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Kennisgeving.
CERTIFICATEN VAN OORSPRONG.
De Burgemeester en Wethouders van 's GRA-

VENHAGE , Gelet op art. 3 van het Koninklijk besluit van den
ln December 1865 (Stil. n°. 131), bepalende dat jaarlijks in de
maand Januarij door bet Gemeentebestuur eene lijst moet worden
opgemaakt van hen , die in de Gemeente een tak van nijverheid
uitoefenen , waarvan de voortbrengselen met Certificaten van
Nederlandschen oorsprong of bewerking tegen een lager regt in
Nederlandsch-Indië knnntn worden ingevoerd;
Vestigen de aandacht van allen , die het voornemen hebben
om goederen ter verzending naar Nederlandsch-Indië te vervaardigen of te bewerken , op de bepalingen en inzonderheid
op art. 3 van gemeld Kcninklijk besluit; met uitnoodiging om
ten einde op de daarbij bedoelde lijst te worden geplaatst, zich
vóór en uiterlijk op Dingsdag den 31n December 1867, met
overlegging van een afschrift van hun Patentblad, te vervoegen
ter Plaatselijke Secretarie (le Afd.), alwaar iederen werkdag,
tusschen 10 ure des voormiddags en 3 ure des namiddags, gelegenheid tot inlevering van aangifte zal worden gegeven.
't Gkaveniiage, den 611 December 1867.
Voorzitter.
F G A. GEVERS
Secretaris.
P.

NATIONALE MILITIE.

Kennisgeving.
De Burgemeester en Wethouders van 's GRA-

VENHAGE herinneren bij deze alle belanghebbenden aan hunne

verpligting tot het doen van aangifte ter inschrijving voor de
Nationale Militie in de maand Jauuarij 18C8.
Ue bepalingen der Wet betrekkelijk de Nationale Militie van
den 19n Augustus 1861 (Staatsblad u°. 72), waarbij die in-

schrijving is geregeld , zijn de volgende :
Art. 15. Jaarlijks worden voor de Militie ingeschreven alle

mannelijke ingezetenen, die op den lu Jauuarij van het jaar

hun I'Je jaar waren ingetreden.
Voor ingezeten wordt gehouden:
I°. Hij wiens vader , of is deze overleden wiens moeder,
of zijn beiden overleden , wiens voogd ingezeten is , volgens de
Wet van den 28° Julij 1850 (Staatsblad u°. 41); 2°. Hij die
geen ouders of voogd hebbende , gedurende de laatste, aan het
in de eerste zinsnede van dit artikel voormelde tijdstip voorafgaande , achttien maanden in Nederland verblijf hield; 3°.
Hij van wiens ouders de langstlevende ingezeten was, al is zijn
voogd geen ingezeten, mits hij binnen het Rijk verblijfhoudt.
Voor ingezeten wordt niet gehouden de vreemdeling, bewaar de Nederlander niet aan de
hoorende tot eenen
veipiigte krvgsdienst is onderworpen, of waar ten aanzien der
dienstpligtigheid, het beginsel van wederkeerigheid is aangenomen.
Art. 16. Oe inschrijving geschiedt:
I°. Van een ongehuwde in de Gemeente waar de vader, of
is deze overleden de moeder, of zijn beiden overleden, de
voogd woont; 2°. Van een gehuwde en van een weduwnaar in
do Gemeente waar hij woont; 3°. Vau hem die geen vader,
moeder of voogd heeft of door dezen is achtergelaten , of wiens
voogd buiten 's lands gevestigd is, in de Gemeente waar hij
woont; 4°. Van den buiten 's lands wonende zoon van een
Nederlander, die ter zake van 's lands dienst in een vreemd
land woont, in de Gemeente waar zijn vader of voogd het laatst
in Nederland gewoond heeft.
Art. 17. Voor de Militie wordt niet ingeschreven: 1° De in
een vreemd Rijk achtergebleven zoon van een ingezeten die
geen Nederlander is; 2°. De in een vreemd Rijk verblijfhoudende
onderlooze zoon van een vreemdeling, al is zijn voogd ingezeten.
3«. De zoon van den Nederlander, die ter zake tan 's lands
dienst, in 's Rijks overzeesohe Bezittingen of Koloniën woont
(Wet van den lsten Mei 1863, Staatsblad n°. 44).
Art. 18 Elk die volgens art. 15 behoort te worden ingeschreven is verpligt zich daartoebij Burgemeester en Wethouders
aan te geven tusschen den lsten en 31sten Januarij. Bij ongesteldheid , afwezigheid of ontstentenis is zijn vader, of is deze
overleden , zijne moeder, of zijn beiden overleden , zijn voogd
tot het doen van die aangifte verpligt. De wijze , waarop vau
bet doen van de aangifteblijken moet, wordt door Ons bepaald.
Art. 20. Hij, die eerst na het intreden van zijn 19ejaar,
doch vóór het volbrengen van zijn 20e ingezeten wordt, is
verpligt zich , zoodra dit plaats heeft, ter inschrijving aan te
waar da
geven bij Burgemeester en Wethouders der
inschrijving volgeus art 16 moet geschieden. Daarbij gelden de
bcpalingeu der 2de en 3de zinsnede van art. 18. Zijne inschrijving geschiedt in het register van het jaar, waartoe hij volgens
zijnen leeftijd behoort. Burgemeester en Wethouders voornoemd
maken dientengevolge alle mannelijke ingezetenen, die geboren
ziju in den jare 1849 bekend, dat op het Raadhuis , ten
dagen en uren hieronder vermeld, tot het doeu dier inschrijving
meer bepaaldelijk gelegenheid zal worden gegeven : te weten :
op Vrijdag 3 Januarij 1868, voor de bewoners der lste Afdeeling;
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telkens van des morgens half tien tot des namiddags vier ure.
Het register van inschrijving zal bovendien geopend blijven tot
den Sisten Januarij daaraanvolgende, des namiddags ten vier
ure, wanneer het voorloopig zal worden gesloten.
Burgemeester en Wethouders maken debelanghebbenden-opmerkzaam , dat bij art. 183 der bovengemelde Wet eene boete van
/*25 tot f 100 is bepaald tegen hen , die verzuimen zich in de
maand Januarij voor dc Militie te doen inschrijven.
Burgemeester en Wethouders maken wijders nog bekend, dat
eene lijst van alle mannelijke ingezetenen, die in het jaar 1849
alhier zijn geboren, in het voorportaal van het Raadhuis is
aangeplakt, en dat zij, die elders zijn geboren, zich ter
Plaatselijke Secretarie kunnen aanmelden, ten einde van het
Gemeentebestuur hunner geboorteplaats hunne geboorte-acte te
doen aanvragen.
Aldus vastgesteld bij Burgemeester en Wethouders van 's Gravenhage, den 9n December 1867 , en afgekondigd denzelfden dag.
V. G A. GEVERS
Burgemeester.
P. WINTGENS . Secretaris.
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Burgemeester en Wethouders van 's GRAVENHAGE, gelet op art. 3 Letter c. der Verordening
regelende het bedrag en de grondslagen van het HavenLiggeld, van 20 September 1853, brengen ter kennis
van belanghebbenden, dat wegens besloten water, aan1
vang nemende heden den ft' December 1867, tot nadere
aankondiging de schepen en andere vaartuigen, bedoeld
bij Art. 3 Litter c. der meergemelde Verordening, van
de betaling van het Liggeld zijn vrijgesteld.
's Gravenhage, 9 December 1867.
De Burgemeester, E. G. A. GEVERS DEYNOOT.
De Secretaris, P. WINTGENS.

Redactie: van het voormalig NIEUW DAGBLAD VAN 's GRAVENHAGE.

Uitgever: H. C. SUSAN CHzoon (Firma P. E. VAN STADEN & Zoon.)
Hofspnl, No. IO

, en Hooge Westelnde, Ho. 80.

Burgemeester en Wethouders van 'sGRAVENHAGE noodigen hen uit, die wenschen mede te
dingen naar de betrekking van Hoofdonderwijzer van
eene der Gemeente Armenscholen te 's Gravenhage , om
hunne stukken vóór den 21 DECEMBER 1867, vracht vrij
in te zenden aan het Gemeentebestuur van 's Gravenhage.
De vereischten zijn: eene acte van bekwaamheid als
Hoofdonderwijzer of wel het bezit eener acte als Schoolonderwljzer van den tweeden rang.
De voordcelen zijn :
a. eene jaarwedde van /1400;
b. vrije woning, vuur en licht;
c. eene toelage van 50 cents voor iederen leerling, die
de avondschool getrouw zal hebben bijgewoond.
De te benoemen Hoofdonderwijzer zal verpligt zijn de
reeds gemaakte of nog te maken instrtiktiën op te volgen
en, met zijne ambtgenooten, zich te belasten met het
geven van onderrigt bij de Normaallessen aan de Openbare
Scholen te 's Gravenhage verbonden.
Het vergelijkend examen zal worden gehouden teu Raadhuize van 'sGravenhage, en aanvangen DONDERDAG,
den 9 JANUARIJ 1868, des voormiddags ten 9 ure.
De betrekking zal moeten worden aanvaard deu 1
Februarij 1868.
'sGravenhage, den 6 December 1867.
E. G. A. GEVERS DEYNOOT, Burgemeester.
V. WINTGENS, Secretaris.
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PRIJS DER ADVERTENTIËN.

Van I—7 regel»
Elke regel meer .Reclames, per regel (behalve het zegelregt)
Zegel en No. der Courant van elke Advertentie .-._,«
Groote letters naar de plaatsruimte.

voor onpartijdige beslissingen , zijne grondwettige roeping
zou vergeten , en dat sommigen zijner leden hunne persoonlijke sympathiën niet zouden weten ter zijde te stellen,
om den Koning te dienen met waarlijk onafhankelijken zin.
Trouweloos
wanneer het in de meening, dat bij
liet advies van den llaad van State of vau zijne meerderheid werkelijk partij-bedoelingen zouden voorzitten,
de zaak van Koning en Natie tracht over te brengen
bij alsdan uiet-zelfstandige, niet gansch en al onbevangen raadslieden.
Hoe men dan ook de aanwijzing van den weg , dien
de Koning zou moeten volgen , door de N. Rolt. Ct. gegeveu , beschouwt, altijd is en blijft zij een bewijs voor
het dwaze uiterste, waartoe men, door vrees gejaagd,
komen kan.
Onbeschaamd of trouweloos jegens het Hoofd van den
Staat.
Onbeschaamd of beleedigend ten aanzien van den Raad
van Slate.
Zóó ver is het met de penvoerders van de fine fleur
der radicalen reeds gekomen !

—

--

1.80.
0.20.
0.50.
0.46.

het land op nieuw aan een hoogst nadeeligen schok hebbenbloot
gesteld. Met vrijen blik , uiet langer door valsche partijlenzen
beneveld, door geene persoonlijke overwegingen of persoonsinvloeden misleid , moge ieder bedenken hoeveel kwaads nu reeds
uit den voortdurenden strijd om het gezag is voortgekomen , en
welke rampen de toekomst nog in /.ijn schoot verborgen kau
honden , indien niet nog bij tijds, ook op staatkundig terrein
de oud-Hollandsche eerlijkheid wordt in toepassing gebragt."

,

In het Utrechtsch Dagblad vinden wij een wèlgeschreven
artikel over // ons parlementair leven ", waarvan met groote
juistheid de onhoudbaarheid op den duur wordt aangewezen , indien de Tweede Kamer voortgaat den constitutionnelen regeringsvorm in discrediet te brengen. Nog
uit een ander oogpunt is dat artikel lezenswaard. Het
deelt ous het gevoelen mede , onlangs uitgesproken door
den heer mr. B. W. A. E. Sloet tot Oldhuis (en door het
Utr. D., teregt, „ een onzer meest geachte en als echt
liberaal bekend staande oud-vertegenwoordigers" genoemd)
„
omtrent „ de behoeften van het oogenblik" en om voor
bedreigen."
ous
waarschuwen,
te
die
Met
gevaren
de
genoegen gewis zullen onze lezers van dat oordeel kennis
nemen, gelijk het ons in het Utr. Dagblad wordt terug
gegeven :
«Het Nederlandsche volk, zegt de heer Slóet tot Oldhui»
Bij de lange reeks dag- eu weekbladen, die zich vóór
het Ministerie verklaard heeft eu vóór eene Kamer-ont- (wij deelen hier slechts verkort mede), geniet al de konstitubinding, moeten nog twee gevoegd worden, wier oordeel tionnele vrijheden, die voor zijne stoffelijke en verstandelijke
nuttig en noodig zijn, vrijheid van godsdienst,
des te minder verdient onopgemerkt voorbij te gaan, ontwikkeling
van onderwijs, van verkiezing , van vereeniging en vergadering,
beide
't
bladen,
formaat,
daar
ofschoon klein van
in dis- vau drukpers en dit alles in de ruimste mate maar juist dia
trict waar zij verschijven zeer verspreid zijn en regtmatigen gelukstaat draagt onheilen iv zijn schoot. Onze meeste orgainvloed uitoefenen.
nieke wetten zijn niet gelukkig uitgevallen; de kieswet heeft
De Weesper Courant (waarvan het N". 48 ons niet ge- zeer groote gebreken, en de gemeente- en provinoiale wetworden is) zegt in haar nummer van gister o. a. het ten , de eerste op de Belgische leest geschoeid, de tweede eene
zijn met
onschuldige wet genoemd door haar voorsteller
volgende :
een centralisatie-geest doortrokken, die verdoovcnd werkt, en
»Z. M. de Koning heeft het ontslag der ministers nog niet
die aan de eene zijde een schijn liberalisme huldigt, dat erger
aangenomen en zal daarop later beslissen, als de crediet-wetteu is
dan onbewimpeld despotisme , en aau den anderen kant inien de aanhangige ontwerpen zullen afgeloopen zijn.
tiatief uitsluit en dus als groot rad der staatsmachiue weinig
De verontwaardiging omtrent de houding der 38 tegenstemmers in de Tweede Kamer is algemeen. In Maastricht en beteekent. De centralisatie is de beenvreter in on» staatsieven
is een malaise iv gemeeute- en provinciaalwezen , dat
Rotterdam circuleren adressen , waarbij Z. M. verzocht wordt er
tot
klagten aanleiding geeft, die nadenken moeten wekken.
te
de Kamer
ontbinden. De liberale (?) bladen trachten wel de

Burgemeester en Wethouders van 'S GRAVENHAGE zijn voornemens op MAANDAG deu 16**
December 1867 des namiddags ten ééu ure op Raadhuis
in het openbaar aan te besteden de levering van MATERIALEN voor de Gemeentewerken over 1868 als:
Waalsteen; Msselsteen ; Rsntsteen;
Boutwaren ; Kalk en Tras ; Teer; Pothuizen; IJzerwaren en Sniidswerken.
De voorwaarden van levering liggeu ter lezing aan de
Gemeentewerf en in de Leesinrigting voor den Ambachtsman zaken in ecu ander daglicht te plaatsen, opdat de natie hen
in de Oude Molstraat en zijn verkrijgbaar ter Plaatse- en hunne partij voor argelooze, onschuldige raenschjes zonde
zelfs in die betoogen komt de aap uit den mouw,
lijke Secretarie 2 e Afdeeling tegen betaling van /*0.15. houdeu , maar
eu is het duidelijk de list en deu wrevel, ja zelfs den angst dier
politieke raddraaijers te ontdekken., Kamerontbinding , ziedaar
een woord , d;it hen doet sidderen.
v Het loyale gedrag der Ministers moet dan ook te zeer afsteken bij het gedrag van den liberalen half-god; telkenmale
ii

Niet-Officiëel Gedeelte.
BERIGT.

Met het oog op de gewigtige omstandigheden, waarin
de politieke toestand vau het Vaderland dezer dagen verkeert, heeft de Directie van het Dagblad van Zuidholland
en 's Gravenhage besloten, het abonnement voor het aanstaande kwartaal eenige dagen vroeger open te stellen dan
anders gebruikelijk is. Dien ten gevolge zullen de nummers, welke in deze maand nog het licht moeteu zien,
aan ieder die een nieuw abonnement neemt, gratis
worden toegezonden van den dag af, waarop de abonnements-opgave inkomt, tot den laatsten dezer maand
ingesloten.
Bij dit Nummer behoort een Bijvoegsel.
's Gravenhage, 9 December 1867.
De raadslieden der Kroon zijn sedert een paar dagen
met één vermeerderd, en wel
met de Nieuwe Rotterdamsche Courant.
Dat blad, dat van moed siddert bij de gedachte aan
een Kamer-ontbiuding, stelt zich nu solidair aansprakelijk
voor de dwaasheden, onder het masker der anouymiteit
door een onbekende in zijn kolommen opgedischt.
De Koning, zoo heet het nu, moest, ia de tegenwoordige tijds-omstandigheden te rade gaan met den Raad van
State, en dat collegie adviseren over hetgeen Hem te doen
zou staan, bf het Ministerie te ontslaan, of de recalcitrante Kamer door de Natie te doen beoordeelen.
Dit advies is zód onbescheiden, dat het den naam van
onbeschaamd gerust mag wegdragen.
Den Koning den wensch, de meeuing der Natie in 't
algemeen, door middel der drukpers te doen kennen, te
wijzen op de stemming in den lande, de oorzaken en
constitutioneele gevolgen der crisis va te gaan en voor
te stellen
dit moet de pligt geacht worden van de
vrije pers. Zonder dat zou zij ophouden, tolk der openbare meening te zijn.
Maar den Koning, die alléén het pleit te beslechten
heeft, te zeggen, hoe hij Zijne overtuiging behoort te
vestigen, met welke personen of collegiën Hij daarbij te
rade moet gaan , door welk middel Hij tot Zgne keuze
moet komen, die Hem te doen staat — zie, dat is zóó
ongehoord , zóó nieuw , en teveus zóó verregaand oubedat alleen de klimmende
scheiden
of onnoozel 't
vrees bij de radicalen voor ontbinding eene zoodanige
raadgeving kan verklaren.
üen Koning is door de Grondwet voorgeschreven in
weike gevallen Hij den Raad van State raadplegen moet.
Een dier gevallen bestaat hier niet.
En nu staat het den Koning vrij den raad van dat
hooge staatscollegie in te winnen in alle gevallen, waarin
Z. M. dat noodig zal oordcelen: maar niemand in het
land heeft het regt, of mag zich aanmatigen aan het
Hoofd van den staat als pligt voor te stellen, wat de
Grondwet aan Zijne vrije beschikking, aan Zijn souvereinen
wil heeft overgelaten.
Maar de Koning duidt gewis der N. Rolt. Ct. die
niet ten kwade; evenmin als Hij het der
Albernheit"
*
familie van een ter dood veroordeelde euvel opneemt,
als zij de teugels Zijner paarden grijpt, om een laatste
poging aan te wenden om gratie te verkrijgen.
Maar waarom wil dan toch de N. Roti. Cl., den Raad
van State zoo gaarne gehoord hebben f
Is het, omdat die Raad van 1862 dagteekent eu de
benoeming van velen zijner leden vau hetradicale Kabinet
Thorbecke is uitgegaan F
Dan is de bedoeling ook in dat opzigt of onbeschaamd
bf trouweloos.
Onbeschaamd
in zooverre het blad zou durven of
kunnen onderstellen , dat een zóó onaf haukelijk , zóó hoog
geplaatst Staats-collegie , hetwelk een waarborg moet zgn

...
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als het orakel
van vroeger
opstaat en in zijn phrasenstijl daar cenige gezegden uitspreekt, is daaronder de beschuldat is eenswillend,
diging dat het Ministerie niet homogeen
eens van zin , uit gelijke bestanddeelen bestaande
is. Minister
Heemskerk heeft bewezen dat de Regeering homogeen is, daar
hij niet ü la Thorbecke, telkens een zijner ambtgenooteu liet
en diens plaats door onbekende grootheden alaPické,
aanvulde.
» Uit Pruisen lezen wij , dat men daar ora de driestedomheid
dier Kamerleden lacht, maar tegelijk verbaasd is over de brutaliteit eener partij , die ons land ten val zal brengen."

