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VERKOOPING VAN VEE.: j

OP Maandag ~ ,. dererf III Gp de· Plaala v..
denHeer Ja. B•••• AJI, .. hfl ZWad1&Dcl,

.orden 'fel_oeht, '200 .
oa4er '~~:"'~r '. ., _ .
reed. preRnt _op gernslde . en· P0Si-
tief op dien dag ~~rd~n ..erkoë~t, zynde de ~
tie der Liefhehben <Wet waardiC, en de Kdop're
znHenniet te v~eefiiromen.-Een ruim Crediet
!lI gegeven wordetl aan Koopers die boven cle
JOO Rds. besteden. "
Kaapstad, 3 JUDy 1830. Il. BRINK.

Berigtllan. 7 tmrrlerlieden t!1I.Kastt!'nTlJ4/ter8~
TENDERS voo!' het maken van de Predik.

sto-I en Duken voor de We~~vaaD8Che
Lpel in~de Butgwtraat, zullen door den
OndergeteekeDden worden aangenonlen tot op
WoenaJag den 9den deJer; ten wipIlS H uite
fen plan te sien en de ~onderheden zyn te
vernemen. J. If. MA VNARn,

No. 30, K~rbtraat.

OP' Dingsdag deo 1 Juny -,i.l te Stell~nbo8eh v<#,>~-:
. . spoedig verl;).t, v,o een weIges'hapen zqou'
M,jufv. C. M. JU.IT8~ gebor~o FAuRs.: . • ~'.

WYN DEPOT.DH gewoone Byeenkomst van het Co~ittee
zal plaats hebben op DoAderdag den 10 Juny

Unstaande, uur en plaab al. gewoonJyk~

GOEDKOOP SCHRYFBEHOEFTEN, ens•.
BESTAANDE ia allerlei Schoolboeken, Groot

Formaat, Foo Ist"hap, Pot, Poa~ "en Brieven
Papier, met verguJde en zwarte randen, Klad, Pak
en ander Papier, Rl"ken'-en'Brieven Boeken, Me~
lnOrl'j~kjes, van nllderschejdene loorteAt Sebryf-
. en toor Schooien, van Foolschap en Postpa-
llltr gemaakt, l eyen en Orifjei. Pennen en Schach-

van di1ferelltt!qualiteiten, Tee1cen. en, Timmer.
Potloodtn. rood en zwart Lak, zwarte en
Inkt, in groote en klein" kantletJ"t in. balu-
edruitte Proeuatiea,. Citatien, en .tJdere

VJU(~lPPI Documeu~n, Cognossementen. 'Vissel.
, h.;neven~ ëf'ne groote verscheidenheid
Kantoorbehoet\en-:-welke aUe te koop

a:jll het Kantoor YU de. Zuid. Afrikaan, trgeD
billyke pry1eD. .

NB. ~ell jn Commiaaie aangenoDlen tot uit-
;-eo Boekbinden werk 'errigt.

AAN URREWYERS ..
P den 8 dner werden' Tendel'l gnmagd
voor het w~en van Grond tU!i1schende

yn-depot PakhluZ'eQ en de anueJ:e Huizen van
r. MACAIlTY. , _

NB. Ook benoodigd, 30 ongetapte Gryn.
Balken. van f4 voeten 1ang, li hy 14·cJ,ik. .

Onderpteekerul. 't'erlOekt' aan een ieder,
om zyaen ZOOD 8. w. IW.souw, niet het
Creclit te Terleenen. WJI hy "OOI' de beta-

\'an 'YDe , .... ., Schuldo, Di~ ~.
~ 1rÏJ.1p. , J. BOSSOUW.
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