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'rOOf' deu K O\P van hot BUIS j:lnden MbLENr , .,- .... ~ . ap ,UI'"
aan ZOUTB lEa. ! I 'FOKKERS BEURS, zljnde eeoe iDteeunÏDJ

Het Huia fat een aan!al r;ee~ I{roote K;amrr8,i vau £10 elk door sekere Pokken, wor ~e ~
en i. gucbik~ toor TWEE HUJSGEZINNEN,I den "'Il drie il\&r oud, door hen geteeld, ger.oêga
"0 het MOiIE~GEBOUW en t-L\CHf1'lERIE( bij eeo Sweep.take, Ylln ~ dlr, P.P. EeD ~U.
lijn gebouw4~et voortr~dijie ~at~rililelJ. ~ een halve ~ijl.· Jonlte Hengsten, 8 st. 12 .lb.

De Grond 118 ~root 2 lIIorgen, 1f7 vi rk. rpedeo.j Jonlle Meme., 8.t. 9 lb. é'

120 yierk. vobtEln IIn 711vierk. dujmen. , !' TRIAL 'STAKES, lijnde eene inteekenÏDg Y~
Bovengen&ecld .Eigendom i. ~tdeelte van ~e! £10 elk door zekere Fokkers.. 'oor .~11e 2.jarige

Plaats van d~n !wel-Ed. heer M.;J. Louw, eo t8~ P&&I'deodoor ben geteeld, gev06Jrd bij ~D S.eep.
gelegen om ro~t 10 lIIinuteu rudens 'IIIn' het~ etake. tan £S ellr,_'F;P. Een mijl. 'Jonge Il~ng.
Spoorweg. ta OQ te Zoutrhier. : 1 .ten, 1 lt. 7 Ih. Jonge Merries, 8 st. " lb.

Tendrrs lt n~eo tenderen 1'oqr het Buis 0 \ 9UEESl,s PI.ATE, waard 50 Guiiljea eo de.
voor den Mo ~ en dé Machin~,i~ af£Ouderlij.k. 04 CRADOCK, BEKER, 'ge'08gd' bij een S .. eep-
voor ho.t Idhfel~ in eens. .: . • ' ~ st~c •. "ft' £~ elt, f).P. y'oor alle Paard .. iu d.,.

TER'.t.:IV GB....AKe' LI T,V' f ~oloDle Jefokt. 'Twee m!JleD; Paarden yao a
.IIIf..I:.t.l.'" m.A. ".n..~, Jaar oud, 8 st. 7lb: \"aD 4 Jur end, 9 st. 7 lb ; Y&D

I I ,~. F. G. PI TERSEN, 5 ~n 6 jaar oud eo daarbonD, 9 at. 12 lb. De
• :: 1 ! WUloer £5 te betalen aan bet Wedren FOlldl.

f ! ! Secretjaris.~. GO\'ERNOR'S . ~LA.TE, &ijode eene beun
Kamergebéuren, AdrlerleystrRt', ; Ylll £26, gesehoeken door Zijne EXCellentie deu
. K88p8t~d~ 27 Mallrt, 1874'1 GOll'erneur. g.e'oegd bij een S.w~pátakes v~n £3

, elk, P.P. Voor alle Paarden ID.,de Keilonte ge-

Z Id I : K ! " (okt. W citer jZewigteo .,oll{eD8ouderdom. Eea' e 'l!!lime . ans l t en een balvê mijl. Paarden die nog nM g•• on.
~ • • .' n-n hebben op de Groenepuntsehe ,Baan tot op

I 1 ! den tij! van den wedren, wotden 71b. toegeatun.
. : . i I De Winner 13 te betalen aan brt Wedr~n Foade.

PUBLIEKE VERKOOPING "TIUOESME~'S PURSE." nard £35,'gll-. r ' '"'0 :.!' iI'j een 8weepstak, 8 yan £3 elk PP. ,Voor

t :h~ .. : I VAN UN PBR I ': ulle Paarden in de Kolonie grfokt. Goorigtlln 118&r
''''~'''ClIIIQI Se .a.pPlJ Kostb~,iI:,ars~~·".,Iaa~~.e"~ ouderdom. Een mijl Heate. Een Winner, eeo.

~ W.l.' ~ ~ t-ol op den' lijd yaD afzrt, 7 lb. extra te draCeD;
; I I twee meal of meer, 14 lb. fXtr&o De WiDber

, nr HET I te worden terkocbt, mei zijne engllgemeoten, 'na
DI$T.R.IKT WORO*STER, , deo Wedren, per publieke v,iJing roor $75.
ri ~ E'N"'\ Indien ingelcbre.,ell 0111 te .orden werltoeht voorLOSSE 'fqBDEREN, rMZ,. -4 £50, 10 lb. toei{e'ktaan j '0 Ir £.0, l1i. lb.; .,oor

: i . II i £30, 20 lb. Eenig' sarplu. boven 4éz~..~rij ':"~
L ,. .. .zerealiseerd te gaap naar het Raee .FOliwo. ..,..DE O:lder.gHeE'k6.nde, beelot4n bebbende Z!CII ." inner £3 aan het Race Foudl te betalen.

n~1 zIJne B~~lghel'en te ~ntdoen 110 IicB
tu Woon m de .Stad Worcc8tr-r [neder t, r;eltê~ TWEEDR DAG.-Woelsilll,· !t 'April
hedt besloten om, op ! :. , . 22 ! 1 ' DE .KOOPMANS BEURS EN BEKER,\foensdag, 1-"l'il ~7'1 waard £50, gevoegd bij eeu S.~eptltakea van £5

, ~ I ' ieder, H. F. Voor alle Paarden in de Kolonie
Publiek te lajl;enVdkoopen, lij nf kostbare! plaats, g-t.!!I,1. Gewigten :naar ouderdom. aeatt: Inder.
uitrnake"de den gedtlelt~ VOD eeu Erf, genum~ d d V
,. GROE~F<1>NTEr~" en een 1gede~lte iVan de h"le mijL Eeu \Vi-illier op eo eersten ag ( er-
Plaats .. W E.Jt, ERS TI RIFT, ," [te lamtq aroot k oopbeurs uitgezonderd] 7 lb. extra le dcageo •

.. ... De Wiener t5 Ban hel Race FOhd8 te betaleD.
circa 1,068 !Morgen. Dele r,laata i. ~elege~ DE LAN DBOUW BEURS, waard £85, ;ge_
omtrent ~ ~ijl~~ vá~ de Stad \~orCE.'.ter. aan ..d~ veo door de Tnr( Club, Ilevoegd bij een S.. po
Breede RlVI~ ~IJdp" -IS beplant ~et 50,OOQ WIJllr atakes fan £3 ieder, H. F. Voor alle driej j'g~
gaards:ok:k~n i~ volle draKt, en die dit jaat op~~