—

—

De Tielsche Courant, anders niet gewoon aan staatkundige beschouwingen ruimte af te staan, rigt thans
het volgende « woord in een gewigtig oogenblik" tot
hare lezers:
»Zijne Majesteit de Koning heeft bij Kabinets-schrijven aan
Zijne Ministers te kennen gegeven , geene beslissing te willen
nemen omtrent het door hen ingediend verzoek om ontslag,
voordat de reeds ingediende credietwetten voor de eerste zes
maanden van 1868 door de Staten-Generaal zullen zijn afgehandeld.
« In dit uitstel van beslissing ligt, dunkt ons, de beslissing
zelve reeds opgesloten. Van den afloop der beraadslagingenover
die credietwetten zal zij toch wel niet nfhankelijk gesteld blijven.
Dc indiening der credietwetten, zoowel als's Kouings wensch om
hare afdoening aan de oplossing der crisis te doen voorafgaan,
schijnen op voldoende wijze aau te duiden , dat eerst gezorgd
wordt om den geregelden gang van 's lands zaken te verzekeren,
ten einde daarna over te gaan tot den gewigtigen stap, die ons
voorkomt door de omstandigheden allezins gewettigd te zijn , tut
het in toepassing brengen namelijk van het door de Grondwet
aangewezen middel, zoo dikwijls er redelijke twijfel bestaat of
een votum, door een tak der wetgevende raagt uitgebragt, wel
geacht mag worden de uitdrukking te ziju van de raeening der
natie.
» Met andero woorden : het komt ons niet twijfelachtig voor
of de Kouing heeft thans reeds besloten Zijne Ministers in htt
bewind te handhaven, maar, na ontbinding der Tweede Kamer,
de kiesgeregtigdeu uitspraak te laten doen tusschen de Regering
en de partij , die op nieuw eene stoute poging heeft gewaagd,
om haar het regeren onmogelijk te maken.
.1 Wordt deze onze opvatting bevestigd,
dan zullen wij er
ons hartelijk over verheugen. De natie toch is schromelijk
gecompromitteerd door de overbekende gedragingen van een deel
der mannen, die hare vertegenwoordigers heeten te zijn, die
zich geroepen moesten achten alléén 's lands belang te bevorderen en die trouw gezworen hebben aan de Grondwet , d. i.
aan het gebouw onzer daarop gegrondveste staatsinstellingen. De
natie is door h»n gecompromitteerd , uu zij een votum hebben
uitgebragt in lijnregten strijd met het gevoelen der overgroote
meerderheid , of laat ons liever zeggen van nagenoeg de geheele
natie; uu zij hebben getoond zich door parjijbedoelingen te laten
besturen ; nu zij door woord en daad nogmaals hebben medegewerkt tot ondermijning van het staatsgebouw. Wordt de natie
alzoo tot het doen van uitspraak opgeroepen , dan zal zij , vertrouwen wij , geen oogenblik aarzelen om die eerzuchtigen en
die partijmannen te verloochenen , die nn uit haar naam woorden
spreken en daden plegen , waartegen elk eerlijk Hollandsch hart
in opstand komen moet.
Bij het vooruitzigt op die omstandigheden , hebben wij gemeend het stilzwijgen te moeten verbreken , dat de engte onzer
ruimte ons in gewone tijden oplegt. Al hebben wij dan ook het
voorregt ons kiesdistrict vertegenwoordigd te zien door een man,
die wezenlijk de uitdrukking is van de openbare meening , die
verre blijft van de woelingen der partijen en die zijn mandaat
vervult met waardigheid en iv opregt pligtsbesef, ten besten nutte
van het algemeen al zou alzoo dc verkiezingsstrijd , wanneer
hij eerlang moet gestreden worden , in ons district wel reeds te
voren als beslist kunnen worden aangemerkt; zoo meenen wij
evenwel, als een der tolken van de openbare meening, onze
stem die toch ook buiten de grenzen van ons kiesdistrict vernomen wordt, niet te mogen smoren, maar achten wij ons
verpligt nu reeds era kort maar ernstig woord te moeten spreken,
om te wijzen op het hooge gewigt van don pligt, dien dekiezers
waarschijnlijk eerlang weder zullen te vervullen hebben.
«De beknoptheid, die wij ons genoopt zien in acht te nemen,
vergunt ons niet voor heden in eene nadere ontwikkeliug onzer
denkbeelden te treden. Voor heden zij het genoeg onze landgenooten aandachtig te maken op deu hoogen ernst van liet oogenblik en hun met den meesten aandrang aan te bevelen oplettend
en onbevooroordeeld te overwegen, welke de oorzaken zijn, die

,

-

,

Erger dan dat is echter, zoo gaat de sehr. voort, de groote
onverschilligheid en de minachting, waarin het parlementair
leven in de laatste tijden is geraakt en hoe langer hoe meer
verzinkt. De beslissingen van de Kamer over de gewigtigstebeginselen van staatsregt en nijverheid worden met zekere laauwheid vernomen. De Kamer is werkzaam genoeg, maar de verslagen zijn slechts zamenflansingen van allerlei opmerkingen,
zonder eenigen zamenhang , gespekt met de hatelijkste opmerkingen
tegen dezen of genen minister, üe strekking is dikwerf geene
andere, dan door speldeprinken en insinuatiën de Regering in
minachting te brengen ; de stemming is soms in lijnregten strijd
met den inhoud dier verslagen. Daardoor worden de Kamerverslagen weinig gelezen. Toch eischen ze veel tijd, tijd die aan
de ware vaderlandsche belangen zooveel nuttiger zon kunnen
besteed worden. Een stroom van onzedelijkheid vloeit door ons
parlementair leven, die van verzwakking en ontaarding onzer
instellingen getuigt. Met woorden wordt gespeeld ; reactionnairen
worden genoemd mannen , die , trouw aan de liberale beginselen,
geen personeudienst dulden, en de eernaam van liberalen
wordt door hen misbruikt, die eer- en heerschzucht 't hoogste
stellen. Ministeriële knoeijerijen, als in Limburg, zettende
kroon op den ongelukkigen toestand, terwijl door het zoet verblijf in Saksisch Capua, onze schoone veestapel in 't verderf
moest worden gebragt door hem, onder wiens leiding eenige
jaren te voren Limburg weder aan den Duitschen Bond werd
gehecht.
zoo betoogt de ond-afge" Het tegenwoordig Kabinet
vaariligde vervolgens, door den werkzamen en ijverigen staatsman Heemskerk, aan wien het beleid der binnenl. zaken is
opgedragen , op krachtige wijze de veepest beteugeld , en daarhet
door het \crzuim van zijn voorgangers hersteld;
door de diplomatieke handigheid van deu minister van buitenl.
zaken , graaf van Zuylen , de losmaking van Limburg van den
Bond door de Londensche konfereutie doen erkennen en aau
Nederland daardoor een onvergetelijke dienst bewezen.
» Voor die beide feiten alleen is de natie , en zijn de vertegenwoordigers namens haar der regering den innigsten dank
verschuldigd , schreef de heer Sloet. We weten echter nn , hoe
de meerderheid der Kamer dien dank heeft betoond. De heer
Sloet mogt dus ook zeker wel verklaren, dat «de eerste be«hoefte van onzen toestand de zuivering is van ons parlementair
«stelsel. Wij verlangen daarom geen verandering in ons kies«stelsel (zegt hij); neen , die zuivering moet de vrucht zijn
«van eene waarheidlievende voorlichting der algemeene denk«wijze. Dat deze moeijelijk te verkrijgeu .is, wij erkennen
«het gaarne maar ieder moet daartoe in zijnen kring mede«werken, en wil zich de algemeene denkwijze niet anders,
«niet beter laten voorlichten, versmaadt zij veelzijdige inlich«ting, dan moet men zeggen, dat, als een volk de dwaze
«speelbal van partijbelangen wil zijn en blijven, het daarvan
«dau ook alle gevolgen moet ondervinden, en wat lof men
«sinds Montesquieu aan het bestaan van partijen in den,
«staat zou willen toekennen, dan leert toch de geschiedenis
«dat alle vrijheid en meer dan eene nationaliteit door de par«tijen zijn te gronde gegaan. De partijhaat heeft ons in het
laatste der vorige eeuw zelfs eene pruissiache en daarna eene
"«fransche
invasie op den hals gehaald."

—

,

Het blijkt dat wij ons niet vergist hebben in de beteekenis van derede, waarbij de Fransche Minister Rouher
Donderdag het nieuwe standpunt der Regering in de
Romeinsche quaestie heeft toegelicht. Algemeen, door
voor- eu tegenstanders, wordt erkend dat de zitting van
5 December een groot evenement is geweest, bestemd
om op de binnen- en buitenlandsche politiek van Frankrijk
grooten invloed aak- te oefenen. Naar gelang van het
standpunt, waarop de verschillende dagbladen zich bij de
beoordeeling der zaak plaatsen, laten zij zich daarover
in goed- of af keurenden zin uit, maar geen enkel dier
dagbladen, die niet het groote gewigt van de Regeringsverklaringen erkent.
Daar sommigen dier organen aan hunne beoordeeling
vastknoogen de appreciatie van de persoonlijke stelling,
welke de Ministers in het Kabinet innemen tegenover
deze aangelegenheid
met andere woorden, het vraagstuk der ministerieele homogeneïteit er mede in verband
brengen
constateren wij al dadelijk, hoe uit eene mededeeling , in de afgeloopen debatten door den afgevaardigde
Berryer, bleek van het bestaan eener volkomen eenstemmigheid tusschen de heeren Rouher en de Moustier.
De ontstane twijfel op zich zelf omtrent mogelijke verdeeldheid in het Kabiuet, regtvaardigt ten volle onzen
indruk dat de toespraak van den heer Rouher bijna als
een démenti van de rede des heeren de Moustier kon

—

beschouwd worden.

