-

op Maanaap',
ULLE~

Z

8 Jan., 1900,

verKocht

worden

te

KI,A P\lLITS-STA.TIE.

80 Eerste-klas 8edrtSll8r"
.J. '

......

JLI H,4/S ~. Co., .,4fllaglJ1"·

f4
\ 2S Gedresseerde PIlrd •••
-

Op l)1l11ur,rdag, 4 Jan.,

<4

~'IAII"'~'L""·

.~ ;pE PLAATS

.

pa_

lié
1
..
~.Ijn ;n
00••
:.... ~
upgtlmelde Paarden pu- ZIJD voor z"de} werk. ~
~t~w~
verkocht worden aan
Kup:\I[T:;-STATl8.
Onder d...pa,ard ..n
zijn
verscheidene egale
pal"6D.
Y~:koopl#.i' ~n
"'iJ ""_- 2'
Ruins en Mel'Ties. geschikt VOO"
J
d,\delijk gebruik en de aandacht

.,..aa.

~Jp;oljt

.'

<"

•

•

LINl>B~

&;

COOl A.fa1a,gm.

i'

. )p
(

'....

~O_TA-T.· .. '

.l. 10.BO ~ ... ~,-.
&I D~ . VILLtIDR
•

/...,

.

A.._i~ RiL lmpi,ria!o

C. F. LIEBENBERG.

J~_,,;:J"~

zij uiOt ~Oh_ill.n

..a¥aD ~nig

voO.."VV'At-!~ .~T""

J. S. 1tU1UlS

-

17 DeP.&An.D~JI';l\.d--- tot 15 handeD.. .un--'
hoogs van de. B4~
~
~An~4

IJ [L L E:\
b bliek

\~aardig.

1900•.

Jat(\uari,

-

<

QOunr ......

•

Ó,

•

•••••

nt.

.' ..

last van den ~'dêr
" LOXTON"
. zal de

tha.Jl8 ~cbte
ondergetee1rende

wederom

veiling verkoopen te ·

" LOXT.ON."

-

Op Donderdag, 4

ZATERDAG, 20 JAN.,

ULLEN opgemelde
Koeien }Iubliek ver
aan Klapmuts-Statie,

Z

'lt3ker present

daar liggende die nog niet veikocht zijD. _Iijk:-

Al d........

60 Water Erven,
:--lIN 74 :D..oge Erven;

zijn.

O'O"<&DI1

dat
wederom
éen groot
getal koopers r.al zijn. .
_laer......
gelegetIneid
OlD een prachtig er! te .I<r1I!"Dó daar

_

DEVIJl" 81£11111£111

De term..,...,..la áIIen ... Ion zijn bijsonder

MORRl~OB& Go's

lo.

R. BRINKlVlAN, V

~---~-----------------_....-"SOLIN.DBa'S BBROBJU).-·

-'_aard' un In·
uuizendeuptnden
&ROOTE-IDDPJES
lUeuli&bedea en Attracties.
IN

------

verandering in prijzen.,
'.

.

.''X'en lIeY01"e _..-

IIGhl-Jd"'-

b...JnNI......

lieD ...........

'

Wij kunn~D niet.
slagen worden in' prij~_l

KostuUID8
Kinder Kleeren

Ja.ponneu, Pelisses
Draagmanteie
Hoeden en :Mu~eD om te wasschen
Baukostuums en Caps
Ochtend Jacketten, ~ea Gowns
Ko~tuum Rokken
Dames' Shirt Blouses
ZIJuen Rokken, Onderkleeren
t:orStltten, VoOfschoten, :Morsjurken
Bibil, Zijden dassen. BoWS
Flchns, Sluier~
Kanten en z.ijaen Zakdoeken
Umbrella' S, Kid Handschoenen
Linten, Kanten

MORRISON lUO

Kousen, enz.

...............

p1Ê!l-STR.ll'f;. KillS'fAD,

.

zen.

-_._---

De G0e4keo

1D ••.•

Groo" v-OO

Opera Mantels

LI.

.'

blJlIOJII,a .....

~ei_,;jes

,

....

ZWEEDSCH E .STOVEN.

Dames Pique Kostuums

·---

gemakk_lijk.

VictOria
west, 1899.
27 December,

- heden van Ka.&pat&d.

vo.or .....

.

ZEGT HET VOORT.

Draperie Wi1lkels
15 thans een van de bezi8ll8wwdig-

. gel~_~.iP.I~ilrUi

.MD

heid u missohieyf niet weer spoedig te beurt mag Vallen.

I

~-

dit dorPie tDJ)&kten hoe gretig .de erven

~

d• JUl. G~_·

.

....~__..,t::-P...,.....,.. .. ~

WOODHEAD, PLANT
ST. GEORGE EN

& Co,,'

sTRAND STRAAT.

..

Het "THISTLE" Brandziekte
__

-

.....

, TASA".

-

.......

-

...........

_,.

."

_..'

_;

_ -Ó,

~•

...;.....

.':.'

B21C~O'r.·

.

':

•

.

.e; ..~.·