I 'd ,. en tweejaJ'ille paarden, gere~tigd om af le~et~u
hrRl!~ hebber, ee~ (raaijen Oogst ron ~ran .•W1J~, voor rie FOKKERS BEURS en de " RUL
L~olIJueD,ent:'\1IJn. Verder een i fr-raijs LUlloert-
boord eli Vr c~tboómen VBn alle soorten, ~xt... STAKES." EeD mijl. Driejarigen, 9 It., 'wee·
Tuin Grond II'Zaail.nd. en uitl1lullt e-«te Weide;; ja,i,..n, 7 at 8 lb. Een \ViDlter .op den eerst~n
daar het d,oor 4en tijd '70 Sluk,' Groot I Vee .e.~ deg (Vel'koppbeuH l1itller;onderd) 7 lb. extra te

V L G b drá"eD. De Win oer £8 lan het Ra.cel Fondl te.!OOO.Kletn r,e~ dnigeo kan, D;e. e ou",en ZIJP bet:t.n.
'Xi uw en R~l[u, en heL Woon~uls Rellla\l~llJ~
in~~rigt. KprLom, mh een gel~geDb.id ~omt ~r NEW MARKET SWEEPSTAKES. '- Een.
niet al'ijd o~ iich ,an l'en goede Plapll io d~t Beurs ,an £40, geyoeid bij een Sweep.te.ket van
Distrikt t~ .bOrlien en hier m.a~ rog bij~'o~g~ £3 elk~ H. F. Voor alle Paarden gefoltt in do

I " Kolonie. 'Welter gewiJ(tf:n lIaar ouderdom. Heatawor Iel', dat :dezeh'e langs din voofJ(enórueo,e
Slloor""'g .nna" W,acesler li.,_. Kam dUI eli een eo ten kwart wijl De Wiuner ptoI' veilÏDI te
r I r I . .. \ worrlen verkocht na den wedreD ,oor £i 5 eooordet! voor lil 'ze l'en. _ IF' I d'

eeDig lurplul Dalll het.. onrls l~ gaan. Il leG
. I VOORTS i i geboekt ten verkoop voor £60, li lb. loegestaan

, Kantoor nn deD LOS SiE G 0 E ,ol E R Ê N;: yoor £50,10 lb. j voor £40, 20 lb. EeD Win.
t ;LOt \0\ OENSUÁ(J, . . , 1 , nH op den eef1!len dag 7 lb. eJ:~re.le drageD .. De

KELDERGE&EEP~CHAP. " : Wiener moet £3 aan ~et Wedren Food. b..teleD.
, .• I • N.B.-Oe Paorden te wordén .geboekt en dil

4 Kuipen van,5 Lejtgere ,II~t Prijr.en ,vrrklaard .,oor 1 uur '. Dallliddag. op den
1 Do: .. :4 do. dp. d~ yoor den Wedren. .
2 D6j ,,·3 do.,~. DE FOKKERS' HANDICAP."-Ben.Beun
1 Do, ,1 clo. d.p. 'Ml £25, jZe'Of'gd bij 'eeD Sweep8ta.ke. VBon£3
l-Uripl~gk"r-v:a', S Va.ten rau 18 Hailfa.me~, itllet, H. F. Voor alle Driejarigen en T.eejárijZ"n,

1E~n ..ell-hulf-Lel!~llr !jat I • die gedutlellde ~e ID etlng geloopen hebben. E n
6 Leggrrs, 1 'f,ap' en Onfterbalie mijl. Door de Ste •• rd. te worden ge." hao.

Trech'.crs, Emmeis, en '-I' po'. d' cl'"I .. k I 3 ;lj I'" 'Cïpe ,I BrallpewlJu~ ete fIlD r a .umen i .B.-PaArden le worden ji(eboekl tegeu 1 p.m
~ ROI.'lnenpo'ten. ,.1 op e\l dag \'oor de &ncp.

} ... @, 201 Legt:!tttBJonge WIJD. : tiE. " HACK RA(.:E." _ EeD Beon, ...a&rd
BOtBDERIjGEREE~SCHAP. : £7 ~Os., geroegd bij .een Sweep8taltrs v.n £1

. . '. I'. : iedeif. "PoSI Entr.nce." Voor alle Paarden
1 ~pell: ,Kllr, 1 BugllJ', 1 ~b(lt.ehe Kor , I riie i geen Race hoevnaomd gewoDllen htbbeo
2 bral'fD, Achlertmgen, lPloege?'. Elg~?, (" .Mnttihes·" \litj!:eEonderd) op eehi(le ba.n. Wel-

Grllol\'ell, e"z. j , ter ~,'wil!'ten BaH .ouderdolll, ..en 11 lb. extra.
, :. HU:tsRAAD} ;. Hetrtn R:ijd-rs, Heate half ml)t .lJ.e Winner te

Als Taf-h!, 8toel'1l, KleederK~ten, L.deklllitein, wotdtn verkocht_ voor \ £50, I:d'-~ geboekt o~
S ie ets GlaJi. eil Allrd"werlt en K&lk:eDg~ te wortle .. verkocht voor. £40, I lb. toegestaan,
p gb' "1 . voor £30, 14 lb. Eeuig 8urplua te 'gaan naar

reeelse ap. h P d. VEE. et , OD S. ,I
30 Aant~~lheeatell CAPT. G RENFELL !} 1

12 EX'r. T·r'ek08.en i Wd.Ed. Heer J. Y.uI REE.'iP'..N, Steward..
600 Meriuo Ooij&n eo Ham~ls I"" H. C. MIJ B@RfiH,
JO Merries I • I R LE S1JEqR. ~,cret.ria. ,
1 Rijp~.rd

En 'l'creoheidene Ar,i~éleni meer die zull~n --.--. ---, --....;;...--'--------

worden voo..gebcagt, ' . IPlanken' Planken
I RoiDl BO•• 8 zal 'gt~+,en "orden ,~! .' . ," e I,

Dt' Verkop~ing tie be~innen tm lOU ur '8 Mor-
eni op de Plajat8__1tlre. J . .

. :tl.B.-V&rverschingen jzuUen wordtD
verscha.ft. i' " :
, . , F. pJ LE ROEI, Sr.1
". Vendu-K~ntoor, worce~.ter, ,I '1

14 ~ta8rt, 1874, :. : .
:o. BECK. I er.
,

.'
~ fJiI ! "-gm,men

Il·lfiekerk.
u~~
_ ....' ~:L eoneesaie verkreJZen

P~1j!n JACOBUil
VJ4!iI" aeheDkl,

I

D,E ONDERGETEE:KR;"{i[)E HEEFT BL
SLOTE~' , ' :

(jp' DINGSDAG,
• I .; 14 APRn. EERs1K., .