—

En wat dan nu de gevolgen betreft, die de zitting van wekt. Maar deze is ten top gestegen door het merkwaar- gelegenheid moest geschonken worden, zich zelven te tot de orde van den dag "
De heer Lecpsrdi zeide, dat er reeds eene motie van orde
dige jamais, dat de heer Rouher in de Kamer heeft doeu helpen. Bij zoo nijpenden nood als hier bestaat, zeide
Maart 1861 bestaat nopens Kome eu stelde voor, dat die
hooren. Reeds gister verspreidde men het gerucht dat liet hij, is hulp driugend noodig, om die menschen in staat van
motie thans op nieuw zou worden bevestigd. De heer Meuabrea
Italiaansche Parlement op het jamais vau den heer Rouher te stellen, als de nood voorbij is, zich zelven weder te verklaarde de motie van Torrearsa aan te nemen , als zijnde iv
eenvoudig zou antwoorden met het Rome capitale. Men kunnen helpen, door met nieuwen moed en frissche overeenstemming met de denkbeelden van het Ministerie.
standers toegegeven
dat het hier eene bevestiging geldt weet thans echter dat generaal Menabrea er in geslaagd krachten op nieuw te gaan arbeiden.
De heer Conforti bestreed het voorstel van Leopaidi , omdat
van Frankrijks politiek ten aanzien van de regten der is tijd te winnen en dat de Senaat zich nog bij tijds
Men ziet hieruit andermaal dat het toch nog al iets de motie van 1861 sprak van naar Rome te gaan met Frankrijk.
Pauselijke Regering, eu de definitieve veroordeeling van heeft laten terughouden van het doen vau een overijlden beteekent een oorlog te voorkomen, wanneer zulke on- Spreker zeide , dat Italië zich sterk moet maken; alsdan zal de
beslist zijn. Hij ondersteuude de motie vau
Italiës aanspraken op Rome. Bij de aanstaande verkie- stap, waartoe een zijner leden hem wilde overhalen.
heilen zelfs het gevolg ziju van een krijg, die zoo kort quaestie vandieRome
teu
Torrearsa,
slotte met algemeene stemmen werd aanzingen zal men den invloed kunnen nagaan, dien deze
Meu houdt zich hier druk bezig met de verzoening heelt geduurd en zoo roemrijk is ten einde gebragt. Het genomen.
politiek op de gezindheid der Ffausche bevolking zal hebben tusschen de heeren Ollivier en
en de overige moge gelden als eene nieuwe aanwijzing voor de dankuitgeoefend.
leden der oppositie, üe heer Ollivier schijnt er bijzonder baarheid, die geheel Europa in liet algemeen en NeDe afgevaardigdeu Dcsanctis, Ferraris, Nicotcra en Cortese
Maar er is een tweede gezigtspunt, dat wij reeds belang in te stellen zijn terugkeer tot de kudde, derlaud iv het bijzonder aan uw zoozeer mishandelden hebben , na de verklaringen door het Fransche Gouvernement
Vrijdag-avond hebben in 't licht gesteld. Wij hebben toen waarvan hij verdwaald was geraakt, te doen opmerken. Minister van Buitenlandsche Zaken verschuldigd is, die, in het Wetgevend Ligehaam afgelegd , aanvraag gedaan om
al dadelijk de vrees geopperd dat de zoo categorische, Hij verhaalt aan ieder die het hooren wil, dat deKeizer naar het oordeel van graaf von Bismarck, eene nieuwe onmiddellijk eene interpellatie tot de Regering te rigten nopens
de houding , die zij zal aannemen tot bewaking van de regten
de voor Italië zoo heftige verklaringen van Rouher tot hem ten vorigen jare wel degelijk , door tusschenkomst verstoring van den Europeschen vrede voorkomen heeft. en
de waardigheid der natie. Uc heer Menabrea antwoordde,
diplomatieke moeijelijkheden tusschen Frankrijk eu Italië van den heer Walewski, eene portefeuille had doen aandat hij slechts langs telegraphischen weg kennis droeg van de
kunnen aanleiding geven.
bieden dat hij hieromtrent eene bijeenkomst heeft gehad
woorden , door den heer Rouher gesproken , wiens woorden ook
Berlijn, 8 üec. Het Dresdener Journal bevat een op het Gouvernement
Werkelijk is reeds gebleken wat wij Zaturdag, naar met den heer Rouher en dat deze hem toen verklaard
grooten indruk hebben gemaakt; maar de
aanleiding van het door den Minister Menabrea in het heeft, dat de Keizer op hem had gerekend, toen Hij zijn berigt uit Weenen, meldende dat de Sultan besloten heeft Minister moest verklaren voor het oogenblik niet op kategorische
Ali-Pacha op Candia door Fuad-Pacha te doen vervangen. wijze te kunnen antwoorden , zonder vooraf stellige informatiën
Italiaansche Parlement geformuleerde programma, hebben bekenden brief van 19 Januarij schreef.
van personen in ver- van onzen gezant te Parijs te hebben ontvangen. Hij zal Maandag
opgemerkt, dat het Kabinet vau Florence, toen zijn leider
Deze bijzonderheden, die in een brief van deu heer Men vermoedt, dat deze wisseling
Mogendheden
tot toelating autwoorden bij gelegenheid van andere interpellatien.
band
staat
met
het
voorstel
der
ontwikkelde,
stellingen
blijkbaar
die
niet verkeerde onder Ollivier in de Semaphore voor echt worden verklaard,
internationale
van
Huszuui-Pacha
euquête.
commissie
deu indruk der Fransche staatkunde, gelijk zij zich zijn vooral daarom van belang, omdat hij eene gelegen- eener
Donderdag zoo duidelijk en onverholen heeft afgeteekend. heid zoekt om openlijk met den heer Rouher in het heeft aan zijne bevelhebbers elke aanvallende beweging
Dit zien wij vooreerst uil de beraadslaging, welke iv strijdperk te treden. Deze gelegenheid zal hij waarschijnlijk tegen de opstandelingen verboden. Uit Candia meldt men
den Italiaanschen Senaat gevoerd is over het straks be- vinden in de beraadslagingen die morgen zullen gehouden voorts, dat de opstandelingen besloten hebben de wapenen
KAMER-OVERZIGT.
doelde Regerings-programma, bij welke gelegenheid de worden over de Duitsche aangelegenheden. Bij die dis- niet neder te leggen en alle onderhandelingen te weigeren.
heer Menabrea eene voortdurende staatkunde van « gema- cussie zal zich het merkwaardig verschijnsel voordoen, De Porte maakt zich bezorgd over de mogelijkheid , dat
Heden heeft de Tweede Kamer eenige wetten van onderook
tigdheid en volharding" aanprees, eene temporiserende dat de heer Ollivier zich op nieuw vau zijne vrienden op de te verwachten conferentie na het Romeinsche worgeschikt
belang goedgekeurd, na omtrent sommige eene
politiek, die ten slotte door een votum van den Senaat zal scheiden om de Duitsche eenheid te verdedigen , ter- het Oostersche vraagstuk aan de orde zou kunnen
gevoerd te hebben, waarvan gang eu strekdiscussie
werd bekrachtigd: een votum dat men op behendige wijze wijl de heer Thiers daarentegen, met al de kracht hem den gesteld.
king in ons verslag der zitting zijn teruggegeven, eu
zóó had uitgelokt, om een radicaal besluit, de herhaling eigen, het nadeelige dier eenheid voor Frankrijk zal doeu
Er heeft hier eene algemeene vergadering plaats gehad waarheen wij, met uitzondering van ééu enkel punt, vervan het beruchte Cavoursche votum van 1861, te ontgaan. uitkomen.
dekiesvereeniging van de Fortschrittspartei, welke door wyzen kunnen.
Maar hetgeen wij zeiden blijkt ook vooral uit de beDe toetreding van Portugal tot het conferentie-plan, van
Dat punt betreft de voorgedragen verhooging met 300
raadslaging, die sedert Donderdag in de Tweede Kamer komt als mostaard na den maaltijd. Niemand gelooft hier ongeveer 2000 personen werd bijgewoond. Er werden eeuige van het tractement van den directeur der landsdrukkerij,
waarbij o. a. werd aangedrongen
van Italië heeft plaats gehad.
meer aan de bijeenkomst der conferentie. Sedert Frankrijk besluiten aangenomen,
vau bezwaren,
Bondsconstitutie,
wijziging
op het ter hulp waartegen door den heer van Eek een reeks
der
op
eeue
Dat incident op zich zelf beschouwen wij van het hoogste zich thans openlijk als verdediger ten eeuwigen dage vau
werd
ander,
kleingeestiger
aangevoerd.
het
al
dan
het
een
gewigt eu als een eerste bevestiging van onze vrees, dat het wereldlijk gezag des Pausen heeft verklaard , wordt komen door den Staat van de arme klassen door vermin- Met deze bestrijding mag zich de directeur der Landsdiplomatieke moeijelijkheden tusschen Frankrijk en Italië het voor sommige Mogendheden nog slechts le moeije- dering der indirecte belastingen en verkorting van den drukkerij, de heer Mieling, van harte geluk wenschcu,
zelfstandige scholen enz., en ten slotte drong
uit de ontstane wending kuunen rijzen.
lijker aan beraadslagingen over die zaak met Frankrijk diensttijd, het behoud van den vrede.
want zij gaf gelegenheid, zoowel aan den Minister van
aau
op
men
tegen
Men moet toch niet vergeten, dat
heden reeds deel te nemen.
heer Wintgens,
Men zegt dat de Bondskanselier eene belangrijke wijzi- Binnenlandsche Zaken, als aau den Tweede Katner,
interpcllatiën in de Italiaansche Kamer aan de orde waren
Zooals ik u gemeld heb , heeft de heer Laurier, de
commissie
der
huishoudelijke
namens
de
gesteld, toen de Vergadering, onder eene diepe sensatie verdediger van den heer Vermorel, namens zijn cliënt, ging van het toltarief voorbereidt.
om onvoorwaardelijk hulde te brengen aan de verdiensten
gebragt door de berigten omtrent de debatten, in hetFransche amende honorable gedaan voor de beleediging door hem
en aan de activiteit vau den heer Mieling, onder wiens
het
Hof
wil,
bij
dat de gezant van Denemarken
Men
Wetgevend Ligehaam gehouden, haar ongeduld niet kou in zijn blad, den Courrier Francais, aau Prinses von
kortstondig
bestuur, niet alleen vaar het oordeel dezer
van Berlijn te Kopenhagen
werwaarts hij voor eenige
bedwingen om van de Regering nadere ophelderingen te Metternich aangedaan.
twee
allezins
bevoegde autoriteiten , maar ook naar het
de verzekering heeft gegeven, dat de
dagen vertrok
erlangen. De Regering zelve betoonde zich echter zeer
oordeel
van
die met de tegenwoordige inrigting
allen,
9 December
heer vou Bismarck slechts zeer onbeduideude concssiën
verrast, zóó dat zij nu voorzeker met graagte een arguLandsdrukkerij
bekend zijn, reeds zoovele aanmerDe France zegt, dat in parlementaire kringen het ge- aan Denemarken wil doen. Het verblijf van den heer Quaade der
ment aan het gemis van officiële mededeelingen nopens de
kelijke
verbeteringen
in het leven zyu geroepen, üe heer
Fransche debatten ontleende, om eene verklaring uit te rucht loopt van een geschil, dat in het Ministerie zou te Kopenhagen zal uu nog al verlengd worden, ten van Eek waagde zich dan ook niet aan ecu amendement,
zijn ontstaan naar aanleiding van de verklaringen door einde aan de Deensche Regering de gelegenheid te geven
stellen tot heden.
zoodat de voorgestelde verhooging met algemeene stemtemporisatie
Door
kan zij zich echter van hare taak den heer Rouher in het Wetgevend Ligehaam afgelegd. van Oostenryk en Frankrijk eene voor haar gunstige ver- men werd goedgekeurd.
klaringen art. 5 van het Prager-vredestractaat te bekomen.
niet ontheifeu. Wij hebben nu wèl gezien dat de PresidentsUe heer van Eek had in betrekking tot de LandsVolgens
zou
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de
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Prins
te
Monza
verkeuze baar den steun eener belangrijke meerderheid heeft
drukkerij
nog andere klagten en daaronder behoorde de
uitwisseling
der met
Beijeren schijnt eerst na de
verzekerd, maar men kan gerust aannemeu dat geen wacht worden, alwaar hij met Victor Emmanuel eene
grief,
dat
het papier, waarop het Bijblad gedrukt wordt,
gesloten
overtuiging
zijn
te
verdragen tot de
Pruissen
meerderheid in een Italiaansch Parlement zal kunnen zamenkomst zal hebben.
voor
sprekers
gebruik niet glad genoeg was en zoo slecht,
gekomen, dat het te veel van zijne onaf hankelijkheid aan
bijblyven aan eene Regering, die zich verklaart bepaald
Bijblad
dat
het
voor raadpleging in latere jaren niet geDe Etendard maakt melding van een gerucht, volgens Pruissen ten offer bragt. Alle pogingen echter, door het,
aan te sluiten bij eene politiek, gelijk de heer Rouher
schikt
zou
zijn.
Wij voor ons achten de grief ongegrond;
hetwelk Garibaldi, ten gevolge van de afkondiging der Kabinet van München bij den heer von Bismarck aanhaar heeft ontwikkeld. Öp den duur althans kan van amnestie,
Caprera reeds zou hebben verlaten; en voegt gewend , om alsnog in de akte van ratificatie eenig voor- of het evenwel voor de eer van den parlementairen regezoodanig zamengaan geen sprake meer zijn, altijd als
ringsvorm zoo dringend wenschelijk ware, dat het nagemen aanneemt dat Italië van zijne nationale aspiratiën er bij: »onze correspondent te Rome blijft gelooven aan behoud te doen opnemen, zijn natuurlijk mislukt.
slacht iederen jaargang van het Bijblad kunne raadplegen,
het dreigend gevaar van een nieuwen aanval tegen den
niet afziet.
blijkens eene zal, met het oog op zyn inhoud in het laatst van 1866
Ook in deze hoofdstad is men er
zegt de Indép. Beige — het geval niet. H. Stoel."
Dat is
volkomen eu in het laatst van 1867, door den historieschrijver
correspondentie voorkomende in de Köln. Zl.
«Italië zal, in de gegeven omstandigheden, zich noodwendig
Het berigt in sommige dagbladen voorkomende, dat van overtuigd, dat met de verklaring van den heer Rouher welligt nog betwijfeld worden.
moeten scharen aan de zijde der Mogendheid welke het
Bij het aan de orde stellen van de credietwet voor de
Frankrijk en Oostenrijk een traktaat hebben onderteekend, iv het Wetgevend Ligehaam van Frankrijk, de RomeinRome wil geven, tegenover die welke het haar weigert."
, wierp de heer Fransen van de Putte een allermiddelen
Het gevolg daarvan moet dan ook vroeg of laat ziju waarbij zij zich verbinden om de onschendbaarheid van sche quaestie eene nieuwe phase is ingetreden. Het kon zonderlingst incident op.
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dat Italië zich thans op
handhaven, is van allen nu toch wel eens
eene botsing tusschen Italië en Frankrijk, zoolang laatst- het
Naar men zich herinnert, zaten de rapporteurs over
beurt tot de groote Mogendheden wendde, terwijl het
genoemde Mogendheid geen nieuwe volte-face maakt. En grond ontbloot.
de
Indische begrooting bijna zes weken te turen op hun
niet te voorzien is welke gevolgen dergelijk een stap zou
nu kunnen het antwoord van Menabrea op de heden hervoorloopig
verslag. Sedert is een maand voorby gegaan en
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ons voor 's handa reeds een duidelijk inzigt geven in den zijn votum. Deze handelwijze, zegt genoemd blad, is de vertegenwoordigers der Fransche natio heeft verstrekt in overweging neemt, dat de tegenwoordige Minister
zeer ernstigen toestand, die zich dau voor de naaste echter niets anders dan een terugkeeren tot een vroeger
van Koloniën tal van vraagstukken, daarin behandeld,
LUXEMBURG.
toekomst ontwikkelt, in de alliantie-verplaatsing, welke parlementair gebruik, zoowel door den heer Dupin als
grondig
wil onderzoeken en, omtrent elk hunner, zijne
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als hoofd van het Kabinet op. Hij zal tot ambtgenooten tenaren , öf door twee gedienstige Kamerleden liet vertegenwoordige omstandigheden, de uitzigteu op de diplo_Van onzen tweeden correspondent]
als directeurs-generaal hebben de heeren Thilges, lid vau rigten, eu zich dan op zijne vlugheid, maar niet minder
matieke arbitrage zeer verzwakt zijn , omdat Italië geen
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van 12 tot 15 millioen, onder
geven de verzekering « dat de conferentie in ieder geval middelen
ligtte
alle
betwistbare
en bij de discussiën alle
posten
op te nemen. Ten gevolge toch van de opheffing bedrag aan bankuooten, in handen der finantiële comzal byeenkomen , hetzij alle , vele of weinige Mogendheden van het zoutmouopolie,
politieke
qu-estiën
afsneed.
inrigzal de daarvoor bestaande
missie gesteld.
daaraan deelnemen."
Zoowel de Minister van Koloniën als de Minister van
Voorts verwierp het Huis de wijziging, door het Huis
Wij zijn niet van die meening. Wij gelooven dat de ting opgeruimd en te gelde gemaakt worden. Met-audere
Binnenlandsche
Zaken toonden aan, dat de ongerustheid
kapitaal
opgeteerd,
woorden:
het
zal
worden
om
een
de
uitvoegebragt
bepalingen
nopens
der Heereu
iv de
besliste houding, nu door Frankrijk aangenomen, blijft deficit van bijna twee millioen
van
den
heer
van de Putte vrij zonderling was; want
te dekken.
rende magt, en wel die, waarbij het regt des Keizers dat de door hem
het daarbij volharden , veeleer dan een tijdperk van verzelven verdedigde comptabiliteitswet
Heydt
veel geleerd tot het benoemen van gezanten, uit de aan den Keizer
Gij ziet alzoo dat de heer von der
zoenend zamengaan , een nieuwe toekomst van ernstige heeft
bevatte,
bepaling
hoe gehandeld zou moeten worden
eene
den
overleden
Achille
Fould.
Misschien
van
zal men te verleenen regten was geligt, als vereischend die beverwikkelingen en botsingen iv 't verschiet stelt.
de Indische begrooting voor 1 Januarij niet in
wanneer
hem
ook
wel
monument
Heerenhuis,
nog
oprigten
voor
eens
een
even
van
het
volgens
meeniug
geene
de
voegdheid,
Wij mogen niet voorby aan het slot van dit Overzigt als voor den overleden Minister
dan de begroovan Napoleon 111 , die bijzondere vermelding. Evenzeer werden de verauderingen Indië zou ziju ontvangen , namelijk, dat
te constateren dat het Amerikaansche Congres het imhet
loopende
jaar
van
het
voor
ting
volgende zou
inde
wetgezworen
vijand
een
was
het aangaan van leeningen, afgestemd, welke het Heerenhuis had aangenomen
peachmenlsvoorsiel tegen president Johnson met eene zeer hetgeen hem evenwel niet van
gelden, terwijl tevens de Gouverneur-Generaal de been
aanbrievengehcim
de
verhinderde
te
Zoo
betrekkelijk
teTyke
ze
sluiten.
het
regelen
aanzienlijke meerderheid heeft verworpen. Ue humbug en
ook de heer von der Heydt eertijds een groote duiding der staatsburgerlijke regten. Ten slotte verwierp voegdheid heeft om voor behoeften, die in het nieuwe
de daaraan onafscheidelijk verbonden vrees van Amerika's was
tegenstander
de loterijen , wat hem evenwel niet ver- het Huis al de amendementen, in het Hoogerhuis op het jaar rijzen zouden , voorloopig credieteu te openen. Uit
volksvertegenwoordigers, komen door dit votum , dat ons hinderd heeftvan
gister
en heden de daaruit voortvloeijeude ontwerp-grondwet bekrachtigd, doch nam daarentegen de die bepalingen zelve bleek dus reeds, dat de comptabilivolstrekt niet verrast, daghelder uit.
verbiedt, terwijl de
inkomsten in de Kamer te verdedigen.
wetten nopens de regterlijke organisatie en de delegatiëp teitswet een credietwet voor Indië
bezorgdheid
den
heer
Fransen
van de Putte over
van
De aftreding vau den Minister van Justitie maakt nog aan iv den vorm, waariu de « Heeren" die hadden vasthem
zelven in het leven
deze,
toepassing
de
door
van
onderwerp
steeds het
van alle gesprekken uit. De val gesteld.
anders
bewees dan diens
geroepen
bepalingen,
niets
Lippe
opspraak,
zur
van
de
het
gevolg
bij
van graaf
is alleen het
dc discussie over
Uit Pesth wordt berigt dat
ENGELAND.
welke de zaak van den heer von Twesten, ook in het wetsvoorstel, waarbij het aandeel wordt bepaald dat Hon- overtuiging dat zijn eigen wet niet deugde.
Nadat de heer van de Putte gepoogd had een en
Londen , 7 Uec. Gister avond is de zitting van het buitenland, had gemaakt, zoodat het noodzakelijk was garije in de gemeene lasten zal dragen
en hetwelk
andermaal
tegen dit afdoend betoog te protesteren , liep
men
verdaagd
Februarij.
brengen
tot 7
Parlement
Vooraf echter had- dit offer te
aan de openbare meeniug, die
door het Huis der Afgevaardigden werd aangenomen
dit
af, echter niet zonder de overtuiging te
incident
heer
plaats,
welke
uiet
hoofd
Zoo
viel
de
nog
interpellatiën
verklaringen
nog
welsprekende
redevoering
den
twee
voor het
kan stooten.
de Minister van Onderwijs een
hebben
, dat de krachtige verdediging der
achtergelaten
graaf zur Lippe. Zijn stelsel is echter blijven staan. hield, waarin
ouder de luide toejuichingen der Kamervan de zijde der Regering uitlokten.
toeleg der oppositie had doen
verklaard,
Ministers
dubbelen
Stanley
een
In het Lagerhuis nl. heeft lord
dat Weldra zullen wij zien wat de uitslag in het Heerenhuis meerderheid
hij aanwees, dat Hongarije wel zware
mislukken.
hem niets bekend was van het bestaan van eene Fransche met het voorstel * van den heer Lasker wezen zal.
lasten'op zich nam, doch dal een vergelijk toch altijd
kolonie in Abyssinie, welker bemiddeling in de zaak van AbysDie toeleg was namelijk om voor Indië eene begrooIn
Oost-Pruissen
heerscht
onder
de
arbeidende
bevolslechts door wederkeerige tegemoetkoming kan tot
ook
bij
dat bij
sinie nuttig zou zijn geweest, en hij voegde er
ting
te krijgen , met de discussiën daarover de hangende
met hare stand komen, üe band, die Hongarije aan het overig
Engeland volstrekt geen gevoel van jaloezyof wantrouwen jegens king zulk eeue armoede dat de Regering daar
crisis
weder eenige dagen te verlengen en dan nog bovenFrankrijks invloed en goede diensten bestaat, maar dat de Re- hulp zal moeten tusschenbeide treden. Zelfs de heer SchuUe- Oostenrijk verbindt, vorderde daarenboven, dat men in dien de behandeling der koloniale quaestie voor goed a
Uelitzsch,
vijand
Staatshulp,
nemen,
die zulk een groote
is vau
dat aan
den Landdag te Pesth geen besluit zal
gering zich integendeel verheugt, te kunnen zeggen dat Engee snijden. Maar het is juist deze quaestie die nu en
land met Frankrijk op den besten voet staat.
erkent daarvan nu evenwel de noodzakelijkheid , zooals gene zijde der Leitha geheelonaannemelijk is. Hongarije
te
niet
kennen,
later beslist moet worden. Treedt het Ministerie
gebleken is uit eene redevoering , welke hij dezer dagen zoo besloot de Minister
In antwoord aan den heer GrifHth gaf de minister
kan daarenboven zich belangniet iv herhaling te willen treden van hetgeen reeds is gezegd in eene vergadering van kiesgeregtigden hier ter stede rijke
al,
dan
zal het nieuwe Bewind onmiddellijk daar voor
offers getroosten, want door de vrijheid, die het nu
ten aanzien der conferentie voor het Romeinsche vraagstuk..
itaan.
het Ministerie, naar wij hopen, dan zal
Blijft
heeft.
gehouden
Hij
sprak-over
het aanstaande
geniet, zijn zijne krachten ook verdubbeld.
Ofschoon hij toestemde, dnt de daarbij bedoelde quaestie van
i.et,
bij de vaststelling van de Indische begrooting,
groot belang voor Europa was , bestond er evenwel, naar zijn en zeide o. a.: «Juist uu zijn wij dringend verpligt, vooral
zijne
politiek moeten blootleggen en verdedigen. Reeds
ITALIË.
gevoelen geen voornitzigt op eenig goed resultaat van zoodanige na de jongste gebeurtenissen , in elke hut een kersboom
is door ons aangetoond, hoezeer de oppositie
onlangs
want
,
bijeenkomst, die alleen zou strekken om te doen zien , hoe dc aan te steken
het ziet er daar zeer treurig uit.
9 December
alle
in het werk stelt om de beslissing over
middelen
gezigtspunten der Mogendheden niteenloopen , en er zou slechts Wij moeten licht verspreiden over alles wat ons ontbreekt,
de
Senaat
van
heeft
de
heer
In
7 dezer
Tcrzitting van den
de
tijd verloren gaan met nuttelooze discussie, wauneer niet vooraf over alles wat ons met weemoed vervult,
Menabrea,
quaestie
de koloniale
te verdagen; wij daarentegen drinen helpen waar rearsa de aandacht gevestigd op rede van den heer
de grondslagen werden vastgesteld.
de
sprekende,
eergister
Over
Romeinsche
kwestie
gehouden.
daarop
gen
aan en het is om die reden dat wij het
het mogelijk is." Hij wees er voorts op dat die treuWat de Engelsche Regering aangiat, zij kon niel inzien hoe rige
hij de regten van Italië op Rome staande en zeide, besluit der Regering toejuichen, om geen Indische behield
van
gevolg
toestand het
is
den jongsten oorlog, dat Italië niet den
de tegenstrijdige belangen van Victor Etnmanuil r.n van den
vrede van Europa moet verstoren , maar grooting , afgescheiden van de beslissing van het groote
die te weeg heeft gebragt dat handel en nijverheid verlamd o„'k
Paus zouden zijn overeen te brengen.
niet van zijne regten moet afzien. Generaal Meuabrea antzijn en cene geheele provincie in den grootsten nood woordde , dat bij reeds de inzigten van lat Gouvernement had koloniale vraagstuk , te behandelen.
Aan het slot der zitting heeft de heer Pijnappel den
FRANKRIJK
verkeert. Eu nadat nu de aanvoerders met dotaticn zijn do-n kennen en voegde tr bij, dat de Romeinsche kwestie groote
niet
Minister
oplossing
de
van Binnenlandsche Zaken op nieuw over de
noodzakelijke
de*.ijl
[V,in on:en eigen correspondent
oplevert,
begiftigd, acht de heer Schulze-Delitzsch het niet meer moeijelijkheden
rankt,
vau
Italië
btlangcn
staatkundige
zaken der Kanaal maatschappij geïnterpelleerd en van den
en
Parijs, 8 üec. Met koortsachtig ongeduld wacht dan billijk dat ook de zonen des volks, die uitgetrokken ■Ue d ue materieeie
en
volhargematigdheid
van
het
Pausdom.
Met
ook
die
Minister gevraagd de overlegging: 10. van het algemeen
men hier de debatten in het Italiaansche Parlement naar zijn om de veldslagen te leveren, en nu van het slag- maar
De heer Torrearsa
bereiken.
ons
doel
ding
wij
zullen
eenmaal
plan,
volgens art. 1 der concessie, door den conceslijden,
uit stelde daarop de volgende motie van orde voor:
aanleiding der verklaringen van den heer Rouher. Reeds veld zijn teruggekeerd om broodsgebrek te
ingeleverd , en de besluiten daarop door de toensionaris
Rijksmiddelen
de
redenaar
diplomatieke
de
worden bijcestaau. Ds
betaal van den heer de Moustier, die Rome
ile Senaut , acte nemende vau de verklaririgen van den voor
niet volstrekt noodzakelijk achtte voor Italië, heeft aan tuigde, dat hij nog sieeds getrouw bleef aan ziju be- zilter vnn ue: Ministerraad, en overtuigd dat het Ministerie de malige Regering genomen; en 20. van het aannemingsd« orerzjjde van de Alpen veel ontevredenheid ver- ginsel van zelf-hulp, maar dat hier aau de menschen de wuardigheid eu de regten der natie zal handhaven, gaat over contract van den aandeelhouder-aannemer.
5 December op de binnen- en buitenlandsche politiek
het
uitoefent, staat het zeker en ontwijfelbaar vast
wordt met vreugde door de voorstanders geconstateerd en
met bitterheid, schier met verwoedheid , door de tegen-
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Op verzoek van den Minister van Binnenlandsche Zaken
heeft deKamer bepaald , dat Woensdag ochtend ten 11 ure
op de vragen van den heer Pijnappel door dien Minister
zal worden geantwoord.
Eindelijk vestigen wij de aandacht op twee belangryke
wetsvoordragleti, die in den aanvang der zitting zijn ingekomen , ui. de onteigeningswet voorden aanleg van den spoorweg *vn Gouda uaar'sGravenhage, eu de onteigeningswet
tol aanleg van den spoorweg vau llarmeleu naar Breukelen.
Vojia! door de indiening der eersle wet bewijst de Regering een groote dienst aan het Vaderland , omdat de
aansluiting der residentie, als zetel van 's Lands bestuur , met het groot Europeescb. spoorwegnet, geacht moet
worden eene zaak van algemeen belang te zijn. Ook
in deze gewigtige quaestie zien wij dan deze Regering
ijverig werkzaam zijn tot herstel van de fouten eener
vorige: hier een fout des te grooter, naarmate zij, met
partij bedoelingen gepleegd, de eerste welkomstgroet] geweest is vau het tweede ministerie Thorbecke aan het door
dat bewind in alle takken van bestuur zoo zeer geteisterde Vaderland.
Morgen zet de Kamer ten 12 ure hare werkzaamheden voort.

