)Ja<KI
AANGEKOMEN r)R. NOLAM,Tan4dokter iJl ~reiséhteu Holbkoh '8D _1ISialrl

OP de plaats .. Wildschut's Vlei" Verhuisd 1ta&1' 'STlUJD Salaris £40 ~. jaar met nie'
. nabij Darling, oen IIwsrtbnlU;e STB..U.T, (t~genover het wonin~. Weu te begiDD8D

~fwlezel, "gemerkt M.131 aan de Grand HoteL Uren 9-5. Januankwattul.
rechterzijde van den nek. De eige- .Ie T.... __ ..... , .' A. LIEBENBERG.
naar ka~ deaelve terug bekenion Treurfontem,
bij betaling van alle kosten. 20 December. 1899.

J. VEasVELD.
Wildschut.'s Vlei.

KOOPJES
IN'

Dames Pique Kostuums
)leisjes Kostuums
Kinder Kleeren
Japonnen, Pel.sses
Draagmanteie
Hoeden en Mu~sen om to waseeben
Badkostuums en Caps
Ochtend Jacketten, Tea Gowns
Opera l\lantels
Kostuum Bokken
Dames' Shirt Blouses--
Zijden Rokken, Onderkleeren
Corsetren, Voorscboten, Morsjurken
Bibs, Zijden dassen, Bows
Fichus, Sluiers
Kanten en Zijden Zakdoeken
Umbrella's, Kid Handschoenen
Linten, Kanten
Kousen, enz.

GROOTE

Voor ...... __ rde probeere .... n

MORR1S0N &00
BENOODIGD

OP een boerenplaats omtrent
twee uren van het Dorp

Malmesbury, eene Gouvernante be-
hoorende tot de Ned. Geref. Kerk,
bekwaam om onderwijs te geven in
En ge lsch , Hollandseli en Muziek
aan 10 kinderen tegen £33 per
jaar en alles vrij. Aanzoek te doen
bij den ondergeteekende tot ;31
December, 1899. School te begin-
nen na deze Vakantie in Januari
1900.

M. J, J. SLA.BBElt
Kraalboschdam, _

Dist Malmesbul'l',
20 December: ffi!)9.

EIDHaliladscb laderwIjzer
VOORZIEN van certificaten, en

getuigscbrift van goed gedrag,
lid van een Protestantsche Kerk,
zag zich gaarne g=plaatst aan een
School in de Kolonie.

Brieven onder letter A., B.
aan " Ons Land" Kantoor.

AANGEZIEN er gednrig klachten
inkomen dat inteckenaren wier

nummers door de post moeten gaan
die zeer ongereW'1d ontvangen, zoo
dient het dat wij grondig onderzoek
naar de oorzaak snllen instellen
opdat deze grieven voor goed nit
den weg worde geruimd. Elk een
die zijn nummer niet achter een vol.
gend ontvl\ngt gelieve on verwijld
daarvan aan den plaatselijken Agent
kennis te geren.

(Get,) C, p, SCH LTLTZ,
St cretaris,

WOERMANN LIJN.

WELLINGTON,

1I1.'el•• 'e le •• 'sI8vlng.
DE groote Kwartaalsmarkt zal

alhier gehoudan worden up
VRIJ DAG, den 29steu dezer te
beginnen des morgens te half Z{'8

UrE'.

o jl last,
D. S. BRI:\K',

Secretaris.
Mllnicipaal Kantoor,'

W ellington,
21 D(c, 1899.

8. lilt, AIIIIUkl.,
TEO•• 8cI. STUK.

fRkriifllt)aar bij

OORNELIS MOLL,
Paarl.

[
.) ENOODIGD 6,000 bossen dek-
J stroo te worden geleverd te

Olij ren hout Annex W ellin.~t-on Sta-
tion, doe aanzoek penoonhJk. of per
brief opgevende hoeveelheid en
prijs.

J. 1. DE VILLIERS,
A. P. SOD.

Paarl,
19 Dec., 1899.

KBATING'S POEDER DOODT
KBÁTING'S POEDER DOODT
KEATING'S POE.l,ER DOODT
KEATING'S POEDER DOODT
KEATING'S POEDER DOODT
KEATING'S POEDER DOODT

WEEGLUIZEN.
VLOOIEN,
KOTTEN,
TORREN
HU8KIËtEN.

ODBChade~)[ voor Dieren.
Onsohadel )[ voor Dieren.
Onschadel )[ voor Dieren,
Onachadel k voor Dieren.
On8cllade )[ voor Dieren.
OnschadelIJk voor Dieren.

m:l;tf Iii ()nK~f'n.ur,1 in hrl \'C'TPIctigeq f'.. n VLOO
ns. \\ ICEGl.UII."-I\. CO<';(IWALHEl!, TORREN
1\IOTl EN in PELSGOI-:O, e-n lNcrcOtndcr.1OOft yan
111--«1. Jage', utkn dit on5Ch..tbaar \'"hldeu ,·oor hel:
\ "rnlctigen ~an vtoeien op bun hOf'dcn. en 00& dal'nC!i
voor bun !iCboothond~ ••

Het PUBLIlIK .. or,lt GEIVA"RSCHt.WDd,t
p.ilkje-. '·"n het eebee poeder de [u.imtakcninl dragen
nil lHOMAS KEATllrG. Verlucht alken iD
bhkj".