De heeren

CD Tan

Sa.

Mrt ,mt '.. ,
1.. Io_h,a· VeqoopiDg'eD

Oaldel~.~lk~1I4e bijge"oond,
moei.\e apwut

lc~eJ::,n~. d. .e ,Iá. ...
10-1' jl lo'
, - 6 .0 ,_.,
0- 0"J ,
0-10 1·0"

'U - '0-·1 ",,_
t·.....-o.lJ. ac
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.3 - 0 8 ..
)1 - 0 1 f.
lO. _ 1 Jl. )!- .. ",,_~Pft
-0 _: 1 ." I
~ - e ~ <\o ~ O.lD ,

de Direk\euren iu
uitt.igte~ vao de

; PUBLIEK TE DOEN VERKOOPEN:
i. Zijne Vrachtbate Wijn· ,.e~ Zaaiplaata ge·

naa!md "LEEUWENJAGT," gt1egen -Acntet dil
Paqrl, heplant Dlel IO:!,OOO W ~uêto.kkell (circa.
25,pOO "aan an nog niet in dllij;t) en eiro. 1,10.0
Alliaodelboomeo, alamet'e eeu aantal Nartjes- en
Limoen- eo andere Vruobtboólllell. De Gebou-
we~. bestaaude iu Wooohui., K~lder, Stal, Bedien.
den 'vertrekken, Schuur, eaa. zijn iu de beste
órd~.. I

,Ol;dfr de voorregten der PInts -kunnen ge·
DoJrnd wotdeo: LOOP&"'iD :WATER het ge·
heele jaar door, derzelver oabii'~eid aan de Klap-
dl~ts en p•• r lsehe SpoorwegstUfies (omtrent drie

, h Jl Id""artier uur rijdene), et re!l~ ,op I en a8Dg;en·
~qden Psa.Iacbeu Berg, be~ljhd 'als de beste
Veeweid~, . en de gel~g'lIhei~l OlD rich op 'het
Zuijen toe te leggen, beoeven' jte.chikte Gron.d
voor het alloomerkeliji.; .. rgrooter del WijlNffaire.

LOSSE GOED~.
KELDERGEREEDSGHA11 :-12 Slukvaten,

8 Kuipen, 6 Pijpen. 4 Halfam~", HaJth{gers. I
A~ija'a.I. Trap eu Ouderbalie .•Treehters, Emmers,
Vlootjes, Kroneo, Z Dr ,ndewij~ket<h. S Druiv~lI.
bali. 8, 4 Balies; i

'VOO~TS :-1 Exelwagen met Bok, 1Kapkar
op; VereD, gen08jpaam .oie'lliw, I Open kar, 9
P(oegen. a E~gen, 2 Span Wtil(entuigen, 1 PHar, Aanzoeken voor A~n,leelen, gea
Kir TIllj(en, PlOOI!Tuil«n, Z'_ing~l. en Ket'tn¥s lAger. 1I.I.,n Secretllorl~, 33, Adlj~rl,
ZoiSlen, ZakKen, Mailden, Pikken. GraveD, Vor- 15 .\pnl aatl.t.
k~, Kielhouwers, Timmsl mBoagereedschap. Lad. I .

der~E~iNDE, ijAVE :-6 lJi!~anJeDde ~/~IIJ, ABn bd P~o,isiooeel Comité ,ao'
ii ,jaren oud (~e'schikt "oor Tran.sport), 1 SpaD '. .
ge,drtsseerde Paard.o, 22 Aanttelb"e.t~n, 130 I ·
Aal,~eI8chapen en Bokken, 10 Var.kenl. Mijllheer,-Ik (.oll- naam), "Rn

GltAAN :-60 Mudd.n du Toittkoren, 60 wo:>rd~,,) Aa,,"e~len il) bov~"gernelde
Mlld:,Hutr, 30 rlito R?jr, 3.000 Bos Dekstroo. [I! t.l, aall t. nemeD, overeenkomstig het,
Vr.c:~teo Kaf! 7 Vrach'en Haverstroo. . I G~dat ercl,

WIJN, ENZ,,:-53 Leg;,;ers Wijn, 5 dlto I :Hede", deq dll~ van
Br8"idewijll. ..Gedrukte Vormen nu Aao
'HUISRAAD :-3 Dozijo Stioelen, 6 Ledekan. I HSNRYi CARSON.

len, .,met BeddeII, Rond~··, AaDzet~I 'Vasch.· en
Kleedlaf~ls,'~ Hui.idok, 1 BI\'rometer, Glas. en
Alilrde1l"erk" Keulr;e[lge~edscblil> .. eoz., enz.,

1.~iJS ,EN VERVERS£BING£N.·,
.3.' , '

C. P. DE LEEUW BElJERS.

" "
ID BENHIIN
DICiKSO~
OU,KETT
LIPP~R!T

N M ILLER,. L.
ES MUlUSON,

UUGGI,
PE,USODY
PB

. SOLO'ION
SPf,'CE·
lG \'flt:Nt:R. i

,I

" ., "
"" "Edele R.

'l,K.
.,

~á'18 KatM
t. 21. 40-
I. 14, ",'

j,

"J
" " "
" ,.

neerde Ken, op :vr elEérw; beer
~ Pieter Chfi'1e. i
He4ma GAtatea ~
hamIe. ~ 'Jáej•. '

" " "" ".,
'" , ., "
Londen en

!?itU:) .' ;;
aart., door 8Q:{.
·r. Bobezt.oln'"
I DHJt jongejulYr.

adres) \,Plza8k u ·riiHm!llle 9'ID mij
: sclrappij, tu ik v",hind mij detdvt,

{Clus. ,i "

I

kehnen (~e!1I.1 in
klrillt·r 811".

a Smith. lfeda",
Jb&DDeS Zeeandt·
19 - Mej, BeleDI
wij~n deu heei
dSI MDeD'b.
Maria

drilt Daniel V.,·
~aandell. 231'
Beije1'8Beijleuill. :
Petrus Nioa-j

,r'

hePT

BRANO'!·
)

1\1 () 0:

)D,!I_r~, 28 M!ldr', 187·t "_ ,
• J, S. MARAIS &; Co., Vendu-Adms.

N.B.-De' gehej!le Koop8é1~at lean op re. ten
wi:lrden beboudea ~ 5 'percebt olldtr grspprobeer-
de securiteit. . I". .