meening verkondigd ten aanzien van de wijze, waarop
de misstelling in het. arrest van den Hoogen Raad in
de zaak van J. Mooi zou kunnen wordeu goedgemaakt,
üo hooggeleerde schrijver zou wenschen dat ,er eeue
spcrl b wet werd ingediend, waarbij voor dit geval het
regt vau revisie aan den Hoogen Raad werd toegestaan,
gelijk dat in strafzaken voor drie andere gevallen reeds
door het wetboek van strafvordering aan dat hoogste
jegterlijke collcgie is toegekend.
Voor den Hoogen Raad der Nederlanden heeft heden
gediend de zaak van Pieter Schotting en Hendrikus
Willemse, tegen een arrest van het Hof in Zuidholland,
in hooger beroep van een vonnis der Regtbank te Rotterdam gewezen. Ue advocaat mr. Jac. van Gigch heeft
één cassatiemiddel voorgedragen en toegelicht. Ue adv.generaal, mr. Romer, zal den 11" December conclusie
nemen.
Naar wij vernemen is aan den agent van politie 1*
klasse P. Merts de titulaire rang van inspecteur van
politie verleend, terwijl de agent van politie 2* klasse
J. M. Pluut bevorderd is tot agent van politie 1" klasse.

De uitvoering, Zondag den lsten dezer door de alhiei
gevestigde vereeniging Joost van den Vondel gegeven,
In het By voeguel dat met dit nummer wordt ver- heeft, na aftrek der gemaakte onkosten, de aom van
tonden , komen voor: 10. de verslagen van de eergister en /■220.50 opgebragt.
heden door de Tweede Kamer der Staten-Generaalgehouden
Heden werd aan het Prov. Bestuur van Zuid-Holland
zitting; 20. de opgaven van aan officieren verleende magaanbesteed
: Het onderhouden gedurende drie jaren van
onderscheidingteeken
voor
het
vragen
van
tiging lot hel
die
hoofden
der Marine of oude zeehaven te Hellevoet15 jaren dienst ah officier, of lot het verwisselen van het
ingaande
sluis,
1 Januarij 1868 en eindigende 31 üec.
uitgereikt
onderscheidingsteecijfer in het vroeger aan hen
;
1870
daarvoor
waren 7 billetten van inschrijving ingetoekenning
der
bronKoninklijk
besluit houdende
ken 30. het
,
komen
eu
was
dc
minste inschrijving die van den heer
tijdens
het
heerschen
,
aan
die
zich
personen
zen medaille
der cholera in 1866 hebben onderscheiden door- onverpligte P. Langenveld , te Hardinxveld, voor 4,133.33 'sjaars
of f 12,500 voor het geheele tijdperk.
daden van menschlievendheid en zelfopoffering, cm.

RESIDENTIE-NIEUWS.
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brievenpakketten naar Konstantlnopel overbrengt,
halve gulden met de beeldtenis van Koning Willem II Oostenrijksche
4n dezer nabij
in
vermomd. De

en het jaartal 1848 te Utrecht twee halve guldens met
de beeldtenis van koning Willem 111 en het jaartal 1863
en te Almelo ia de maand November een valscho gulden
met de beeldtenis van Koniug Willem II en het jaartal
1846. Welke stukken na onderzoek van het muntcollegie
zijn gebleken te ziju valsch en vervaardigd in nabootsing
vau echte rijks munt speciën.
Op 19 Nov. jl. is door L. Lucasse , landbouwer te
Nieuwedorp, gemeente 's Heereveenkerke, eigenhandig
in de brievenbus te Goes bezorgd: 1 brief, geadresseerd
//aan den heer C. Lucasse , adres den heer H. van Hulsen
tailleur te Kampen " , waarin zich bevonden: 8 bankbliletten
ieder, van / 25, allen van 1 Oct. 1861, en gemerkt LL
n°. U 6871, P. 109 en C. 2213, welke brief gesloten
in een blaauw couvert met ouwel en gom digtgemaakt
door den geadresseerde niet is ontvangen. Ue officier van
justitie te Goes verzoekt opsporing, aanhouding en opzending.
Naar men verneemt, zal het algemeen nationaal Evangelisch zendingsfeest het volgend jaargehoudenworden op
het landgoed vau mevrouw de douairière gravin Bentinck
van Middacbten, gelegen bij de Steeg.
Beroepen ■' te Veenendaal ds. J. J. Eigeman, pred. te
Loosduinen;
te Vleuten ds. A. L. v. Woerden, pred.
te Waverveen;
te Moerdijk de kand. J.F. de Latere.
Toezegging verleend tot de beroeping te Veenendaal aau
den kand. Ph. J. Hoedemaker.
Aangenomen : het beroep naar Meerkerk door den kand.
P. J. Romijn;
naar Bergschenhoek door ds. W. Callenbach , pred. te
naar Pernaard door dsA. F. Eilerts de Haan , pred. te Noordwolle.
Bedankt: voor het beroep naar Aalst, door ds. J. H.
Gravenstein, pred. le Serooskerke; — naar Wissekerke,
door ds A. Keers , pred. te Koudekerke.
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BERIGTEN
UIT
DE PROVINCIEN.
De Thermometerstand teekende heden ochtend ten 8
ure 20 F.; 's middags ten 12 ure 27° F.; 's namiddags
Terschelling 6 Dec. Alhier koestert] met het
teu 3 ure 26» F.
vermoeden , dat de loodsboot n*. 4 , van Terschelling , met
Naar men verneemt heeft de reederij de Toekomst, onder den storm van den 2den dezer op zee, in de nabijheid
directie van den heer A. E. Maas , eene belangrijke uit- van dit eiland, met man en muis is vergaan , om reden
breiding erlangd. Verleden Zaturdag zijn in eene vergade- men hier op het strand voorwerpen heeft gevonden , die
ring van aandeelhouders te Amsterdam, behoudens de kennelijk afkomstig zijn van gemelde loodsboot en niet
Koninklijke goedkeuring, de Statuten vastgesteld en is anders kunnen doen denkeu dan dat deze omgeslagen
is. Op deze loodsboot bevonden zich schipper
het bestuur gekozen van eene naamlooze veuuootschap , en verbrijzeld
Molenaar,
K.
de loodsen K. Ree , R. J. Groendijk ,P.
„de
ten name van Nederlandsche Maatschappij
Toekomst" lot
Zeijlemaker,
ü.
L. A. Schol, de kweekelingen J. D. de
i
3
dat
,
mogelijk
somdoch
altoos
,
maatschappelijk
kapitaal,
te
daar
het
van
wijzen
exploitatie
zeevisscherij.
Het
pad aan
nog
Jong,
evenwel
J.
Nadort
en de matroos A. H. Bloem , allen hier
zich
zelven
(die
eeuvoudigen
vrager
migen door den
dat aanvankelijk op vier maal honderd duizend gulden
afgeleid
van
het
regte
pad
beantwuorüt),
woonachtig;
zijnde
zeven hunner geliuwd.de meesten
dan
zijne
vraag
meer
was bepaald , is reeds geheel volteekend.
worden , zoo wil ik er ecu e:ikel woord over zeggen.
kinderen achterlatende en één ongehuwd , die de kostwinner
het begin vun bet stuk,
Aan ons bureau is nog voor de arme weduwe en hare was zijner moeder.
" De verregaande strijd tusschen
waarin de kiezer verklaart van staatkunde geen verstand te hebben
§ Hellevoetsluis 8 Dec. Hedeu morgen is Z. M.
n°. 70 in een hofje) ingeen Jit hij zell's niet eens in de regten gestudeerd heeft , en bet vijf kinderen (Glasblazerslaan
Timor, kommandant de luit. ter zee 1"
raderstoomschip
coupons
het
vvv
komen
van
mevrouw
J.
B.
twee
en
werpt
hoofd
:
op
van/1.98
slot , waarin hij grove beschuldigingen
E.
F. Wanel von Cronenthal, naar zee vertrokken
eenige oud-Ministers en die meerderheid van de Tweede Kamer, één van ’1.231; van ü. B. P. ’2.50, van N. N/2.50, klasse
bestemming
Zaken
Leeft
vaa
van
Buitenlandsohe
met
naar Oost-Indië.
dea Minister
die net beleid
van M. A. F. ’2.50; van W.
en van H. fl.
Maassluis
8 Dec. Op de scheepstimmerwerf:
afgekeurd: deze strijd geeft mij de overtuiging, dat het dezen Ook is nog van M. G. G. een hemd en f2.50 aan ous
kiezer niet te doen is om voorgelicht te worden , maar om anderen bureau ontvangen. Uaar de bestemming van deze laatste Hollandsch Trouw, van de firma G. H. Uitdenboogaardt
van het spoor af te helpen.
gift niet is opgegeven , gelieve de onbekende gever ons alhier, is dezer dagen de kiel opgehaald voor een te bou» De redenering in het midden van zijn stukje voorkomende
wen clipper fregatschip van 600 lasten. Het schip is betoont aan , dat hij boven en behalve het voorgewendegemis van zijne bedoeling nader kenbaar te maken.
stemd voor de groote vaart eu wordt gebouwd en zal
gebruik
ook
geen
regtsgeleerdheid
verstand van staatkunde en
Bij de redactie van de Tijd is als bijdrage voor het varen voor rekening en onder boekhouderschap van gemaakt van eenvoudig burgermans verstand.
Pauselijk leger tot heden ontvangen /Il 2,097.90 _, bij noemde firma.
n De vergelijking door hem gemaakt tusschen eenen stadsbouwmeester, onder wiens beleid groote gebouwen zijn opge§ Spijkenisse 8 üec. Door den ingevallen vorst
die van de Maas- en Roerbode tr, 3,354.49 en by die
trokken, en eenen Minister van Buitenlandsche Zaken ond.rof van de Rosendaalsche Ct. /*738.56.
was de rivier de Oude Maas reeds heden, op sommige
in weerwil van wiens beleid de vrede niet is gestoord geworden,
gedeelten, ook voor deze gemeente, met drijfijs bezet.
is geheel zinledig en komen daarin volstrekt geene vergelijkbare
Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij. Amster8 Dec. Ue gemeenteraad alhier
§ Middelburg
grootheden voor.
,
dam—Rotterdam—Helder.
Aantal
reizigers
gedurende
op
brieven'
de
heeft
zich
beurt
zijne
tot Z. M. den Koniug gerigt,
genoemde
leelijk
vau
de
door
hem
aanhaling
om, nadat op het adres der burgerij tot behoud van gar" De doet mij verder denken , dat er bij dezen kiezer wat maand November 1867, 113,052.
historie
102,222.19_ nizoen door den Minister afwyzend is beschikt, eene verOpbrengst der reizigers
personeels tegen de beide geachte mannen , dio van uit Groningen
deel van de regering hebben uitgemaakt onderloopt.
«
goederen
23,148.83 andering in de garnizoensregeling te vragen.
iemand,
» In allen geval noem ik het verwaand en vermetel van
Fredcriksoord , 6 Dec. Heeft de Maatschappij
* Weldadigheid
die zelf zegt van staatkunde en regtsgeleerdheid geen verstand
Totaal.
van
bet in den laatsten tijd mogen onder/125,371.02*
over
de
vonnis
te
vellen
meerte hebben , om zoo uit <le hoogte
1,601,355.
Januarij
reizigers
Sedert
aantal
,
primo
over
een
vinden
dat
Nederland
nog sympathie gevoelt voor een
paar ondderheid der Tweede Knmer en meer speciaal
harer nuttigste en uitgebreidste instellingen van WeldaOpbrengst: reizigers en goederen 1,635,435.47.
Ministers, zonder de bewijzen voor zoodanig vonnis tegelijk bij
digheid, die in 186Shaar gouden eeuwfeest viert, heden
te brengen.
Dezen morgen ten 7 ure is onder Wassenaar aan het ontving het bestuur dier inrigting eene tijding, die zeker
» Ik ben geen staatsman of een regtsgeleerde van beroep , doch
durf gerust elk en een iegelijk, die geen verstand van zaken strand aangespoeld een lijk. dat in een zeer vergevorden door allen , die een offer hebben gebragt in de onlangs
heeft, aanraden om er dan ook in het publiek niet over te oor- staat van ontbinding verkeerde.
gehouden collecte, met genoegen zal worden vernomen.
dcelen en vooral geen door velen geachte personen ongemotiveerd
Velen zullen zich nog herinneren, dat door iemand,
en anonym te bezwalkeu
Wij vernemen met leedwezen dat in het Seminarium die volstrekt onbekend wil blijven, in 1864 de hoogst
over,
Wij nemen deze refutatie met ingenomenheid
te Warmond de typhus heerscht. Als doelmatige voorzorg, aanzienlijke gift van ’25000 aan de M. v. W. is geomdat onzes inziens aan de goede zaak moeijelijk beter zijn de studerenden , die nog niet door de ziokte waren schonken , onder voorwaarde dat geene invaliede huisgede kroon kon worden opgezet dan door zóó'n weder- aangetast onmiddellijk verwijderd, of provisioneel huis- zinnen zonden worden teruggezonden , dat het plan van
le-^ing van zulk een stuk. Zij bevat toch niets anders waarts gezonden, terwijl de aangetasten met de meeste commissarissen, tot het bouwen van zes boerderijen zou
dan" bewijzen van staalkundige hartstogtelijkhcid, van eene zorg 'behandeld worden om na het verloop der ziekte tot worden uitgevoerd en dat de zoogenaamde kolonie n*. 7
partijzucht die moedwillig blind is en ook aan anderen volledige desinfectatie te kunnen overgaan.
niet zou worden verkocht, maar bestemd voor den aanleg
blindheid gebieden wil voor het licht der feiten , van de
van boseh. Aan die voorwaarden is, in overeenstemming
aanmatiging der radicale drijvers die andersdenkenden
ingelichte
Uit
Naaldwijk
goed
z\jde
wordt
van
met het gevoelen van heeren commissarissen en van de
ons
verketteren omdat deze niet denken zoo als zij, maar in geschreven :
vergadering van afgevaardigden der Maatschappij
algemeene
gebreke blijven eenig bewijs te leveren dat zij de zaak
« In uw geacht dagblad van den 23" November 11, is voldaan.
eenig
goed inzien, noch zelfs meenen noodig te hebben er
is een artikel uit deLeidsche Courant overgenomen, waarin
Heden ontving het bestuur der Maatschappij, door beargumeut voor bij te brengen waarom zij meenen het bij o. a. gemeld wordt, dat er dit jaar een gunstig gewas middeling van jhr. mr. J. K. W. Ciuarles van Ufford,
het regte einde te hebben. Dit alles, doorspekt met van aalbessen geweest is en dat de prijzen daarvan boven te 's Gravenhage , de
verrassende tijding , dat wederdoor
eenige " hatelijkheden en insinuatiën, is in bovenstaand het middelmatige bleven. Juist het tegenovergestelde was dien onbekende de aanzienlijke som van
’5OOO aan de
niets.
stuk te lezen , maar anders ook
het geval; het gewas was zeer ongunstig en de prijs zeer Maatschappij ia geschonken. Uok nu wenscht de weldadige
gering. Vervolgens zegt men daarin : « boomvrucbten , onbekend te blijven.
De komst vau Z. M. den Koning in de residentie , die als perzikken en pruimen, waren voldoende"; wat het
Wij hopen van harte, dat de bloei der Maatschappij
ure,
aanvankelijk bepaald was op dezen morgen ten negen
gewas der perzikken betreft, dit was gering en slecht en vau Weldadigheid en het denkbeeld zooveel te hebbeu
is verschoven tot op dezen avond teu half zeven ure.
wat de pruimen aangaat deze kan men zeggen dat er bijgedragen tot haar behoud, den edelen onbekende de
waren; tuiniers, die gewoonlijk 200 meest aangename voldoening moge scheuken.
H. M. dc Koningin zal aanst. Vrijdag het nieuwe in het geheel niet
pruimen plukken, hadden dit jaar
mudden
§ Heerenveen , 7 Dec. Door de ingevallen vorst
300
halve
a
weeshuis der Ilerv. gemeeute met een bezoek vereeren.
oogst
als
van
een
worden
de werkzaamheden aan de spoorweglijn op Leeu,
pruimeuoogst,
nog
niets zoodat de
er
ten
wordt
sprake
,
;
Hoofdkau
niets
beteekcnde
en
slotte
warden
zeer bemoeijelijkt, zoodat men 't plan heeft, het
ziju
voorloopige
vaststelling
van
Het wetsontwerp tot
er
gemeld
iv
:
// dat de nazomer den achterlijken groei van werk vooreerst te staken.
voor
1868
is
heden
de
Slaatsbegrooting
stuk 111 der
de druiven herstelde, zoodat het snijden van een rijp
afdeelingen der Tweede Kamer onderzocht.
gewas alle bezwaar wegnam". ledereen die iv het WestBij verschillende resolutiën heeft de Minister van Finan- land woont glimlacht over zulke mededeelingen het is
tiën bepaald , dat het onvanükantoor der directe belastingen toch niet te veel gezegd als men beweert, dat er ten
De talmen (hourkoetsiers) van Londen hebben de uitoefening
te Arnhem zal gerangschikt zyn iv de le kl., dat het. gevolge van het aanhoudende ongunstige weer geenerijpe van hnn beroep gestaakt, ten gevolge van eene kortelings vastverordening , waarbij hun de verpligting wordt opgekantoor der dir. bel. en ace. te.Geertruidenberg c. a. zal druiven geweest zijn en door de buitengewone goedkoopte gestelde
, om een tweede lantaarn aan hunne voertuigen te doen
overgaan van de 6e tot de 5e kl.; dat het gewijzigde is de opbrengst zoo gering geweest als maar zelden is legd
aanbrengen. Het zal wel onnoodig zijn te zeggen dat die staking
kantoor dezelfde middelen te Zevenbergen c. a. van de voorgekomen, zoodat op dit artikel alleen in het West- eene groote omwenteling
in sommige zaken te weeg brengt;
6e tot 3e zal overgaan, dat te Oudenbosch c. a. in de land eene schade van eenige tonnen gouds wordt geleden. men vreest dat de cabmen dat wel een paar maanden zullen
„
Van de aardappelen zijn goede prijzen bedongen, volhouden , want in verschillende meetings hebben ze, hunne
4o kt. zal gerangschikt blijven, en dat te Hees c. a. in
Charles Diekens is
de 5e kl. gerangschikt wordt, terwijl het nieuw ingestelde maar het een door elkander geslagen moet de opbrengst grieven ontwikkelende , daartoe besloten.
Meer dan
kantoor der dir. bel. en ace. te Avcnhoru c. a. in 6e kl. van den oogst over 1867 middelmatig genoemd worden." in Amerika met zeer veel enthousiasme ontvangen.
7000 personen woonden zijn eerste lezing te Boston bij. Nog
ingedeeld.
is
grooter was «ijn succes te New-York, waar uien bij zijne conMw. Voitus van Hamme, geb. Bia, werd, bij hare
100 dollars voor een plaats betaalde! — De hooge prijs
De heer Minister van Biunenlandsehe Zaken, tijdelijk jongste afscheids-voorstelling van het tooneel, te Amster- fereutic
der telegrammen langs den Irans-atlantischen kabel maakt dat
vau
Justitie,
Departement
van
het
belast niet het beheer
dam , door het geheele personeel van dat tooneel vereerd berigten in nog minder woorden, dan anders bij telegrammen
heeft bij circulaire aau heeren Commissarissen des Koning* met een uiterst fraai geschenk, vau wege de toeschouwers het gebruik
is , worden opgesteld. En daar de kosten bij letters
te kennen gegeven , dat aangezien tot dusverre zich met een keurig bewerkte krans van gouden lauwerbladen berekend worden, verkorten de afzenders niet enkel de volzinnen,
geene verschijnselen hebben voorgedaan, die de vrees en door de directeuren en al de sujetten van het Rot- maar ook de woorden. Hieruit ontstaan soms de klnchtigste
vergissingen. Voor eenige weken werd uit Europa aan ecu telezouden wettigen , dat de veeziekte, nu het vee grooten- terdamsche tooneelgezelschap meteen
Iraaijen krans, waarbij grafisch agentschap te New-York het volgende langs den
kabel
deels is opgestald, zich andermaal zal vertoonen, het een
toepasselijk gedicht was gevoegd.
gemeld: »Gari zoon Menotti noemd generalissimus revolu troepen
tijdstip alzoo daar is, dat men aan den wensch van vele
Rome
bladen hebben begrepen wat
De gymnastick-vereeniging Lycurgus te Amsterdam is bedoeld opruk." De New-Yorksche
gemeenten zal kunnen te gemoet komen, om de talrijke
en gaven te lezen : Garibaldi heeft zijn zoon Menotti
was,
hier en daar ten dieuste der hulpmaréchaussées geplaatste voornemens eerlang een algemeene vergadering te doen tot gcntralissimus benoemd der revolutionuaire troepen, die
getimmerten te doen opruimen. Ten einde de gemeente- houden , om een vereeniging tot stand te brengen voor de te Rome oprukken." Do Argus van Albany was minder gelukbesturen zoo weinig mogelijk met de aan den verkoop oefening in het wapen der artillerie ten eiude de Amster- kig, en levefde het volgende berigt: «Garibaldi'heeft zijn zoon,
die onlangs gedoopt werd , Menotti genoemd. De troepen van
verbonden lasten te bemoeijelijken , stelt de Minister zich damsche linie te kunnen verdedigen.
generaal Issimus Revolu rukken tegen Rome op." Met deze
voor alles aan het domeiubestuur over te geven. Om daarfraaije
hoogede
vertolking nog niet tevreden , voegde de Argus er bij .Naar
men
verneemt
is
door
curatoren
der
gaan,
verzoekt de Minister
mede regelmatig te werk te
tweetal, " Generaal Issimus Revolu is om zijn bedrevenheid iv de strategie
vroeger
te
Groningen
opgegeven
al
de
voor
school
uit
het
rekening
van
opgave
van
eene naauwkeurige
geheel Italië beroemd."
adsistent in het academisch ziekenhuis benoemd de door
het Rijk riaargestelde en tot nu toe iv stand gehouden tot
en andere voorwerpen, heer J. Jacobs, doctorandus in de medicijnen aan die
wachK eu schiWerhuizen stallen zullen
moeten worden hoogeschool.
die ten- feite van de schatkist
verkocht.
In het Politieblad komt onder de bekendmakingen voor,
tot heden ochtend ontvangen
dat
door de bevoegde autoriteit zijn aangehouden: te Al de met een * geteekende telegrammen zijn van Kenter.
de
Wal
heeft
in
eene,
J.
noogleeraar
mr.
De Leidsche
Doesborgh in het begin van de maand November jl. een
* Belgrado, 7 Dcc. (Indépendance.) De postillon , die de
bij de firma Jac. Hazenberg verschenen brochure zijne