KEATING'S WOR.KOEKJES.
KEA TIN G'S WOR)(][OBKJE9.
KEATING'S WOR. KOEKJES.
KlI!ATING'!'I WORKKOEKJES.
KEATING'S WOR.KOEKJES.
KEATING'S WOR.KOEXJES •

BENOODIGD
EEN on4erwijzer V09r de 'l'wee'ie

klas páblieke school te Uping-
ton. Moet werk overnemen niet
later dan n van tweede kwar-
taal in ] 9 Salaris £ I~O per
jaar met inbe . van' toelage voor
woning .. .Applio ies ontvangen tot
einde van .Januari r den

Honorair Seer ris,
Upington Pub' ke,

S hool.
--- .-----'------1---

A~'DEELL.~GSTEYNSBU G.

TWE.!FONTEIN SCHUr,

TE wordeu verkocht te Steynsburg op
den W>;teil Uecember 18W indien

niet te "oren !ó[cll)ljt;-
:! V"lo\'ebtn,is Hennen.--omh-eni;l jaren

oud, gebl'Uud lo' Shit onduidelijk op beide
boulen, vlerk pennen gekuipt.

~ Yogelstruis Haan, omtrent ;j jaren ond,
gebrand Fe huIf onduidelijk op beide
bouten, omtrent 2 maanden zijn neren op.
1. Donker Bruine :Merrie,-blea, liuker

achter pout wil, umtl't'nt 7 jaren uud, dek
met veuleu,

J, I. VAS ZYL,
SChDt~ter.-- ~-~ --------

SCHUl'VERKOOPING ~.

1'.. \. VAN 7.Y[',
Seeretaris.

Voor Klanten van Buiten en
Winkeliers.

KERK:
P&D

DE ZUll>-AFRIKAAN
>v_....,.

o :R 8 ::L,l!t' D•

Yerkoohii bij all. Wlnkeliena.

In '~ groot bij
rD" heeren J. en ~. GORDON, P~rt Elizabeth.

-{ Den heer JAM ~8 <.:OUTTS, Oos~ London.

LDe heeren THOM80N, \VATSON & CO, Kaapstad.

J[A1UtTPRIJZEN."

Abrik_-~ .A,,- .
p.,. .
BOMru.....
a.......
~a-....
I'ral_
z...........
U- .
Ba .

EXECUTEURSK AMEB.

PUBLIEKE VERKOOPING
VAN

Aller kostbaarst Vastgoed,
In de Siiad,'MALMBSBVRY.

In den Boedel van wijlen den heer J.G. L,STEIJN, Senior.

Do Executeuren zullen Publiek Verkoopen op

DOODB~IOBTEN·' Kll,n~~;'T~"gen.
RAinPïJUéG ~ ,,( )VERLEDEN le Woodftoc1r,deolMen

deur, JnUnpll.td.sult .. D.BOIU.B
&LIZABBTB V'&lf ScuALIltWJ.nt, geboren
d. VUl iere, io den oaderdoall'&Il 38 jarea.

De bedroefde broeder,
J. S. DE VILLIERS, '

Boord_k.

-bi. De Vallien, ....-"--HIlI
Ta Kort-ter I

g""'_'" ,_eld d
..... te boaweD, t
........ hente1d

BIifIrteJII - ldY,n op ..
1fIIrJ, t33 el

?:.~:U..:".BotIud~ ~
....... eeG beif,
~

!!!!!!!!!!!!!!!

T....... '1'Itn'

HET beroemde Spitskool.aad 'js
weder te koop tegen 148.

per lb. bij Mas. J. C. Dil WUI.,
Dorp.straat. Stellenbosch en bij

P. DE WAAL,
Saxenbnrg, Knila Rivier.

------'---------------- ------ZEN ervaren Medieus wenacht een
deelgenootschap of een praktijk:

te koopE'n, het laatste bij voorkeur-
in eenig deel van de Kolonie.

Doe aanzoek bij
MEDICUS,
_. PJC. 18, Cathcart.

..... .. ZdIlftr.
KiJaIIeer.-Wai is toch geworden nil de

~ .. MD hare m.jest"l door wordt
.......... AbiJlaaader ..,ou".o lIete..k.nd en
&, ..Ja ik "ai.&&, IIlUDdeo geleden ten gou'
,......... werd .fgel.«rd om un de
~ te woftlea 1J88ODdeD :
ILIa ... da& ajjDe .. celleut .. lo' DOf t~

Did _ eie oabupt nD de p<''' tie bet
n.f eli .. , men er du! un I..ptelt of eie
petide oou door hem DUI' bare wa)t'i.eJI"

.......... Ik kul nib ecbter LiJn. niet ,..
, __ Kópljjk Iran u. mijDheer ed,,<ur, oos
iet...... de .au YerteJl~D.

Ik bell, elia..
EE!f VE II. v K,fl[ \\ L.s.

D.u.:s:
JU DI IraIx:::; i,

A, SPOLANDER&CO.,
GEVE37'l(1D",JAlUlN

Zeepu&,
il Dec. 1899.

HU. D .UYERHEID

II..., ~ .DIrII,I'~
Goud\.'11 en 'ZiJ~"~Oro1o;pI •.

Voorraad ...... '.
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Da. JP". Heerden, n.A ...
nodi i de !uta no wij
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J COD'
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er Bond,

I a.ne tons OldOI per' <kiD b'
.I Both.

\ '.-I Z J' .Hrik DSC Yer,
etnigiog, speciaal " r e-
ran n. per de beer B H
"e Waal

It" er LlIE'. r dl. G FM.
I :;le kerlrerud
""""enlel W I,. ·Ie c tribul' .

per deo r DJ Brink ...
'kollenuoocb. per de beer

Pien r
1:: o,j".d rp, 2Je ontr i tie, per

d. A K

D. ot.:

II no ver. per doo r J A "ol
I. ,I

lJ",-",WUcT, IIj~.t.

DA~KBETUIGING.

Il VROl'

-'H ID
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Ot,,) ur, 11 Dec., 1899.
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