,
PUBLIEKE VERK09PING.,

DJE Onllergeteekende b,·boorlijk d~art{}e g.e~ QI0 .iN·'. authoriseerl! zijnde door d..n heer' ,J.lCOll

~ UBSR a,lal pub~ie~ opve~leu teriPlaatae " WIT. . ~ " .
KLlP " distnkl Ma.Jm~8bury.

~~ :Vrijdag, 10 !pril1871. ±BGENOVEROlh~tHT
~.~~~~~EN I .GOEDEB;E~,gered
4. KOEIJES j BERG' & ZOON, slechts
1 WAGE~ door rook alleen, en ....."'"....."'..
1 KAR. uit de. SpUiten.
2 SPAN, TUIOp,N
.. VATEN , l

3 PLOEGEN (kompleet)~
2 ZWINGELS ;, nnrO
1 TREKTOUW [ FRED. A. roL.u. _,''11''''

:l VORKEN i ' ,
VUIo,-I!i;l:~~ .1Iell wat ver,ler wáHage der VendQtie Rorologemake:r ~Il

,"-:Iii1.. t4e~~ '. zal WOI'dett. . i i . HEEFT pas o",t\tangoen pet:
ruim ·,Crediet en goedi! Vervenc:hiDgen (raai Astortiment HO [\'-' ...\.Ju ....p

lUllen verschaft Worden.' . JUWELfERSWARE~Oc .

. _. '~~~Co~-~~:ft-~!~~~:l~l~;fr;.+~op:;~,'~;~:;;;"It';'r"ia"'atiitl),.in .. 'd&l~~:'llll

B;rárivier, 21 Maar.t. 1874.! .
, I fl

f

DAe
I'

, ,=--
~IGENCB. 10 P JES

OP

I,

D'E Óndergeteekenden hebben ontvangen en
landen tbaDI iX "PABALOB," .,u

Londen, eene hoe,eelheid .

planken, allen 3·I '9,
I':' ••i'\..,oo .. 1~ra.a.t,van

LAND8-
-rna'a ....:.ndeel

water
GltASSORTEERDE LENGTEN,

I
di~ ~ij te Koop, Itieden tegen Lage Prij ua,
terl"ljl ~e gel&ad .orden. ' .

WK. A. LlPPEBT k co.WlGGKLO PEN'EEN Va1~M01Itevideo EZE' (~og joqy), v.o'
. KlaprhutB, uit de Ven4o. iekrWll, ,op eten
~ Idea Mailrt;'J'I., met ~ilhe.l,pr 0111. Die hem
~indl eo tena . be~orgt I'D de~ Onderget~lten~e,
tal be'ooud "órden, eo alle billijke kostEo oelll,ld

krijg<o. ': J. s. .tmUNISSEN~

Roadebo.~bije.heuvel, Koeb4r~ ., . i ~.-'

No. 6, St. GeorgestfNl~

OVERLEDEN. t...n .har~ wotlUat, BD~cle-
. boseb, op Zonda~ morgen, 29~ deur,

JoIIlNl!U- I.sABILLA weduwe ....u WlJlen de.·
WeIE<l, Heer P. V: VUl' DU Bur, Vln ~Wel-
mo.a" Eerete. 'fti\'ier, ~ haar 771te Jaar.-
Dilep betre.wd. .

I

I
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~~~/'-
, "
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"
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.r~i.i!l1~0ICall~tvan ' .....Ull' .... "..... :U..

"'<","<1:"',_ aanvallen op
en verscheidene lte'tQ,~II~
beschuldigde

B~~r. Melior Vj)l\'ll,8(}IBlne'qi!
govlUlgeoÏl!stiat
en tot. eene
tweede punlt. De
dat de wet hem Diet veeoorjoorue
'straf toe te passen dal?
~dig w.,a. aan de V:l"1eei1t6IIJK,q~11l
De Regter Wl\BVQ!1 oo'fl14~~iflll,Ti(llev"o,m~••"",..
va.n meineed, dj~
iogeb~t, meer dan
misdaad, waardoor de on
ren wilde
WtD lp de
dat !teg onamg~}ijk
om tof e~n ander
aanspraak des Regters
hij-iets mogt zeggen.
werd geantwoord,
geene ontroeringtQj)n€molli
adVOkaa~ Dl' 1(enealy.
toeriep, e verliét, oudet'
polieie mbten, hell
des nnm!tddags wachtte de:l'vlêllk.sD:,fm·iI.!

Het voornaamste nienws is de uiteindelijke ot' de \'!er~chiJning van!!'enl~.
afloop van het verhoor in de 'I'ichborco-zaak, lutlISs{)h'_1l veihg WIlS
eene zaak die, wat lde niegebreidbeid harer bIJ- vangenis : Newgate. .
eonderheden en den liIuitengewonen aard der daar binn~npláats\. van het
JD ten toon gespreidqaenmatiging betreft, als een overgegeven aan den
scheidsmuur tassehen licht en duisteruis heert Denuiug, en langs een
gestaan; doch die eindelijk tot in hare kleinsbe weg gê\Toerd, waardoor
bijzonderheid 18 nltgepln~d, met h~t gevolg al werd misleid. Door h
(zegt de European Mail) dÁt de man, die ZICh gingen de gevangen~ en
nitgaf ala deu afstám~eli!lg v~n eeue a.lou~e den privaten trap del'
adellijke familie, van zijne geleende vederen U! den gIlng, en door Gp
beroofd, en thMlS v~r het pubhe.k staat als een pll\l'ottfv'an h.et, Hurs der
gewone slagter. List, kaiperijen en laster ge'Y0ne polieie-omnibus
badden nooit een bekwamer bondgenoot dan eskorte van 11 man
Arthur Orton, terwijl het mensebelijk ve.rmlft . daarin gepl&ats't, .en
nooit meer werd verlaagd dan tot de doelomden .Newgate. "!let 18 zeel'
waartoe hij het gebruikte -Bet verhoor uam op wijl biJ door. ae gangen nlf.rllbet~r<l:e.
28 Febrnarij eeu einde, na lfl8 dagen te hebbon ben lIoo vet." Bet een
gedn~td De gevangene .werd door de June hem hoorde, wU, "Ik
schuldig bevonden aan meineed, op twee pun ver zon komen,"
ten van aanklagt, en veroordeeld .~t 14 JIlren Wel~ sloten de poort~1I
gevangenisstraf. Sedert zijne gevangenzettmg achter hem, en ArthIV
in Newgate weigert bij stoutwt'g te-ant wocrdéu ~oot' Sir Roger