Wij vleijen ons dat onze lezers met belangstelling kennis
zullen genomen hebben van het stuk , door een kiezer,
die ingelicht wenschte te worden , in de Groninger Courant
geplaatst en door ons in ons vorig nummer overgenomen.
Uie goed gedachte, heldere, eerlijke taal heeft in dat
zelfde blad tegenspraak gevonden. Zij wordt geceven ook
door «een kiezer", echter niet uit Urouingen zelf,
maar uit Winschoten , het bekende radikale broeinest, en
luidt aldus :
» Het is eigenlijk ondankbaar welk om iemand het bekende
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Gemengde berigten.
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Telegrammen

post-

is den

pakketten zijn ongeschonden gebleven. De aanleiding tot den
moord is onbekend. De justitie doet nasporing.

* Madrid , 7 Dec. De ziekte van Narvaez is niet ernstig.
Het totaal der bezuinigingen , op het aanstaand budget gebragt , bedraagt 70 millioen realen.
* ütt. Petersburg , 7 Dec. Op Candia mteten den 22slen
November weder vijandelijkheden zijn uitgebarsten. De Turken
hebben versterkingen met achterlaadgeweren naar Candia gezonden. De Russische oorlogschepen zuilen op nieuw , ingevolge
klagten , bij de consuls ingekomen , familien van vlugtelingen

overbrengen.

* Yew-York, 7 Dee. liet besluit om den President Johuson
in staat van beschuldiging -te stellen , is met 108 tegen 57
stemmen door het Congres verworpen.
De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft het voorstel
aangenomen, waarbij de bevoegdheid van den Minister van
Finantiën tot intrekking van het papieren geld geschorst wordt
Sbangbal, 9 Nov. Shirtings onveranderd. Thee met
speculatie. Zijde hooger. Uitvoer 33,000
balen. Koers op Londen 6/1.
* Hongkong, 15 Nov. Twist 165 d. Shirtings onveranderd. Thee met redelijke vraag, vaster. Uitvoer 87% millioen
pond. Koers op Engeland 4/4.
» ilombay, 29 Nov. Shirtings ütMivrer. Twist *4 d. hooger.
Katoen Dhollcrah rs. 155 en stil. Koers op Londen 1/11(4.
Vracht naar Engeland 60/ —.
ï% Nov. Invoerartikelen lager. Koers op Londen
*

*

groote verkoopen op

1/11% d.
, 8 Dec.
* New-York
2639,000,000

December
138,000,000 dollars

De Staatschuld bedroeg op den ln
dollars en de specie in de schatkist

TELEGRAMMEN, later ontvangen.

* Londen , 9 Dec. Gister heeft te Dublin een monsteroptogt plaats gehad , die zonder wanordelijkheden is afgeloopen.
Zij werd door 16,000 personen bijgewoond, die groenerosetten
als onderscheidingteeken droeiren. Door een der deelnemers werd
eene oproerige rede uitgesproken.
* Parij» 9 Dec. üe Moniteur deelt htt door den Itnliuan-Bchen Minister Menabrea aan den heer Torreara gegeven antwoord aldus mede. üe Minister verklaarde dat hij het volstrekt
noodzakelijk acht met evenveel omzigtigheid als gematigdheid
te werk te gaan ten aanzien van het zoeken naar eene oplossing
van het Romeinsche vraagstuk. Daarom verzoekt de Regeling,
wier bedoeling en aangenomen gedragslijn reeds herhaaldelijk
in ecu helder licht zijn gesteld , de Kamer dan ook, de bestaande moeijelijkheden uiet nog grooter te maken door ontijdige
discussiën.
* Münclirn , 9 Dec. In de eergister gesloten militaire conferentie is van alle zijden geconstateerd , dat ile meest loyal»
toepassing plaats heeft van de te Stuttgardt genomen besluiten
betreffende de zoo spoedig mogelijke invoering van de grondslagen der Pruissische legerinrigting ten einde aan de weerbare
krachten der Zuid-Duitsche Staten de noodige slagvaardigheid
te geven. De verdere daartoe vereischte inrigtingen zullen weldra
tot «tand komen. Betreffende het vraagstuk der versterkte plaatsen
eens, ofschoon aan de
is men het, wat de hoofdzaak
practische uitvoering nog menig bezwaar in den weg staat.
* Florence , 9 Dec. Heden zal het groene boek worden
rondgedeeld. Het bevat 27 documenten betreffende het legioen
van Antibes en C 6nopens het Romeinsche vraagstuk.
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AMSTERDAMSCHE BEURS.
I Gebleven i Gsbleve»
(Per Tclesru-if.)
raus
HEDEN, den 9' DECEMBER 1867. i pau»
'eergist.i heden.
des namiddags ten 5 ure.

.

Nedekl. Arr.st. Oblig. Thesaurie 3j ' ',
Cert. Nat. Work. Schuld .{ «I
8
i

'

53

52 %

S'iti.4.

M%

Aand. Nederl. Bai-k
244
Aand. llandelm.op rese
13654
Aand.Ned.Cred.-enDep.-Bank
Maats,
v H. en Nij---.
Dito Alg.
Di*o Ned.-Ind. Handels-Bank
Dito Holl. Spoorweg-Maats.
Obligat. Leeniag. Idem. 1. 'f.
Dito Rhtjntpoorw. 1838 4Ï
Aand. Centraal Spoorw
45
f
Obligatiën dito dito
Dito Oost Indische Spoorweg
Pandbr. Nat. Hypotheek
Spanje. Obligati.n 3 pCt. thans 2*4 "/o
34^
8
Dito Binnenlandsche
85
3
Portugal. Obligatiën 1853
39'fe
3
Dito 1856—60
39%
5
935*
Rusi.ANß.Obi.bij Hope 1789/1816
Inschr. bde serie ..'. 5
57%
6de serie
5 *
Dito
71%
Oblig. te Londen 1862 5
8334
Dito 1864 te Amsterd. 5
84%
Dito dito te Londen. 5 »
5
Dito Amst. 1866.
8334.
5
Dito Londen 1566.
Ditobij HopeStC". 1860 4_
779.
Aand. Gr. M. Spoorw. ../ 185
Aand. Rs. 100 1864 5 "/" 198
Dito Rs. 100 1866 5
184%
Polen. Aand. 1835, fl. 500
/
Schatkist-Obligatiën 4 %>
«
Oostenrijk. Metalliee
5
46
Dito dito
2-216^
Dito Reute Amsterdam 5
6654
5
Dito in Zilver 1864
56%
Dito oblig fr. 500 1865 5
62
Dito Nationale 1564 5
51/8
»
5
Dito 1866 O. W.
45%
Aandeelen Nat. Bank .
f
4 "/, 193
Dito fl. 250 1864
5
409
Dito fl. 500 1860
!
100 1858
Dito
D,to tl. 100 1864
7354
12034
Fr. Ooit. Spw.-Ma»te. i ;
Pandbrieven in Zilver .5 «
Italië. Oblig. Zuid. Spoorweg.
/ ,
Griekenland. Obligatiën 1825 I "/»
Turkye. Obligatiën Alg. Schuld 5
" I! 3154
7tH?__
N -Amer. Obl. Ver. Stat. 1874 5
Dito dito 1881 ....«*
S
75._
Dito dito 1882
Cert. lllinois te Amsterd
95%
Obl. dito (Const. Bonds) 7 "/"
Aand. Atl. Sp.OhioSect 7 ■ j 39
8
32
Dito deb. (enkele)
8 *
Dito deb. (onbep.)
Gec. Atl. 1865
18%
7 "
58 fc
Obl. St. Paul Pac. R.W.Lo-d. 7
Leening Geconf. Staten 8 "
/13.75

62%

136*4
9'J

106%

"

-

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

.
-.
-

...
... -.
..
..
.. . . .
.... .
.
...
...

...

... .

.-.
.
.

..

Dito dito

Venezuela. Obligatiën
Dito
Ecuador. übligation 1856
Exploitatie Staatsspoorweg
Venezuela Conversie
Nieuwe Sporen 177.

"

IJ

... 1
.

34**4

397_.

393/8

93%
57%
71%
84

81%
88(4

83%

7854
j Js*i'4

'! '98
ISS

167%
45I*j^(
28
68

\ 56%
61%
Dl ft
55%

674

193%
408%

j

.

7354

120%
51

..

-

Hectaren

343/4

-

.'
...
...
....
lllinois. (Redempt. Bonds) . 0 "
Obl.St.raul&Pac.Spw.(2*-) 7
5
Buaziuï. Oblig. 1865
"
Mexico. Obligatiën 1851 .... 3 "
Dito
1864 ... . * ' :
/ i
Aand. met loting 1865 .
Bew. achterst. Conpons . . . .!
.
Grenada. Oblig. Gestuinp. Werk. .
Uitgestelde
Turken 1865 —. Dito
Amerika 1885 71%.
Nieuwe Rnss. leening

45

31%
77%

76%
75*Jt
94|4

81%

39%
21%
18"/,.
j

58%

/—.
66

—

50%
50%
733/ J 73%
13%
141%
61% ; 6%

"

5%
9%

»/c

" I'

im% ;
20%

|

13%

1887 12*54-

61%.

Spanje 1867 353/„.
De Hollandsche fondsen waren meer aangeboden, de vreemde
flaauwer deze vonden vele verkoopers, vooral de Russen 1566 en
de Italiaansche fondsen.

Retcttntredagen. 12 en 30 December.

"

Wissel op Parijs
f 56%,
idem kort f
op Hamburg 2/m.
St. Petersburg* 3/m. 1157; op '■Veenen 6/w. 96.

Amaterdam, 9 Dec.

idem kort f57He:

óp

, 2/m. 'Sbïfc

—
/.23.70. Dito Nationale ’28.35. Diverse Eng.
' ptrMetallieken
3
Engels.-Russen
ê /11.87%. uCt.
per«l/11.87%. Eng.
Prijzen van «Juupuns.

Amslerdam, 9 üec.

REGENTEN der Diaconie Gestichten van
de Ned. Herv. Gemeenle, zijn voornemens
AAM TE BESTEDEN op Vrijdag, 20
December 1867, des avonds te acht ure, in
het Weeshuis op de Hooftskade:
a. de leverantie en liet onderhoud der
Algeheele Tochtkecrlng door middel van Caoutchouc Tochtband k5O
Schoenen van al de verpleegden.
Cents per strekkende Ned. El, voor gewoon binnenwerk; het doelmatig plaatsen
b. de leverantie van het Laken, voor
hieronder begrepen voor binnen de stad.
(8465)
den tijd van drie jaren.
BESTELLINGEN franco en zoo tijdig mogelijk, aan het BEDDEN-MAGAZIJN vau
c. de leverantie van de henoodigde
Linnen, Katoenen en Wollen
Stoffen, voor het jaar 1868.
CAOUTCHOUC HAUJB* en VOETENWARMERS voor het Bed en op Reis.
De Voorwaarden liggen ter lezing en de
gestelde Monsters ziju te bezichtigen in boven
gemeld Weeshuis, dagelijks, van des morgens
10 tot 3 uren, tot aan den dag der Aanbesteding.
(8464)

TOCHT.

,

N. BALTUS, Gedempte Burgwal, Wo. 28.

NEDERLAND.
ttaamloo_e oemtootoctyap oan oer^ekering op \)tt koen.