'C ......" of' rI_'--- ." Il t cl~ f Lop de namen '~S vro ' ......-lNn, maar n - mis riJ to ,,~ten
woordt op den naam "Tichbc1rne." Rij werd De zaak schijnt, even

van dadelijk III zijne gevarlgenkleederen gestoken, geheel te zIJn beslist.
die bestaan nit een hgt woHen b.llM.Jo en een kennis gegeven d~t h
korte broek, sa ijetten kansen, gewone lederen den termijn III bet
'scheanen, ea een mats met een kleine pont bank ~I aanzoek
daarop ZIJn baard werd geheel afge. op grond van "mi,..il,fr"klhe_

W~t, scboren, alsook al zi~n hoofdhaar Zijne hel' ds veel gewIgtiger grond,
mouwen zl)u.37 dWID ;Wijd, .~e~wiJI. hij om zIJn Hoofdrogter zelf, tenvIjl
middel 56 dnim breed ui. HI.t IS Diet ID staat was g:etulgenls hoeft O'<",rt""",

van de hoeveelheid tonw te pInk ken, die hem wordt tot de ~J>rne~k1Dgell, die
toegewezen, daar zijpe vingers te zacht z-rJn 'en verschillende tooneelen,
het"'geteerde touw te zeér kleefb Rij staat te nis werd afgelegd, zoo

Goederen vrn zes nre op ell gaát om negen uur naar bed, ell waarm del beweerde
10 I et begin g\ng hij eiken morgen naar de enz. Bovendien zal de ad

on;:el1:er. Vula en Losse Goede. karel. RIJ bleef vooralsnog volkomen st il ell om een "'Hit van dwalin
scbeen de zaak: tamelijk koel op te nemen Toen dOH I'rokureur Generaal.
zIjne nieuwe kleederen hem werden gebragt, lIuf geen order mogt
seheon hiJ een weInIg te aarzelen, doch weldrn aan het HOOgC1'IIUIS
kree-=: hiJ weder zelfbebeerschlUg ZIJL slaap het vcrwek om eene n
was hoogst gezond. geheele verhoor, lIP grond

WIJ geven thans 4e vDlgende bIjzonderheden regt hft.<leen verhoor IU te
omb ent hetgti'en der veroordeehng van den misrlIlad, gppleeg8 111 de
bescbuldigde vooraf~ing . zal zlcl.1 llelllloel'Ull d"t de

De Hoofdregtcr, gewag makande van d~ br- tU ot van' n<J.nkl.lg"t
Eli NEVi':s. schuldlglDgen die tcgen ZEd. waren lUgebragt, le hebben gcpJc.l"gd te l1uc
Vaste Goederen, van nis zoude hij parhJdlg_geziod zIJn tégim den ge- JUlle UIt Ic.Jcn Dit ~lldcl

mngene, sprak de JurIe t€'n slotte aall al~ )lIlIIt, dat dl) ach "knat
volgt ,_" Men bellQort slechts ééae gedrngsh IS dat CeljCJUlIe I.Jt Mhl,rl
hjU te volgen blJ de UItoefening van eeu gewI~ om CUU vtlllOor te- hou,:
Ligen publieken pltgt. Niemand behoort onge bluueb de 8ta,) LOlJdeu
voehg te zIJn vQor de goede opinie, of IDrhun gij punt \."crd bIJ hot Ol'glll
zulks wdt, den lof van zlJlM landgenooten, TIIetlg verkl.llll d, ('IJ MI
maar één ding vfrdlont veel meel' ID annmer- den \Vonlen beHp"ol.cn
kmg te worden !,enómen. en wel de ovel tDlglng vall Dr Kel,ealy H !Il voel
dat men volgens zIjl) geweten zijn plrgt heeft
betracht, en de stem van dat geweten heefe ge
hoonaamd, dIe !looit bedrIegt of mls'eldt, "elker,
goe~kt'unng ons onderstennt, ofschoon Je men-
scben ons veroordeelen, ep veel m(..'€r wa.Hd IS

R dan de eer der t{le:!ulching. dle'wlJ aan wetlie
bron ook rno~en te danken hebben Luistert
biernaar, mijne beereD, en handelt naar regt
en billrJ~ Ik geef er niets om I\at bUiten
oeze Zl\al 00 eenlg iemand moge gedacht. £iC-
'zt>gd of ge an worden. In dozen ge" IJden
temp-el regts bthOOl"!Cnzulke overW;{;glllgcn
niet plsats te hcbten. GIJ en ik hebben ~Iecbts
één piIg-t te beh-a( Men voor Go I en mcnsclren,

~ -1-----+--+,--,-+---;;--"7"--::il--;-c_- _-.A3~_--_ ::n~:~w!~;,ee~:;!~~I~d ~:to~ugt~:I~S~~
dat deze phgt behoorhJk zal worden betracht 'geleerden van I::lIgt.'lauu
De geschiedenis dezer zaak mage naderb.l.mt ~udel1
wOIden besch4-even,' en misschien met eene ]JPIl I .beo zou Ieding" voorval
{n gal dn velllJn gedoopt, dIe niet mag schro lIIet deze zaak. ('p Jeu
men de levenden te belasteren of de doodon te "ern gc d.\an Tooll op
bekladden, doch Ik koester;. gPI'll vrees-dl' Tlcbbol nli hd bel'gt \ UI
fciten !lIllIen Vool' ZICh z~l:ven !q)1 eken Ik: Rt'V Ul SOIsCucrs "erd olll vr\ll_g'
tbans vele Jfwen op de Regtbank gezeten Ik gC\ uUI'd, en een geIVet!!"
kall Diet bopen oat mijne nagod,\chteMr~, even man ~U woud de (jen Jail

1 nis die d~r groote en doorluchtige mannen dlO TlChboll16 met J~n
,mIJ~ooTg1ignan zljn,inlateretlJtlenzalbhjveli ho~\e de stllilwerd
leven, doch Ik hoop dat ZIJ zal bhJve'l leven III aankomende, werden
de bennuenn!? van het geslacht, voor hot welk riJtUig" lll~g(,sp'lnuen, en
en met hetwelk Ik de regtsplegwg heb nltge ken door de mgpzeteuen
oefend ; on Indien IJl,ljn naam .'."ordt gelaster,l, zegt een Eugelsch cOlrl'eSPI:m

6 ;u miJn gedrog ~eroordeleld en mlJr~e legtschapcll zoaden ZIj, of altha&s
hOld In tWijfel ge !irak kel\ , laa.t Ik de bescher- zelfde hebben gedaan voorImmg van mijne nagedachtems in mijne reg-tsge- Het Parlement kwam
leerde betrekl.:mg ovm' aan de !mite vali Ellge doch natuurlijk "ns er

~i-_-+--,:!---+---:---_.,;_.."....-t"-;+""""";;r-:-"'-llaUd-(hllde't{)(,JUJCh.ng)_mIJne betrekkingen I wel omdat er geen wettig
--- met ,"clh, tot op dit verhoor, J 'ott, zelts ln do ment kon ZIJn, voordat de
g ..ï genngsto mate, anders dan vriendscbappcJiJ~ zetels !lebben aanvaardt en~ E / ZIJn gew.f'est, en welker ondt'rsteumng mIJ altiJd kozen. W l\nneef deze vo,e>r'l:lere,
:: 2 mIjne taak alii Regter zoozeer heen verlIgt geloll ~ondt"..nvoorbij ZIJD,
~0 lI'Jno heeren. Ik heb get!lDdlgd. Ik heb geven~ ,"0011 'eene

wIJn phgt ~n naa;r IllIJlM beste bckwaam- Afdeelingen, welke
held, ~ thans blIlft er slechts over den uwen doordat hare ,e:rte!l'OnWOO'raIUelltS
te dQen; op. ik houd mr) ovel"tnigd dat de
I uitspraak, die gij zult Joen, door allen behalve
d\vi!epel'6 en dw"zeu zal worden b~~ouwd als

1
hot oordeel van twaalf mannen, die l1a:u deze
belangrIJke zaak hunDe- UIterste aandllCbt hel>- dat ill gel!e :l.lttlug niet

'ben gewijd, en die daarbij een bIjZOndere voord daar het eenI vCNt.audehjke begaafdheid hebben nau den dag I rell6 de Dleuw~
I g<'legd. en tevens den. meest Dpregten wensch Ve volgenlie Oleu
hebben getoond Om hun pligt te doeu voor God Lord Lnltenant

6 45 I eu menscben, vol~,,."ensh!ltgeeu Zlj gelooven lU Abereoru. Eerste
-l---,.---+-iJ----4----'.:. ,.-j___ hunne harten GD gemoe6eren de waarhfld en hl HJ- Beach j

F.e""~ri1Her. het regt In deze zaak te ZlJn." (ToeJnleblllg', dlO zelfde land, Dr Ball,
.lbar I werd-- onderdrnkt).-De twee andere Regters GOI'don, Kanseher

IUIllt· I stemdetf<' met .den~Hoofdregter in, ~ de Jurie Lancas.t~r,' Kulonel
""" / verWijderde ZIch tUl blpef weg van I. nrel tot CommlsWl van Wecllen,

ruim half een. Bij ~re terugkomst kOJ:.dlgde PreSIdent der J:1~molplflCOmrn~sl~
Ee1~!ri.,ier. 'de voorman hare uifspraak aa~ die behelsde, ADDERLSY Rc-gter

I •• dat ue beschnhllgae ~ was sir Rag~ TICh- Generaal,' de heer
bome, dat er niat de ~ .zweem "an beWiJS A.dmimlitei.t. ae ~J.

ï

-.

voorgelegd, met
klarIng van het
de )1l1le ~wt het

11 ow t "eu t cene
Lundeu, ;"[eD
ill Lt t t"'eede

SPAARBANK-
Spaarbauk wetll Zal~Dr'l~ ~1~11t4e~
pD~lioeren ~ij io ons
direkteu.en, in plaat. "an den Ed
Yilliere, die heeft' bedallkt, eD n1l
Bel J1;h en Lynar. die lijn !Jy_leden,
de heeren LP 'CaU.ID, Eldrid", ell S

RICHHOJlU) -De Br. meldt dat efe hePl'
Burgpr, UIC d..c dlat.riltt, VOIIrleden Woensdag
plotaehng IB overledt'~ terwIjl h)J.. IQ.~JIl,
wandelde. De maD ltied .an \Ot .. Uen.-tiet
V'IInnenn ook dae bet"tijt vad -een IDbóortiOI
denzelfdeo dag nabIj de. ~g wilm &e>rondeu
mAO6eheen verglfllKA, t4I ZIJn. Twee lDeld.
op suepicle in hechtenis g"numen.

DE 'fEIlAIU1BRl.NOCII Bn BRITseBa
-Ve Star m"ldt dat hee befl_gl 'fau de
van '<iJ!D heer Glad""" .. en de b,,~.
den beer lJllt.elt tot Pr_lU, 'te Gtch.m~
de Conl'Crntlt'gell met jlroot Jre,Julch .18' d
geo. Op .erachefdene plaataen weroen
geatoken, O.I. o.p d,n tnrrn dei JUiQlI .....I'UI.
de Ed. 'S. C... ,ood MIl koniDlrHjk .lJIat
ter eere der gebeurtenlI.

MuI·JUII BI!lDlUaBINE.-HM La:ndl101lwlZ1l!Dtd
scbap van VlclolÏa, In All.IlorHlie, bedt ,en
ultgeloolJ ..an £l(oo voOr de Dltvincliuf eeJlel

chine. waardoor bet koren wordt gelPllaid In
IIlk m IChoven g~. Weldra werd ook'
macbllle yertoond! waardoor bet Itortn .erd
sneden en tot IICboven um,ngrvoegd,
schonn vervolR8tl. met dread werden
DIt achtte lIleD v.oldoena..

BAIlItLY, 16 M.#.AIlT, .87~-Van dBar wordt
dUt"n datum aan de Pr9nttu GtutrdiA"
g mpld :-De Ba&a&'r~tbon'!.t'n door
"an Bark1y, tot Mt~.en "~"De
II tot aller jtellGe2eit Gp den 14 dezer afl,el'JO!II8II.
zIJn !toede prijzen ....por al1e'l.8ieVPil, alB,
168. 001Jen, 12..; '_ ~.m, :£5 1-58; eeu
£3G, __ ~letD08 .. , £1T ·te,.. --'Oot-
hebbeD .GUl !{Oe&. bij~._ !tt _t".,eIu! •• ·'"
omtrent £540 ingekomen.