Beproeft alles, en behoudt het beste.
Op de jongste Parijsche Wereld-Tentoonstel-

■_tfflfë_iW^
1,

STOLLWfiRCKSCHB BORST - BONBONS

.ass»»3"*^

$

ÜÊMiA
voor hunne voortreffelijke eigenschappen dcf-i /^"-^fcffilß
fi
f-fts^
_^^K nj
&j&VÊ___%%_%ïfl eenige Prijsmedaille toegekend, en daardoor l^
,<A

herhaaldelijk de nog van geen dergelijk Fabri- VijfflÉlr <nm ci
kaat bereikte volkomenheid schitterend bewezen. V v l/_m£&* Jy
_yr
Depots bevinden zich in alle steden van het
vaste land, a 30 Cents per PAKJE steeds
voorhanden te 'sGravenhage: bij Apotheker J. L. F. C. SNABILIÉ, Spui, en b
Apotheker W. K.
WIJS , Noordeinde. No. 98.
Te Alphen : bij Apoth. VA
VOSSIAN & ZOON , en bij Apoth. J. F. ALLART.
Te Drlclle : bij B. KRUIJNE.
Te Delft: bij Apoth. A. L. OVERSLUIJS en bij Apoth. H. W. DE KRUIJFF. — 'Fe,
Hazerswoudc : bij J. D. GAARKEUKEN. —Te Lelden : bij E. NOORDIJK c«
Te Scheveningen* bij
bij N. K. SWEMMER.
(8381)
& Cie.

i WÊ^I IIW
\______|_____!_!j3i£/

vM

——

-

—

"**■" '***"*■ gepriv. en eerste Amerik. en Eng. gepatenteeri
jl
« «SfeV
Ten overstaan van de NotaGoedgekeurd bij Koninklijk besluit van 17 Juli/ 1858 , No. 57.
■fs
rissen Schmolck «fcElkenCOMMISSARISSEN: De Heeren Mr. J. R. CORVER HOOFT, Wethouder van Amsler- Ajgg
dal, zal op DONDERDAG,
dam; Mr. H. A. HARTOGH, Officier van Justitie bij de Arrondissements-Regtbank te
den 12 December 1867, des
van Dr. J. G. POPP,
Amsterdam; A. GraafLANGRAND DUMONCEAU, Grondeigenaar; H. RAHUSEN, Lid van de
lß___m
Eerste Kamer der Staten-Generaal, Lid van de Provinciale Staten van Noordholland en tïÉÏ_B_HW voormiddags len 10 ure, en \^^_V_____W^^^^^''-^^'^_^^ Practiserend Tandmeesler te Weenen, Bognerstraat, 2.
van de Kamer van Koophandel te Amsterdam; Mr. J. J. ROCHUSSEN, Griffier bij de zoo noodig den volgenden dag, aan het Venduf£BL___BË || anÜhÊrinl
Uit voortreffelijk praeparaat heeft zich sedert de 15 jarel
Arrondissements-Regtbank alhier; R. DANIEL WOLTERBEEK, Directeur van de Neder- huis der Notarissen , in de Nobelstraat,
zijn bestaan, verbreiding en roem zelfs ook buitel
31
van
„-impzimiMil WJ .
landsche Bank; A. Graaf VAN DER BURCH, Grondeigenaar te Brussel; Mr. F. DE WILDT, te 'sGravenhage, in het opeubaar wordeu
S ■ _.„„ ,;_*rK H Europa verworven. Het gebruik er van heeft bewezen, dal
cfopp
Referendaris brj het Ministerie van Finantiën, Directeur van het Grootboek te Amslerdam. VERKOCHT:
liet buitengemeen dienstig is tegen Tandpijn van allerlei
j«ir°
»__Ka_iÉ__
DIRECTEUREN: de Heeren P. L. DUBOURQ en J. BOS.
AGENTEN te 's Guaaard,
tegen alle ziekten der weeke deelen van den MondJ
* Tanden,
-** spoedig-^bloedend *ziek Tandvleesch,
venhagb, de Heeren J. A. H. van hek POT, Kassier, Groote Markt, No. 26; Mr. A.
losse
bederf der Tanden en
HAAKMA v.ROIJEN, Hooigracht en Ph. W.DANNENFELSER, Lange Beestenmarkt; voor een GEDEELTE van een deftigen goed
lost
de
slijm
aankalking
waardoor
de
verhinderd
wordt, verfrischt den smaak in de»
op
onderhouden
Scheveningen: J. A. JUNG, Prinseustraat, te 's Hage.
mond, en verdrijft daardoor ten cenenmale den onaangenamen reuk, die door Kunst- ol
(7255)
holle Tanden, door spijzen of Tabakrooken ontstaat. Uaar dit mondwater de Tanden!
en deelen van den Mond op geenerlei wijze aantast noch daarop bijtend werkt , bewijst!
hoofdzakelijk bestaande in Mahonyhouten en het ook als bestendig zuiverings-middel van den Mond de
voortreffelijkste diensten, en be-J
andere MEUBELEN, waaronder Etagères en waart al de deelen daarvan in volkomen
gezondheid
zullen op MAANDAG, den 16- December, en volgende dagen VERKOOPEN: Zilverkasten, Portefeuillekast, Brandkast,
en frischheid, tot op hoogen oudenloinl
DiAttesten
hebben zijne aanbevelingwaardigheid en onscha<
eene belangrijke uitmuntend geconditioneerde verzameling
van, Canapé's, Stoelen, Salon-en Speeltafels, delijkheid van geneeskundige autoriteiten
erkend en het wordt door vele beroemde Artsen voorgeschreven.
Kastjes en boule, fraaije Tapijten (Tapisseries
Verkrijgbaar te 's Hage, bij 3. la. F. C. Snabilié en C. V. van Valkend'Aubuson), Meubel-Gordijnen, Schoorsteenburg, Apothekers, en by H. J. Giltay, Apotheker, te Dordreciiï. (352)
spiegels, Pendules, Kamerkroon, Schoorsteen'n verschillende vakken van Wetenschap en Kunst, waarbij vele gezochte Werken betr. en Ëtagère-Ornamenten, Vazen en Lampen,
Geschiedenis, Regtsgeleerdheid en Litteratuur, Schilder- en Bouwkunde, Spoorwegen en Stoom- O. I. en ander l'orsjlein, een Doorniksch TafelServies, geslepen Glaswerk, eenige Schildewerktuigkunde, de nieuwste Muziek, enz., nagelaten door wijlen de Heeren Mr. P. Bronsveld van Hul ten, Ridder der Orde van den Nederlandschen Leeuw, Oud Procureur- rijen en Teekeningen, Koperwerk, Kagchels,
//De REVALENTA wordt alhier door velen met het beste gevolg gebruikt. Zoo hoorde
Generaal bij het Hoog Geregtshof in Ned. Indië; en J. K. Rtthlcr, Majoor bij het eene Pers en hetgeen verder ten verkoop zal
ik
dezer dagen nog van drie gevallen.
Regiment Grenadiers en Jagers; voorts Prenten, Portretten, Schilderijen en Teekeningen, worden aangeboden.
De
Heer F. T. V. namelijk is door het gebruik van twee bussen Revalenta, elk van 2 tt, genezeï
Te bezigtigen op Dingsdag en Woensdag,
Instrumenten, Schilder- en Teekenbehoeften , Boeken en Kunstkasten, Schrijftafel en DIVERSE
Maagpijn, waarvoor vergeefs verscheidene andere middelen beproefd waren geworden.
van
zware
VOORWERPEN, nagelaten door de Kunstschilders «. de Meijer en W. G. F. 10 en 11 December bevorens, van 11 tot
De
Dochter
van den Wel Edelen Heer H. is door de Revalenta van eene verzwakking
Hcijmans.
3
ure.
(8265)
De CATALOGUS is op franco aanvraag verkrijgbaar te 's Gravenhage
ingewanden
der
hersteld.
bij de Boekhandelaars C. VAN DOORN & ZOON.
(8299)
Voor het Kind van den Landbouwer P. waren slechts 2 busjes Revalenta voldoende , om
hetzelve van het zuur te genezen, waaraan het sedert geruimen tijd lijdende was.
Nadere inlichtingen ben ik gaarne bereid mondeling te geven.
IN ITALIAANSCH BOEKHOUDEN (naar
Leiden.
(Get.) L. G. DIRKS.
■**■"
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Stoor oertrek naar eibers.

ANATHEMN- MONDWATER

1

INBOEDEL,

De Boekhandelaars C. VAN DOORN & ZOON

BOEKEN & PRACHTWERKEN,

Revalenta Arabica.

—

Privaat Instructie

Fabriek van Schrijfboeken.

EN HANDELSREKENKUNDE.
(8241)

DE WISKUNDIGE THEORIE)

De REVALENTA is eene voedzame, krachtige spijs en belooft leven en gezondheid aan
alle lijders; niemand behoeft meer aan zijne genezing te wanhopen.
Borst- en maagkwalen, koorts, zinkings, verstoppingen, maagkramp, maagpijn, hoest, aamborstigheid, diarrhaea, oprispingen, zuur, kolijk, zenuwziekte, stuipen, vloed, slijm, hartklop-l
BOEKEN VOOR HANDEL, FABRIEKEN pingen, hoofdpijn, duizeling, graveel, maagkanker, scheurbuik, klieren, tering, rheümatischt
aandoeningen, griep, misselijkheid en braking en nog vele andere ziekten geneest zij spoedig
EN ADMINISTRATIE,
en zeker.
voor privé of vennootschappelijke rekening.
"VC_>O_FLH_A._oiri>E3l,»ir s
Het is zonder tegenspraak de eenvoudigste en minst kostbare wijze van genezing. Gezond,
voedend en krachtgevend kan zij alle andere spijzen vervangen. Zij is voor Kinderen en
volwassenen als ontbijt zeer aan te bevelen. Zuigelingen kunnen er mede gevoed en groot
gebragt
worden. Zieken kunnen geen beter dieet houden dan zich bij de REVALENTA t*
van de meest zamengestelde of geërnbrouilleerde
TEGEN DE LAAGSTE PRIJZEN.
ZAKEN, BEREKENINGEN en BOEKEN. bepalen. Zij kan op verschillende wijze zeer smakelijk gereed gemaakt worden.
Men zij op zijne hoede tegen nagemaakte soorten; de echte REVALENTA van de
ÜJ__f mm_£ mU* ONTVANGEN: Potloodstlften, voor Gouden en Zilveren
Mechanieke Potlooden; alsmede Stalen Pennen, in eene geheel nieuwe
Heeren BARRY DU BARRY & C
Jjy
77, Regentstreet, Londen, wordt alleen verkocht
«S-i
verpakking.
(8460)
door het VERKOOPHUIS en deszelfs .Depots.
Men lette er vooral op, dat iedere Bus , tot waarborg der echtheid, door // F. VON
WINDHEIM en C°., VERKOOPHUIS" , geteekend is.
De prijs der REVALENTA is: Kleine Bussen 87. Cts., 1 tt (2, 2 tt / 3.50,
5 lt f 8, 12 « f 16.

HENRI VAN DEN HEUVEL,
Kantoor-, Schrijf- en Teekenbehoeften.

AANLEGGES VAN

alle Boekbinders-Artikelen,

OIMTWARRIIMC

OPMAKING VAN BALANS.

HUI- Ü

G. IU BMiüBLBR W.

Lll»"

-Sororectytiutye

KURKEN-FABRIEK
P. J. Masion & Co.

Residentie-Almanak
Gebr. Belmtaote.

1 QAQ

—

verkrijgbaar

EEN EIGENAARDIG en NUTTIG
EEESTGESCHENK

PRIJS, gekartonneerd
’__.
e
De 43 Jaargang ziet HEDEN het licht en bevat voor het eerst op de uitvoerigste
wijze al de opgaven, het Departement van Oorlog betreffende, zoodat de Residentie-Almanak
voortaan ook voor het Leger een onmisbaar Handboek geworden is.
In den Almanak zijn, als naar gewoonte, bij de vermelding der Namen, de WOONPLAATSEN opgegeven, waardoor de Residentie-Almanak eene practische waarde erlangt,
die sinds jaren algemeen wordt erkend.
(8481)

ls de lnteekenlng op

T ~rLI O,

-SijÖoct)rift in brie (Üalen
(FRANSCH-ENGELSCH-ÜUITSCH),

O E NATIONALE MILITIE

lEN BEHOEVE VAN

JOVtIK LIEDEN,
die dekennis der Vreemde Talen wenschen
te onderhouden en te vermeerderen.

01?

Het Nationale Dobbelspel.

IV n. Maandelijks verschijnt van
dlt Tijilschrift eene aflevering van
48 pas;, gedrukt in 3 talen
13 afleveringen tegen den prijs van 4 gulden vormen 3 boekdeeltjcs in even
zoo vele talen, waarvan afzonderlijke titels en omslagen gratis worden bijgevoegd. Oe l e aflevering Is
alom verkrijgbaar gesteld door den
uitgever r. %VY \ \ltl»l'*l VKI'K , te
Deventer.
(8804)

.

Uitgegeven ten voordeele van het Fonds voor 's Lands Vrijwillige

WEERBAARHEID
DOOR EEN VOORMALIG OFFICIER.

,

Uitgegeven bij Wl. J. WIEPSSISfCt te Rotterdam, en alom te bestellen. Prijs 35 Cents.
(8355)
■JUT" Wordt alleen voor rekening afgeleverd.

"jpgag* Bij de Firma Jac HAZENBERC Corn z

'^mattr

is verschenen:

E)e leer tmn tjet

,

te LEYDEN,

"Sj^U

Ei_rö^cs-__rK^a jXi4?- é^__^-. r Y];rs^-a_m: 7^,-,t?K^?__r\^ifcrzslX)^s>

Aan bovengenoemde Fabriek kunnen tien
bekwame HURKEKSIVIJDERS
VAST WERK bekomen.
Werktijd van 's morgens 8 tot 's avonds
10 ure.
Brieven franco.
(8466)

ALO M

JIOOO-

'SGRAVENHAGE, SACK en C°.
(8422)
EN IN DB BEKENDE DEPOTS IN DE ANDERE STEDEN

VAN

VOOR HET SCHRIKKELJAAR

UITGAVE VAN

.Amsterdam, Verkoop huis.

I

onoer^oek voor

Bij

Hendrik Altmann ,

te Rotterdam
verschijnt heden en is alom te bekomen:

-ifê~~ st 3
7__
wegkwijnend
Behoud
het
aan
leven.
gebrek
spijsverteringskracht
-3L
van
door
>'
r|_ De beste spijzen in de wereld worden nutteloos, zoodra de maag ze niet oplost Jl, |
m_ en in het bloed voert. Daar echter de HOFF'sche Malz-GezondheidsïË*\ Chocolade zoo buitengewoon ligt verteerbaar is, zelfs voor de zwakste maag,?ld
ci' zoo moet met den eersten Geneesheer van het St. Petersburger Hospitaal, den Heer 'Kl
]iy Dr. SIMINOWSKY, gezegd worden: //Men kan niet dankbaar genoeg zijn voor r,IJJ
_f*\ deze gewigtige uitvinding der HOFF'sche Ulalz-Chocolade-Prcparatcn fïJ
POEDER).'* In
rfgK(MALZ-GEZONDHEIDS»CHOCOLADE,
||L het Stolper Invalideuhuis werden, volgens het berigt van den Koninklijken eersten "j|-\
Q|P Geneesheer Dr. WEINSCHENK, vele Invaliden, die wegens doorgestane braaklip diarrheè'n geheel krachteloos geworden waren , door het gebruik der HOFF'sche
A"1 Malz-Gezondhelds-Chocolade volkomen weder hersteld en wel in verrassend 'i§*
qIQ korten tijd. De practiserende Arts Dr. RAUDNITZ te Weenen, schrijft van den JK
|% 9den Januarij 1867: //De HOFF'sche Malz-Gezondhelds Chocolade i«
"!*] beproefde ik met in het oogloopend nut bij individuen, die aan ligchaamszwakle Ah
en bij personen, die door diarrheen en doorgestane ziekten uitgeput waren , JE»
bij
borstzieken
(8412) dj!
en bij chronische catarn-lijders.
ilp
Gij-*) üe Chocolade wordt verkocht in pakjes van ’0.60, fl.lo, f 2prima kwa- fjf_
,**J_.
scounda kwaliteit.
||li; liteit en in pakjes van 0.40 , f in0.75 , f 1.40
_ïë Het Chocolade-Poeder doozen vau 35 en 70 Cents.
Uien wordt voor vervaïsching gewaarschuwd.
'c\_j
Ü )
*3b Van de wereldberoemde gepatendeerde en door Keizers en Koningen goedge- a f
keurde JOHANN HOFF'sche MALZ-FABRIEKATEN : Malz-Gezondheids-Choco,|r,

i.i

',c^\

J|
\\i

frXP

’

■

'

Malz-Gezondheids-Chocolade-Poeder, Borst-Malz-Suiker ,
pl}lade,
S^iß Bad-Malz ,

Borst-Mah-Bonbons,

enz., hebben steeds in voorraad de Heeren :
Depot: 'SGRAVENHAGE Sack dt Comp. en E. J. F. C. Snabilié.

VOORBURG J. P. Holn.

—

WASSENAAR S. Joh. Rotteveel.
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llliyillllSMFijill AillJ sl°l' zonder reuk, gelijk het
l
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ln den vorm van een vloei-
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Geneesmiddel in zich de hoofd*-^ VU I
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beenderen
Het wekt
eetlust op, bevordert de
aan Dames , die
maagkwalen
verdwijnen
diensten
,
vertering,
bewijst
grootste
doet
de
de
SIBIOKT
Leyden.
DER ALLEREERSTE BEGINSELEN VAI
THOMAS, Hoogleeraar te
Bewerkt door A. E.
ontwikkeling
lijden
vloed
en
de
van jonge
wijze
op
aan witten
bevordert
verrassende
DE DIFFERENTIAAL- en INTEGRAALPrijs fl.—
Met TWAALF HOUTGRAVUREN.
meisjes
lijden.
bleekzucht
,
die
aan
REKENING, DOOR
Het PHORPHORZURE YZER OXYDE bezorgt aan het ligehaam zijne geschokte of
IH. HETVRIQIÏEZ I'ITIEIVTEIi
verloren krachten terug, stelpt hevige bloeduitstortingen, bevordert de herstelling in het
Leeraar der Wiskunde, enz.,
algemeen , en is even dienstig voor grijsaards als voor kinderen , want het is een uiterst
I wofdzakelijk naar aanleiding van ïatb'i tonisch en herstellend
Door Mr. J. DE WAL, Hoogleeraar le Leyden.— Prijs 0.25.
middel. Daar het volkomen en snel werkt, iedereen het goed verdragen
Principles of the Differential- and Iniegral kan , geene constipatie veroorzaakt, noch op de tanden nadeelig werkt, wordt dit middel
_____T"
leder, die het oordeel van den bekwamen Schrijver op prijs stelt, zal deze ' Calculus. Post
8"., 292 bladz. met 2 uitslaandf bij voorkeur door de Geneesheeren voorgeschreven.
(240)
Brochure , over het bekende // Arrest van den Hoogen Raad in zake het'Velzer- ' Platen.
(8098)
Prijs
9.ZS.
f
,
en
ULOTH
te
Verkrijgbaar
bij
Apotheker
te Amsterdam
den
Proces", zeker met belangstelling ter hand nemen.
[8471]
bij
Apothekers.
alle
voorname
Gravenhage
's

Verloskundigen &Vrouwen-artsen.

SCHETS

—
Misstelling en Herstelling.
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Photographe de 8. Wl. le Rol.

Bij I». lfl IJS, te TIEL, is van de
pers gekomen:

MFP,
il W. D. ONUITGEGEVENE

PORTRAITS sur émail et Porcelaiue.

VERSPREIDE en

CABINET PORTRAIT,

NOUVEAU FORMAT DE CARTE DE VISITE.

POËZY.
(129)

La Haye, 109, ISToor-ta.ei_a.ca.e-

Ij

Post B°.

—

Prijs f 1.50. (8044)

HOLLANDSCHE SPOORWEG.

.

.