ELPI8.:-No._), cl~1 Ii••n rlit.-tijdachri4 ja
leden ,,~k a.,bliceeri. 1)e inhollow
b,Jer der J4ulten ontstaan 18 (eeue v",me.. ""

hun '1.>e geloof8prel!iklng, d<lOr E; de
S J do TOit I de BlJhelïn bit
beboort bet op',gti over lit 0 IDi .toe.

te ~erlc('Dell ,oor of der leert, door B ; de rrdik.nt Fan
t', dil', jn wcenvd I en l.'Jne. vaJlIChdpo8llie In de kerk door

wolke oeze mam <ler Syne4e; lete over: bet M-ethod481DeI
'zet F~nknJk zon l&nd; I)e HUl8prt-dlke!"l
tijd, '1\ aarop het EI'~ NUTTIG GP.SCHBN'1t-De beet'

H M..'8 &egter In bet Hof der o.,.meUfI:(le
mISS'" te llaap.tad, en thaos
kantoor un Bui6enlandllCbe mh -'e,~OUU'Ulr

Dil Carlisten bombM"demcnt van. aan den Blbholb~r18 der Bork~r1j ..JhIer aellClIl~ni'
Bdlao met acht voo,·t, en met VIJf i dat op tlJn, .. be.:l'eO Frere'a,
andere kanonnen kahoor zonden ZIJ ~~erpg~ld &an d. Kupsil..dllCne Blbhot nil
bommell._10 de sta oldend gebon weD i worden top!!etóndfn Ilf.ebnftrn d.,. belangrijbUI

telcm-tlm, gedateerd 161 ware4 IU br:.r.lId hot garblzoen van I &nIleland llHg.v ... rdl~de aLaatad .k~rnentea, ....
... ,. h I I' t k bJnden eo .er.terd met b~~KouWkllJk .. ",eo.eene rust .'-'n twee daO'An, een der forten IBC UI P na S zoe en I W

"'- d tad V n W1erd gemeld dat J SCHIPBIl.I'.UK-VaD aalMon wud. Maandagv(\'~trel<t noo(1tg Jas om, blJ O'eheel Jr III e fi ,- Il eská.der aldaar I .olKende I!.tpleg ...feerd, _ Schoener Álbtrtr_"
DIS, zlqh te knnnen,';men 0 een gedeette "Vanhet - thd I'de hoozte ~8n J)arog.ro1fa R.ef ver~n Wil'

te vormt de versterkIDgen 1 was ~an,:okomen, os 1'0 a een 21 deter .,an Knysna Y'ertrok-k.o .aU" j(uJllUi
aangevallen £n genomen. I vf'ldsliag Plaats dl' vloot van I met een Ja ling wol MIlltlg "eder, ligte .erao."
hetzelfde oogmerk als die / de z¥ af de onpersteunde ItJkll winden op den !'8r8l'n ell tweeien dag. h!lGpll

~",nrE'HrJ namelIJk de voor onder De sla.g dunrde dag tin WILSnog I op deo derden dag hd hóM nO AgtlllblBhl btftMt~
teonttrel-ken "an de llIet afgeloopen, be maalboot r hep om Il nur " IIamt8d'lfI op het gmegde rit,

""'VUil"''''''' .... t k:\ h den vlln bet -erloor het roer, brak den '''1..ge1 en vODdbf.tqt
'VoortzettIDg vau den oorloO' .C~ rq - Ier on te S....lltander aan. rnogt1tJk bet 8chlp niJ r- ....ter te houdon ; \II

Moeklm l:XII Bet Stlcc:S Re'pubhkeipsche . f .,011.; he.R{ Zlcb In de boqko IP!n.berei.t. Nt ~
het v:enet ernstig De goko~en VERE TATEN ~eV&8r Danger laland pndu een frl~rlI J116-
en 56 gewonden, waar- I • I 'k Ilooster V tltfOlgeu8 k'W'fmen a.llen Uilig op )ril
Do bekende gewonde Eenige opschndd angs 'terOOl"7A1oat IIva~el. Dd aloII.

"-A"",..~l Engel commandant te Nieuw Orleans, ID~ ~e Senaats-I WtULENOB. CIlA!fT,pkE DB LA.SAusun-U"d
3de ~t~IJon: Z~aar doch kame~ van de W Loul81~na bIDDen. Nederl ..nrj ~ordt h.., yo1llende berigt -Hen l.a",
oor Gitis, IEnropeesch com· trad, I terwIJl dit 19J.;uaawl zlthng ·bleld, een ,Febru.rlJ ia te Grootngen IAn de ge'Volgen l!I!d

va.p Madnra, kapl vaatJo krUId op d zette, &.en lUCifer. ,beroerte overleden lJr eftantepie de la SI_''''
chef van dea staf der 2de i aanstak en trac~tte tc doe[];ontploffen iS.dert eenige rn,.an<l_ HOOjfleeraar ia de G18"t
nts Kuijper va;;' de artilhme I Gelnkklg werd lilJ t zlln doel 1!t'Jdbl'id 1I.1Ill de Gronillger Akadeqll~. f)~ er
lie beue'-ens een l'n'iandsch kon lrClken Deze Fawkes n.-heat In bern l'en ,,~rdiK/ ID ernstta: ••ruL

" I ~f!n "naCh.nkl'IiJke g~t, een dIepZUInig de-.~eIJOlew.ue barts-n " geen van was g, k geworden, , b hd" bO gr(lll4.
~ .,.. . bé' d 1:1 !zoc t IJ oovt>rmo"d naU" ~n WlJB,eert!tcHet verll«$ va.n deu \"Ijapd vaardljg ,..,all e l te :slag hn bet geloof der Jcerk eD .....1 hIJ, la %1)01

20D dooden geschH I Eel1 VTct.'Ssel'lk on lrlgtlhl, een tooft~ld .,ar,r\wetenaOhappeIlJIt-éfDII.
palIgllll;J~a resnltaat I den Grooten Westel ~n honer het hem geJuk~ is roor de kIllIIleereli

","p·,_,,.,,I,t te zullen lelden sagl~nJtnlg vatte trein kon weunaebappehjke bui, tl! rindell, mOKe ren I.~
un'UeJrW,ertlllllrrder XXV Moekim.·-Het I' word~ stilgehouden, dQOd· i Itcslacbt beoorde.lea; mur aan lijn nagrdacllted

geda.gteell:end Atcbin 19 gebrand en anderen I :mag dIP!eer DJet onLbouden 'IIrorden.dAt b'J em~
dat. na. dea lOden niets ,I BRITS met al de knell' Yall siJn'rlfk~f'd.&8 !feest, Il':

.~&rt.,id. beeh ge,~ e~ daL alJ, te IIlld~a ...
dat dé ioelladering nog De telegrammen, Tan daar het bUlltoobteltJk dnj ....11 &-IJDel"par~lj.....

werdeD <lntvangen, vrees- il ethix.b-U.Di.acb." leu liptrcm .. pblevea.

eisch tot scba(levergoedillg
crick voor het Hof kumon

Patbck MItchell, we'lke
\\ er'd vcrutoord, heeft. den
JUIIO Inlcll wcten, dat ZIJ
Z1ttlllg' eell elseb zal Instel-
;£ 1, -,(JU, als schadevergoo
les vaIj. baren man Het

,Hl op eell aa'lko\)p van
'Lt de overledelle \l'nhend,>

PIlICEJtBIU1KTIIilf or GO&DBW V"Ilf)KO~
Kerk: 'a morgeq.. 'i'OOt ber"ltlu), m
ledematen, Dr B.ob<-JtllOll;Eog ...lseh, Or.
's ,. ..ends, Ds Ste,jCmann.-N'leVJlI''' ~I!tk; '.
gen., Dil. ~1Il.nn.

NIEUWI l£D,IM ..~ -1)r_ RoberiaoJl beta
ren 60 ui.uw,o 18Ii~atei1 .ogen.men.

TB W.JU.LJNB'l'OJI werd MaaM« een
gvbouden VOOi" d,e BUlleul.od.eil"]~A8J1dmg, h
lOa opbrAiL I

Raj( .PJ\OJR1rI'DB ~~ alw.a ...
den geg@ven teo v~rdee~"i ., .ed.l_

het Distriktehof vaD deren VBDIOlda~u HtI~ auIU"",,,

, waarin wot"dt go(..'Ïscht I NII':UWE1N8O.I-VU~ ..... J.o ..c~ln,~~re.J
howski bet~r gevan- alg-Qle_u hatUie1ut.- M ,

Uel:gaau, dat dool" het Hof ~'p £1.;;13 2a; tekort ~7 1611 24.
plaats werd gesteld vau lxudbou wer le ~aa~1 i ~holdell £.110,

thaler, heni opgeleg.d Dt:JlTlo POIID UIJ •• 4:~ a.o ._ ..•~u"
wegens Zijne ov,ert,rlt<lln!!, der MeHve~tellI dl! velden aan' Praaiden( )J,aod :tmi IIfllteb.n~.

O(Jlangs tllJn eerïê bijeenkomst gezonden_ Te B1Oemtoatel1l uug_kOmen
aaqg)6kondIgd, waarvan zcÁuJe zIJn de ~~ot 20 lb weggesmolten.
opl'lglang eeuer 0 ieke Gerrteeu te Daar t PURL -Ds \"ftll de ~.lIield 11_
de ultnoodlgmg ID onbepaalde bewooé eijne af ebe,darede naar u.nlfidlnr
dingen was gesteld. k gengt fijnde" aap :~~D~?: ..Ell &let. ik ben me~
allen die Diet genpi ZIJri nne re le en gew~, '
ten 'dool' de Jezn] aan banden ta laten le~- GOU'IlEBNEMBlJ1'SBElfOEJUMG.-If. Gill.. ~
gen," was een tal OnfeHbaarhelds- Wall tl:rt derden l..erll&r d~r Ned. G,rel.

d "0"1 Ktholie KlOpsta", 10 plaats van aPD W"t'IEer:w.
.mannen opgekom e n~ a. Hobertson, dIe benoemd la til' twreden,
ken " versebenen dezen bij oa <Teene .... _ ..
"'. u, d t't "d enI DRt:KKE1UJP1E1'.-ue 'llOtliploIJE'erdeu
plaat- was De war n:::eJnuw , hSl Sol d Z " '1lI~J:\.aUlUlrlar••

d kt d h eer owu omoo wer eu dJlr ..&«_
ecn vreesselijk I wer gem oP. e el €lp een acbi&Ureod feeltmul <JUI.lI1UllO,

platform door de bilistische ml\dra.a:t.lers. un het huweiijk 'Van hu prillCIPUl,
De ., Oud Katheli "V'~OI'Zltter 'Ytigerde de '"De J.onge eobl!§l!nClO&ePIJ o.pret t.elI~.n.OttrdiiJ!
olIic~ele licentie te ven, die ~IJ had ver- ,"LUO WERL-De Bomaa, die .,ro..-.rllall&
kreg~n voor het ho blJecnk€lIIl.bt, en de TafelbuI aankwam r.. eeoe nil YaD ,.ta
Vllljgll-dermg was t Uit eén te gaan, 24 dagen van Eogel~ heeft de Al8 .&11 de
dat zij deed na d en te tieb_ben aan- baal nur Engelllnd eD terug gedaaD in es
gebeven voor den Keiser Vifllhelm. De 1,$dien tijd hl'6ft zij lo Engeland 3,600 baleu
"Oa.d Katholieken eli pene .,o.lIe l.dlng un OlIorllgeoomen.
tweede bijeeukomst
teg1C*standers

Uit ~1unsber
rill ~ ~der goederen
polieie cene
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TABLE BAY."":AlWVB».
March 25-Hirah," GU ;ach' 131 tons, E

~per. frooi Pori Alfred"'22nd ,March, bOud
to. this port, with. cargo .undriea.-Wm A
Lippert & Co, agent.t. .

~6-Tho1'keld, Ger ~'163 ~ J A Ander-
sen, from Adelaide 29th J'lWluarj,lo bótuid tO tlris
port,. .with. car,o wlwat_ ~~ ilolll'.-Wm
,Berg, agent. , .

~6-~uTla; soh i2 toos, 1 &tAA8flrJ~ frO;!
Berg R.iTer ~b M&rch, bound ~ P.i>n Beau-
fl-It •. Pilt ·.iDto this fOn to su w.p.-BarrJ
& Nephews, ageat.t. ~,' ./
~9-Namaqua, BC-lit 11S' ~. R <Anten .. ,

from Port N.ollot'h 26th, and Btlrg River 28th
Má.ich\ bound to this~; with cargo' copper
ore aad Bundries,-Ja.mieson ei; Co, agents.
29-Mana, Ger scb 174 tona, J Slierham.

from Bostou ,20th JIWl, bound.~to Port Nat&!,
with geseral cargo -Put ÏJltoi this" port {or
supplies.-Poppe ei; Co, agent.. .

aO-~or'tham, R M St 9.;8"' toll!!, S RP
Oaines, R N R, from S:outbampton 25tb, Ply"
month 26th Feb, sed ' Madei .. 6th' Marcb,
bound to this port and Al~ Bav,. with'
the- mails and general cargo;~!W m }.;.derIoll
&> Co, agents.. ..

aO-Roman. R lt{ St 1,171 ~ A. J Garret4
from Southampton, 5th,' and Plymouth ~tb
Marct. bound to this port and,~ '&1, WIth
<th~ mails and generál cargo.~Wm AndettoD
&; Co, agents.' -

!'ABLE BAY.-Du,urrVua.
~ 26-As.hl1f, BCb; to LóndOp.
, f.!7-AmbDlant, Dt ba',,'to 41gtlá Bay.

28~Madeleine, acb, to Moael Bay.
.' 28-Namaqaa, U S S, to Port. Nolloth.

29-Lu.oa, acb, to Port Beau£ori.
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