-

WINTERDIENST,

1 OCT.

7 25, 9.-, 10.25, 12.25, IM*, 320, 0.15, 825*. 10 . .. 8.14,
2
«ll*.
II.U,
4.20, 7.1,
1.10,
3.45, 6.30, 9.—, 10.40.
. . . . 10.10,
. .. 8.10.
, Amsterdam
11.35", 2.5, 4.30, 7.5, '8.20*.
.
8.40,
Rotterdam . . 7.—, 8.41, 10.41, 11.40, ].(!*, 4.6, 6.42, 96,
9.51*.
's Hage
-Aankomst
te Rotterdam .... 7.40, 9.25, 11.25, 12.20, 1.45, 4.50, 7.30, 9.50, 10.30.
«
5.15.
Belgische spoorw. . . . 8.5,
12.15,
. Staatsspoor
5.20.
10.15, 12.15,
Van Rotterdam vaar 's Hage.
's Hage
Amsterdam.
Aankomst te Amsterdam
Van Leiden
naar 's Hage.

. .
«

SNELPERSDRUK van J. A. DE LA VIETER, Hooge Westeinde 20, 's Hage

met beëedigde declaratie,

’’

—.—.

Fransche /56%. f 101$ f \O% per muel aangelegd. In vreemde soorten die vast

.

HaDjruiu- Kassen fii'% Rnsitn op vorige prijzen gehouden werden had hij gebrek ter gelegen'■!!. /
Poolsche in Kl.
dito per Z. R. —. heid aan verzending minder hr,ndel plaats men bedong vorige
"sche in Piasters /
; Uito in Francs /
Amerik. week voor 2250 ned. pd. Fransche f350 Schiedam; 123 p.;
'Hars 2.41*4; Jito Papier/*.—. Turksche Coupons/
149/2 p. Pet, f332 dito; 120 p. 146/2 p. dito f321 325,

>>-/56?4 Prniss./34%.

.

».al

’

—.

£ —.—.

pCt.

—

—.—.

—.

Beurs van Parijs, 9 Dec.

Rent» (Ope*. koers) 69 05. Ditu (Slotkoers) 69.10.

—. I'rad. Mobilier (niiuweactiën)

pCt. dito

103. Fr. Oost.

(nieuwe) 510
Spoorw. Actiën
Sre) 190. Meiic. loteu (gestemp.) 108. ö pl t. Spanje
«al. 35.12. 2% pCt. Spauje uitgest. —. 0 pOi. Vereen.
« 1882, 80 36. 5 pCt. [talie 45 20. 5 pCt. Gecons.
<u 33.50. Nieuwe Russische leening 310.00.

heden voor 122/3, per 2100 Odessaf3lB ; 121/2, per dito Berper dito Incolaicf fBlO.
diansky f315;
Meekrap. Bij kleine aanbiedingenwaren de vraagprijzen dooreen
veel te hoog gesteld, waardoor de handel beperkt bleef. Wat
tot vorige prijzen werd aangeboden , vond koopers. Vlas. Kleine
aanvoer tot lagere prijzen langzaam opgeruimd.
Amsterdam, 9 Dec. Tarwe en Rogge zonder handel.
Gerst —. Boekweit —. Koolzaad 9 vat Dec. 69 voorjaarApril
72, najaar Oct. 72. Raapolie vliegend 36% , voorjaar 'A7%
najaar 38%. Lijnolie vliegend 34% , voorjaar 35% najaar—.

,

,

,

Beurs van Londen, 9 Dec.
Consols perAug. 92%. 5 pCt. Brazilië 1865 75%- 1 pCt.
RIVIERBERIGTEN. Waterhoogte te
(dor
5 pCt. Grieken
Grieksche Coupon* 5%.
Keulen, 9 Dec. 2.05 el (0 voet 6% d.) boven nnl; val 0.07 el.
Dito dito 1864
N. Grenada —.
jt. Mexico
Maaatrlclit, 8 Dec. 0.82 el boven nul; val 0.03 el.
"'t. Grenada 30 1% pCt. dito uitge.t.
Landwarrants
Arnhem , 8 Dec. 8.42 e! -f A. P. ; val 0.01 el.
f. 3 pCt. Portugal 1853
Dito dito 1856/63 —.
(.orlnchem, 8 üec. h. w. 1 51 el -f A. P.j val 0.22 el.
pCt. Rusland 1860 —. 3 pCt. dito 1859 51%. 5 pCt.
!. w. 1.35 el +A. P.; »a/0.17e1.
1862 85 5 pCt. dito 1864
.8 pCt. Spanje 38%.
8
Urielle,
Dec.
h.
w. 0.50 el + AP.; val 0.50 el.
pCt. dito 35*4. AmortisabeleSchuld 25% a—. Coup. Cert.
1. w. 0.65 el
A. P. val 0.59 el
—.5 pCt. Binnenl. Turken 31%. 2 pCt. Venezuela
Den 9 December te Kenlen eenig dun drijfiji.
H. dito 1862 18. 6 pCt. dito 1864 17%. 1 pCt. dito
"% pCt. Nederland
4 pCt. dito
Ned. Rhijnspw.
6 pCt. Vereen. Staten 1882 71. 6 pCt. Amerika
Scheepstijdingen.
*»
70%. Dito dito Shares 88%. 8 pCt. Deb. Atl. Gr.
Brouwershaven 9 Dec. Door de Eng. stoombooten RaI Spoorw. *. M 100 19%. Atl. Spw. Actiën —.
vensbnry en Waterloo i 9op Schaar aan den grond gezet het Eng.
Beurs van Frankfort , 9 Dec.
stoomschip Smyrna, iv zee drijvende door equipage verlaten
pCt. Metall. 48%. 5 pCt. Nation. 53%. Oost. loteu 1860
geladen met lijnzaad van Riga. Gemelde stoombooten zullen de
l Dito 1864 73%. Metallieken 1859 60%. 6 pCt. Vereen,
Smyrna trachten af te slepen en hier binnen brengen.
1882 75% tl , medio Dec. 75% il
idem 1885 7454.
H[et-Act.
Vertrokken Passagiers.
—. Dollar-Couponi —. Spanje
Van
Brouwershaven
naar Batavia: Per Medea, kapt.
,
lul: Londen
Weenen 97*/8 ; Amsterdam 1001/8 van Teotem : mejnfvr. Descelles,
de heeren van Deun , echtg. en
«ge handel. Amerikaansche fondsen vast.
vijf kinderen Rijkevorscl en echtg., Eekhorst, Gerien , van
Berlijn, 9 Dec.
Beurs
Gigh Hoeve en van Lennep.

p.

.

.
.

.

.

—

.

"

.

.

.

,

,

.

van
pCt. Metalliek

47%. 5 pCt. Nation. 55&. Oost. Aand.
1 69%. Dito dito 1866
5 pCt. Italië 44%. Lombard.
*s 95%. 5 pCt. Russen 1822 85J4. 5 pCt. dito 1862 85%.

—.

,

,

Gepraaide Schepen.

Den 25
op 2° 43' NB. en 23° 30. WL.,
Bnyser, van New-Castle naar Point de Galle Den 26

op
1864 102%. Dito dito 1866 97%. Dito dito Jnnij 2° 30' NB. en 25° WL., Stad
Hoogterp, van
I—. 4% pCt. 1 missen 96%. 6 pCt. Vereen. Staten 1882 Hamburg naar Buenos-Ayres. Den 9 Nov., op 22° 6' NB. en
Aand. Holl. Spw. 103%.
34° 6'
Gunrtje & Maria, Flens, van Batavia naar Amissel: Londen 2/in. f,.2i\_. Parijs 2/m. 81%. Ham' urg sterdam.WL.,
151. Amsterdam 2/m. 142.% a Idem kort zigt, 142%;
«en 2/m. 83%. Petersb. 3/m. 91.

jsche Loten

.

.

—

&urs van *¥«*«/- l'ork , 7 Dec.
Des avonds.
(Slolkoersen). (Per Transatl.- Telegraaf.)
Per Telegraaf.
>ud 37 pCt. agio. Wissel op Londen 109%. 6 pCt. Ver* Parijs, 9 Dec. De ollicicuse Patrie verklaart, naar aanfde staten 1882, 107; 1885 105i4. 111. Shares 133%.
eiding van desbetreffende loopende geruchten, dat bij voortHonds
" Erie Spoorweg 71%. '/._. Obligatiën —.

LAATSTE BERIGTEN.

.

Officiële berigten.
M. heeft den vice-aJmiraal G. Fabius , commandant der
Hgt en chef van het Dep. van Marine in Ned-Indie, verling verleend tot het aannemen en dragen der versierselen
comm. der orde van St. Mauritius en Lazarus , hem gekken door Z. M. den Koning van Italië.
M.
bij liet corps gevormd uit de scherpschutters"niging West-Friesland, te Schagen, benoemd: tot kapt.
'. Blaauw; tot ln luit. J. W. lïogendijk en tot 2n luit
Derys.
■ M. heeft de benoeming van L.
J. lludig tot 2n luit. bij
corps, gevormd uit dc verceLigiug tot bevordering van
lds weerbaarheid te Rotterdam, op diens verzoek ingeïen en 20. jhr. T. J. Kraijenhoff, op zijn verzoek, eervol
'agen als majoor-command. van het artilleriecorps te Helder.
M. heeft aan deu gewezeu lichtwachter bij de kustver[,;ing te Kijkduin J. Muy of J. Mnije, wegens ongeschiktn ' tot de weßrneming van zijn ambt door ligchaamagebreken ,
1 Jauuarij een pensioen verleend van ’231 'sjaars.

.

*

M.
beschikkende op het verzoekschift van mr. F. de
't, A. Bouwman Johz., J. J. Krook van Harpen en Ch.
i

J. Muller, te Amsterdam, bewilliging verleend op de acte
oprigting der naamlooze vennootschap : Nederlandse/ie Pal-

,

ie -fabriek gevestigd te Amsterdam.
'e Minister van Binneul. Zaken heeft het verbod

ien

tot het

van markten en openbare verkoopingen van rundvee opge'a voor de gem. Montfoort , met ingang van 12 December,
'olgens berigt van den consul der Nederlanden te Saigon dd.
'ov. jl., zijn bij besluit vau den vice-admiraal, gouvernenr
de havens van Hatiën eu; Rach gia , op de
Cochin
'kust van Cochin
voor handelsschepen van alle natiën
'gesteld, op dezelfde voorwaarden als de haven van Saigon.
't audiëntie van den Minister van Marine zal op aanstaanden
«ag niet plaats hebben.
'. Ms. raderstoomschip Banka , onder bevel van den luit.
**cc le kl. A. W. Keuchenius, is heden namiddag van de
<* van Texel naar zee vertrokken , ter opvolging zijner be"ming naar Oost-Indië.
f. Ms. raratorenschip Prins Hendrik der Nederlanden .onder
1 van den kapt. ter zee M. H. Jansen , is den 6deu van
fbourg vertrokken 0111 naar Nederland terug te keeren.
I, Ms raderstoomschip Timor, ouder bevel van den luit.
Tee le kl. E. F. llanel von
heeft gister voordag de reede van Hellevoetsluis verlaten, ter opvolging
er bestemming naar Oost-Indie.

,

behoorende tot
"e offic. van adm. 2e klasse W. F.
'ol van Zr. Ms. wachtschip te Willemsoord is met den 5n
'r op non-activiteit gebragt.

,

ldnring de volmaaktste eenstemmigheid in den boezem van het
Kabinet bestaat.
* Florence , 9 Dec. De Opinione verzekert dat de Fransche
Minister van Buitenlandsche Zaken aan de Italiaansche Regering
eene nota heeft toegezonden om haar nader in te lichten omtrent den zin en de beteekenis van de rede , door den heer
Rouher Donderdag in het Wctgeveud Ligehaam uitgesproken.
De Minister zou daarbij de verklaring gevoegd hebben dat het
Keizerlijk Gouvernement meer dan ooit besloten is zich krachtig
te verzetten tegen gewelddadige pogingen, welke in Italië
mogten worden aangewend om eene aanhechting bij Rome te
verkrijgen; dat intusschen de Regering eene geregeldeoplossing
van het Romeinsche vraagstuk niet wenscht te beletten en dat
deze in gemeenschappelijk overleg tusschen de beide Gouvernementen zon kunnen plaats hebben.

* Londen, 9 Dec. Ter Veemarkt waren aangevoerd: 4590
Runderen, 24,640 Schapen en Lammeren, 178 Kalveren 310
Zwijnen. Prijzen : Beste Kunderen 5/2 , Schapen en Lammeren
5/ —, Kalveren 5/6, Zwijnen 3/10.
* Londen, 9 Pee. Olie , Raap bruin 36/9 ü 37/—. Lijn-34/9 a 35/—. Notering te Hnll 33/6. Boter, Friesche 106/—.
Tarwe , trage handel. Mindere soorten Engelsche , zondervraag.
Haver 6d. hooger. Gerst 1/ hooger.
* Llverpool , 9 Dec. Katoen, lleden zijn afgedaan 10,000
balen. Vaste markt.
* Berlijn, 9 Dec. Rogge, le termijn 74, 2e termijn
73*14. Raapolie, le termijn 1054 , 2e termijn 1054.
* "èew-York, 7 Dec. (Per Transatl.-Telegraaf). Katoen,
good middling 17% e. Petroleum 24 c.
* Philadelphia , 7 Dec. Petroleum 24 c

,

—

Z. M. de Koning is heden avond ten ("_ ure van het
Loo in de residentie teruggekeerd. Aan het station had
zich een ongewoon
in de bestaande politieke omstandigheden opmerkelijk
groot aantal personen vereenigd
om Zijner Majesteits wederkomst af te wachten.

——

Burgerlijke Stand, 9 December.
Bevallen : G. van Rijn, geb. Kerpershoek , d.
jonkv. J. M. H. Six tot
geb. Wijckerheld Bisdom,
z. — P. S. Labojjrie, geb. Loobeek, z.
M. C. Renveknmp.
d.
N. M. Roos, geb. Koning, d.
geb.
11. S.

—

—
—
—

—

—

van Dormolen, geb. Robert, z.
M. H. Vrolijk, geb. van
J. H. van der Eijk, geb. Reinhoudt, d.
Duijne, z
z.
C. P. H. van der
W. Tammcrijn, geb. de
Gaag, geb. Mallee (1.
J. M. Kruller, geb. Fortnnati, z.
A. van der
Overleden: M. E* Grijp, geb. Kam, 75 j.
M. Jonas, d., 2 j.
Vos, geb. Vermeij, 28 j.
A. E.C.
M. Berkel, z. 10 j.
J. M. Bervoets, wed. vanP. C. Maas,
M. J. M. Aarts, d. 3 m.
75 i.

—

—

,

—

— —

—

——

Ingezonden Stukken.

's Hage , 8 December 1867.
Mgnheer de Redacteur!
Nu begint het de spuigaten uit te loopen , nu de JV. Rott. Ct.
8 Graven'
de verregaande onbeschaamdheid heeft, of hoe gij het noemen
» vond gretige koopers tot de koers van /46 a ’52 of/" 1.15 wilt,
om heden in haar blad den heer Thorbecke als den man
1.80 per Ned. pond.
aan te wijzen , dien onze Koning raadplegen moet om een nieuw
Helileda.ii , 9 Oec. Gerst. Verkocht 127 « Kunda ’283 Ministerie zamen te stellen.

Handelsberigten.

laut, /"285 6/w.

Voulwijn, per Ned.

'enever,

(rnst. p.roef,

koeling,

>,

de ketel

.

. ... .

vat zonder fust of belasting /

.

«

»

Uotterdam, 9 Dec. Niettegenstaande er

10.50.

22.00.
--23.25.
- 1.70.
door

de vorst

lelde schuiten niet aanwaren , hadden wij eene goeden aanvan nieuwe Zeeuw. Vlaam. ïlakk. en Overm. Tarwe die
25 et. per mud hooger vrij goed opruimde. De goede en
ke bragt van f 15& a f lü*4 en de mindere van f 1334 a

*

'3£

per mud op. In Poolsche

eu

RooJe soorten dieprijs-

'dend bleven had redelijke handel plaats. Meu bedong vorige
ek voor: 130/1 per 2400 pd Hongaarsche f430. Heden
lr: 127/8 per 2100 Witb. Pool f485, 129/30 per 2400
, Odessa f 485,
126/7 per 2400 idem f470.
en bruineboonen bleven in een doen , voor de Zeenw.
'te is van f 11% a fl3 en voor de Walch. van f 13% n
1% per mnd en voor de Zeenw. bruine van f 1 1 4 a fl4
voor de Walcb. van f 15% a fl6 per mud , blaam»e erwten
'en ruim prijs houienJ , de Zeeuw, zijn van f 10 a fll.de
>lch. van flll4 a f
de uiet kokende van PJ%af9%
de groote schokkers vau fll a f 13 per mud verkocht, van
'olzaad dat op vorige prijzen gehouden werd , zijn even als

slag lijnzaad geene afdoeningen bekend.
*Nieuwe
Zeenwsche, Vlaamsche en Flakk. Gerst onderging
en

tne verandering. Voor de winter werd van f 7tot f8.30
*>r de zomer van f 7tot f8.20 per mud besteed. Nieuwe
tuwsehe, Ovcrm. en Polderhaver was als voren te verkoopen.
1 lange bragt van f2.70 tol f345 en de korte vnn f3.70 tot

Wil dan de partij van dat blad ons land te gronde helpen ?
Want waarheen zonden wij gaan , als de heer Thorbecke , die
bewezen heeft ongeschikt te zijn voor zijne taak , weder aan het
hoofd van de Regering kwam ?
Ik vraag: of in dezeongelukkige tijdsomstandigheden, waarin
het geliefde vaderland zich bevindt, er wel dwazer propositie
kan gedaan wordeu ? Ik vraag : of de N. Rott. Ct. er den draak
roeê steekt ?
Zijn wij dan kindsch, zinneloos geworden ? Heeft het volk
of hebben de kiezers dan geen denkvermogen meer , om niel te
begrijpen dat wc geheel ten gronde zullen gaan, als er wc êr
Ministers komen als Thorbecke , Fransen van de Putte es?
Moet er dan eerst gevoeld worden ? Maar dan zal het ook
te laat wezen I
Waarheen toch heeft hel zoogenaamde liberale Ministerie ona
gevoerd ? Op den rand van den afgrond ! Daarom moet het nn
bestaande conservatieve Ministerie, als het blijft, zich haas.en
om allea te doen wat maar mogelijk is, om ons voor den val te
bewaren. Ik hoop dat het zal blijven en spoedig, als de crisis
voorbij is, voor goed aan het werk zal gaan , vooral md hel
waar een volk vau miloog op ouze bezittingen in hel
lioenen zielen uiet als stief kinderen , maar als geliefde kind nen
op eene vaderlijke toegenegenheid alle aanspraak hebbende, moet
behandeld worden , waartoe nooit een afstand van woeste gronden
kan leiden. Ik hoop dat vooral de Minister van Koloniën toone,
dat hij een man is, die weet wat Wj wil en aan de Volksvertegenwoordiging rond en open blyken geeft, dat hij volstrekt
niet om zijne portefeuille als Minister geeft, maar alleen het
belang van Java bedoelt, dat is vau het volk waaraau het laud

190 per mud op. lnlandsche Boekweit, waarvan zeer weinig behoort.
veil was, bragt f 5per last meer op. Vreemde bleef in een
Ik meende dit weinige u te moeten schrijveu en opmerken
In. Per 2100 N. pd. is voor de Noordbrab. van f255 tol niet alleen , maar ook om , als gij daartegen geeneredenen mogt
|60 en voor Fransche f 215,
f220 i f2:10 aangelegt. hebben , in het Dagblad op te nemen.
leuwe Paardeboonen vonden als voren van f 8.40 tot f 9per
Met alle achting heb ik de eer te zijn ,
od koopers. Duiveboouen werden van f9.50t0t f 9 75 per inue".
UEds Dienstw. Dienaar v. H.

'

rhandeld.

lnlandsche Hennepzaad was tot f240 te koop. Kanariezaad
lagtr. Van f 7tot fl5 per mud
linig attentie. Van Mosterdzaad werd ISrniu van f21.50 tot
&2.50 en Geel van fl4 tot fl5 per mud geveild. Raapolie
86 tot f37, Lijnolie f 34.25 tot 135 25 per Ned vat. Raapteken f93 tot
Lijnzaad fl2O tot fl5O de 1040 stuks.
ls tot 25 c. per mnd

Mijnheer de Redacteur!
Zatordtg de discussièu bijwonende in de Tweede Kamer gehouden omtrent de begrooting van Koloniën , trok het zeer mijne
aandacht, dat het juist de heer Fransen van de Putte was, die
aanmerking maakte op het gelijktijdig bekleeden der betrekking

van referendaris bij dat departement door het lid der Kamer,
niet den heer vau
Sypesteyn.
'oot en tot vorige prijzen jjevraagd en prima-soort u zijn zeer
Zou dc oorzaak dier aanmerking misschien hierin gelegen zijn,
'Idzaam. Vlas met tamelijke aanvoer tot bovenstaande prijzen dai dc heer Fransen van dc Putte gaarne de plaats van den
let weinig handel.
heer van Sypesteyn bij het departement van Koloniën zou willen

»n Zaai-Lijnzaad was de aanvoer door de ingcvallc vorst

Nieuwe Zeeuw. Vlaam. & Noordbr. rogge was bij eene rede- innemen , om daardoor dagelijks in de onmiddellijke nabijheid
lijken aanvoer tot ruim vorige prijzen te verkeopen. Voor de der archieven te zijn en alzoo zijne wetenschappelyke weetgieX.
'fatgenoemdc is van fll ü f 12 en voor de laatsgenoemde van righeid te beter te kunnen bevredigen?

'W____\ mm Voor de leiding van

ADVERTENTIËN.
Voorspoedig bevallen vau een
de Hoogwelgeboren Vrouwe SIK TOT OTERLEEK, geboren Wijckerheld Bisdom.
's Gravenhage , 8 December 1867. (8469)
Bevallen van een ZOO N, R. J. VAN
DORMOLEN, geboren Robert.
(8476)
8 December 1867.
Eenige en algemeene kennisgeving.
Heden overleed ons jongste Kindje, twee
maanden oud.
M. E. G. SUERMONDT.
P. H. SUERMONDT,

—

Nederburgu.

's Hage, 8 December 1867.
Eenige kennisgeving.

2 Knapen,
van achtm negen jnren oud , wordt
VERLANGD: een Jongmensch, die
daartoe twee of meer morgeuuren van den
dag ter beschikking heeft. Er wordt geen
schoolonderwijs, maar ontwikkeling van den
jeugdigen geest door hen te leeren opmerken
begeerd.
Men adressere zich franco , ondet
letters R. M., aan het Bureau vau het

/B-^^m

(8488)

Heden overleed, tot mijne diepe

na eene gelukkige Echtvereenigiug van twee

en dertig jaren , mijn hartelijk geliefde Echtgenoot J. DE JONG, oud-Apotheker.
'sGravenhage, 5 December 1867.
Wed. J. DE JONG.
(8446)
Biemond.
Eenige en algemeene kennisgeving.
Op den 29" September overleed te Oenorang, mijne Echtgenoote, ANNA MARIA
HYPOLITA VAN MAANEN—Deutz.
J. VAN MAANEN.
Samarang, 14 October 1867.
(8403)

De ondergeteekende betuigt, ook uit naam
van hare Kinderen en Behuwdkinderen, haar
innigen dank, voor de hartelijke en vereerende
bewyzen van belangstelling en deelneming, die
zij, zoowel gedurende de ziekte, als bij het
overlijden van haar onvergetelijken Echtgenoot
mogt ondervinden.
De Wed I*. M. C. KONING,
geb. Krouwel.
(8489)
De ondergeteekenden betuigen hierbij hunnen hartelijken dank, voor al de bewijzen
van deelneming, in het overlijden van hun
Broeder en Behuwdbroeder, den Heer P.
NIJHOFF, te Arnhem.
M. NIJHOFF.
E. J. H. NIJHOFF—CooI.
'sGravenhage, 9 December 1867. (8461)

DIAKENEN der Nederduitsche
Hervormde Gemeente alhier berigten
onder dankzegging, ontvangen te hebben,
door tusschenkomst van den Adv.-Diaken,
van N.N. de somma van ’25, //als eerste
bijdrage tot het doen vervaardigen en daarstellen van Gymuastiek-toestellen op de speelplaats in het Weeshuis"; door tusschenkomst
van Ds. J. MOLL Jbz., vau N. N. uit Frankrijk, de somma van ’5O. als bijdrage iv de
gehouden Turf-Collecte van den 5" Dec. jl.
'sGravenhage, 9 Dec. 1867.
(8483)
Namens Diakenen .J. J. VAN GEUNS,
Advocaat-Diaken.
E. L. SCH MIT,
Grootboekhouder.
Allen, ' die iets schuldig zijn aan of te
vorderen hebben van wijlen den WelEdelGeb.
Heer TACO SCHELTEMA , worden
verzocht daarvan opgave te doen vóór IS
dezer, Prinsengracht, 45. (8487)

BfcT-gï*-**

«"feSf

"HomoïogatiëT
B'j vonnis van cle Arrondissements-Regtbank te 's Gravenhage, d.d. 3 December 1567,
is het aceoord, aangeboden in het FAILLISSEMENT van Frans Baniël Schut,
Drogist, Verwwarenverkooper en Winkelier te
's Gravenhage, GEHOMOLOGEERD.
A. VAN DER GOES.
(8477)
Door mijn nog onverwacht
vertrek naar Indië niet meer
W_B^_^_T
W-t ~~
in de gelegenheid geweest zijndo
van allen die mij kenden afscheid te nemen, roep
ik bij deze aan Familie, Vrienden en Bekenden nog het laatst vaarwel toe.
Ia J. VAV DER STRAATEN.
Aan boord van helschip: "Nederland en Oranje."
Brouwershaven, 7 December 1867. (8478)

_JU____Ë__^ti

Tegen Februarij wordt in eene stille huishouding eene bekwame

KEUKENMEID

—

(8358)

Dagblad.

MER

BIEDT ZICH AAN, tegen

ék Februarij of eerder : een bekwa-

§me

TUINBAAS, gehuwd.

32 jaar oud , bekwaam in de Bloemkweekerij,
Adres: franco-Brieven, letters K. K.,
(8473)
Bureau Dagblad.

Voor een gezin, Man, Vrouw eu drie Kinderen, wordt, medio December, te's Gravenhage, zooveel mogelijk in het midden der
stad, gevraagd: een gemeubileerd

■öotmi- of *Benebenl)utß,

van minstens drie Appartementen, met kleine
Onder opKeuken eu Bediende-kamertje.
gave van maandelijkschen huurprijs, met inbegrip van bediening, adressere men zich
onder letters R. T., aan het Bureau van het
Dagblad.
(8357)

—

KOSTenINWONÏM

WORDT GEVRAAGD, terstond, voor eene
fatsoenlijke BURGER-JUFVROUW, Host,
Inwoning en Bc-vasschlng , met gebruik van een vry Kamertje, bij ordentlijke
Burgerlieden, deu prijs van 6 's weeks niet
te boven gaande. — Brieven franco, lett. Z.,
(8482)
Bureau Dagblad, Westeinde.

’

TE

HÜUR7

tegen primo Mei , of des verkiezende met
primo Februarij :

een Bovenhuis,
,
,

staande in de Hoogstraat No. 25
bevattende zeven zoo groote als kleine Kamers , Dienstboden- en Provisiekamertje , Keuken met uitmuntend wel- en regenwater, vrije
Zolders en gebruik van een gedeelte des Kelders.
Nader te bevragen bij den Benedenbewoner, den Boek- & Kunsthandelaar J. C.
(8462)
E STOR Jr.

—

WORDT TE

B«¥IJEVuA4GD:

in 's Gravenhage of omstreken, liefst tegen 1
Februarij, doch uiterlijk 1 Mei 1868, een
net 11 IIU» , bevattende 8 Kamers. Fatsoenlijke staud en goed drinkwater zijn vereischten,
huurprijs ’5OO a ’6OO 'sjaars.
Frauco brieven, onder letter A.,—-bij de
GEBR. VAN DER HOEK, Boekhandelaren,
(8472)
te Leiden.

GEVRAAGD,
WORDT
,
een
eerste
zoo
op
der
winkelstanden te 's Gravenhage :
spoedig

mogelijk

TE HÜÜR OF TE EOOP
een Huis.uitgebreide
geschikt (of in te rigten) voor cene
Winkelzaak. — Adres , met opgaaf van
stand en prijs, met franco-Brieven, onder
letter W., Bureau Dagblad.
(8485)

TB HÜÜR GEVRAAGD:
’9OO ’l2OO- —

tegen 1". Mei 1868, een HUIS, met
groote vertrekken en een Tuin, in het midden
a
der Stad, huur
Adres,
met franco brieven, letters L. L., aan het
(8463)
Bureau Dagblad.

Ho utverkoop ing

de Buitenplaats STEENondei Rijswijk , op
WOENDAG, den 18» December
1867, des morgens ten 10 ure,
van eene partij extra zwaar
ESSCHEN HAKHOUT.
Kunnende alles zeer gemakkelijk worden
(8467)
vervoerd.

fop

l^ieneFßlEß

ONTVANGEN
ln het BEIJKKSCII BIERHUIS

MULLER,

VERLANGD, P. G., tusschen 30 en 40 jaren
oud, en voorzien van schriftelijke getuigen.
Adres, in persoon, bij de Boekhandelaars
A. v. HOOGSTRATEN & Zn., alhier. (8479)

van de Heeren STAUDIGEL en OTTERBEIN, te Amsterdam.
(8480)

f5OO

S. Sarluis,

ter leen gevraagd , voor een jaar, tegen
Adres, brieven
zekerheiden goeden interest.
letters A. V. A. J., aan het Bureau van het

—

Dagblad.

(8475)

Verloren :

,

een langharige bruinbonten PELERINE
gaande van het Bezuideuhout, langs het Plein,
Ncbelstraat.
Buitenhof, Plaats naar
Die dezelve terugbezorgt bij den Boek- en
Kunsthandelaar F. J. DE ZWAAN, Hoogstraat, 7, zal beloond tvorden.
(8468)

—

f3OO belooning,

die aan een persoon van onbesproken gedrag,
eene duidelijke hand schrijvende, eene Hetrekking bezorgt, die jaarlijks minstens
bovengemelde som oplevert. De stinile geheimhouding wordt verzekerd.
Brieven franco,
motto: Betrekking, aan het liureau van het

—

(8474)

Dagblad.

Bij fatsoenlijke Burgerlieden, P. G.,
van hun eenig
Kindje, de gelegenheid aangeboden tot opvoeding van een ln geheim geboren Kindje tegen billijke vergoeding. —
FVanco brieven, onder letter W., bij den
Boekhandelaar E. E. VON MUNCHEN, te
Haarlem.
(8470)
*_^_yjF»

ffc*__»_/ wordt, door verlies

,

SPUISTRAAT, No. 33.

Lees met .Attentie.
De ondergeteekende is door zijne buitenlandsche Correspondenten iv staat gesteld de
navolgende goederen tot de hoogste prijzen
ln te koopen, als: JAPANSCH- en
SAKSISCH PORCBLEIN , WAAIJERS,
KANTEN, GOUDLEDER- en TRYPENBEHANGSELS, WAPENS, MEUBELEN,
PENDULES, CANDELABRES en ZIJDENKLEEDEREN. Hoopt PA ARL EN en
JUWEELEN, tegen de hoogste prijzen.
%W Laat zich aan huis ontbieden. (8484)

-

OPRUIMINa
van
een groot assortiment

DAMES-* KINDER-

MANTELS

TOT VEEL VERMINDERDE PRIJZEN,
bij
(8486)

Baliliuaini i Co.

name kanonnen genoeg zjjn en stelt nn als amendement voor wordt de beraadslaging gesloten en het wetsontwerp met algahet artikel met ’25000 te verminderen. Hij gelooft dat het stemmen aangenomen.
V. Vereeniging der gemeenten Schiedam en Oudbeter is immigranten dan getrokken geschut naar Suriname te

Hij zal zich daarvan dan ook onthouden doch doet een vraag
DAGBLAD VAN ZUIDHOLLAND
aan den Minister, naar aanleidingeener door hem ontvangen medeEN 'sGRAVENHAGE.
deeling dat de commissie tot onderzoek voor de regten van den
inlander op de woeste gronden , nog wacht op de finale vaststelling harer instructie en dat men in ludië niet weet uit welken
post der begrooting de kosten voor die commissie motten gevonden worden. Nu heeft de Minister oulangs verklaard dat het
BEHOORENDE
onderzoek vermoedelijk binnen 8 of 9 maanden zou zijn afgeloopen.
10
Spr. meent dat tasschen beide mededeelingen bepaalde strijd
Decemher
DINGSDAG
tot het N°. van
bestaat en wenscht dus inlichting van den Minister op deze
1867, N°. 291*.

zenden.
Minister van Koloniën geeft in
Ue heer Hasselman
antwoord aan den heer Storm te kennen, dst bij ziju voorganger een schrijven nit Suriname was ontvangen, waarin op
vermeerdering van oorlogsmateriëel werd aangedrongen, omdat
de oude kanonnen niet meer bruikbaar waren. De Ministerkan
kan dus zeer goed begrijpen waarom zijn voorganger spoed heeft
vraag: of de Minister eenig officieel of officieus berigt heeft gemaakt met het doen vervangen van het geschut. Zijn die
dat de commissie van onderzoek bare onderzoekingen heeft aan- stukken nu niet noodig, dan is zijn voorganger door de autoriI teiten eenigzins op een dwaalspoor gebragt.
gevangen.
Dc heer Storm van 's Gravesande blijft volhouden dat
üe heer van Sijpesteyn had gaarne de gelegenheid gehad
Zitting van Zatuidag, 7 December 1867.
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van hst gansche beheer te Ommerschans wordt door
vereeniging
vertegenwoordiging, die toch
Jonekbloet,
HoekHeemskerk,
Begram, Luyben,
van den te grooten omvang,
van den Minister betwist, uithoofde
bij do bepbling van traetementen. Bovendien heeft de Minister Rappard,J. K. van
van Sypesteijn,
water
de
't algemeen ontwikkelt de
verhoogd,
Kamer
Over
terwijl
hij
reeds,
nu
van
Ommerschans.
aanzienlijk
hier de traetementen
, Pijnappel,
Amero'ngen, van Wassenaer Catwijck, van Naamen
het denkbeeld van éénheid van beheer de nn
'tegen
Minister
Koreest,
in de gelegenheid had moeten stellen daarover haar stem te Hoffman ,
van
,
Simons , Saaymans Vader
bezwaren.
doen hooren.
Wintgens, van nog daaraan verbonden finantieele
Bieberstein, Stieltjes, W. van
, ook met 't oog op de
den
Minister
de
gemeend
slechts
een
dan
ook
dat
wensch
üe
heeft
hij
Regering
Guljé
zegt,
De heer
der Maesen, van der vrij
Hardenbroek,
van
van
aan
denkbeeld geen geHenvell,
bestaat,
hem
den
het
de
Minister
de
,
onjuistgoede inrigting die
in bedenking heeft gegeven. Mogt
Heydenrijck Rochnssen , Kien en de Voorzitter.
de zamenvoeging van bedeHucht,
verder
2°.
Uat
op
er
niet
te
hij
aandringen.;
volg
geven.
dan
zal
moeten
aantoonen,
heid dnarvan
Ar t,t. 2—B worden hierop goedgekeurd.
Veenhuizen, gelijk de Minister in bijzonderDe heer Schlramelpennlnck, Minister van Financien, zegt; Ter 'gelegenheid van de behandeling der uitgaven voor Suriname laars en kindereu te
het
hier sleehls schijnbare
heden
slechts
daar plaats heeft waar dit onvermijdelijk
aantoont,
in antwoord op den heer Guljé , dat
de heer van Sijpesteyn bij art. 9, betreffende de is eu zonder schade voor de betrokken personen kan plaats
bespreekt
der
kosten
nog
bedrag
blijft
geheele
want
het
j
geldt,
veihooging
pensioenen der koloniale ambtenaren, het Koninklijk besluit be- jj hebben.
3°. Uat, wat de tucht en politie in de gestichten
beneden de som, voor de vroegere organisatie benoodigd. Het is | treffende
die pensioenen en wijst hij op de gebreken van dit :' betreft, daarin reeds veel verbeteringen zijn aangebragt,
:
der Regering voorgekomen dat het doelmatig is alle emolumenten besluit, die
hij in bijzonderheden aanwijst en welks toepassing ! die nog
steeds met zorg worden voortgezet, hetgeen dan ook
te doen vervallen en aan dc ambtenaren vaste traetementen
en onregtvaardigheid voor de belanghebbenden j uit
onbillijkheid
tot
aantal misdrijven blijkt; terwijl aan de behet
geringer
te geven.
gewijzigd,
jj waking aan de grenzen
Spr. uit dus den wensch dat dit besluit worde
der kolonie streng de hand wordt geHet is dus onjuist om te spreken van verhoogde tractjementen. | leidt. 9 wordt hierop goedgekeurd.
Art.
aanzien
van den gevorderden leeftijd des
van
den
van
4°.
Ten
heer
Delden
de
houden.
betreft,
opmerking
Minister]
Wat de
Suriname), üe heer van
10
der
in
(Kosten
landmagt
Artikel
in
de
dat
deze geen bezwaar oplevert,voor
directeurs,
eischen der dienst \
meende dat hij zoo spoedig mogelijk
voor getrokken i tegenwóordigen
|
Sijpesteyn gelooft dat de som van
bovendien
de
diens
terwijl
hij
gebleven
is
binnen
Werkzaamheden.
ijverige
voorzien,
moest
i
aldaar veilig achterwege kan blijven, vooral nu het
s°. Dat tegenwoordig klagten over de voeding der -bevolking
perken door de begrootingswet gesteld. Er is hier dus geen ! geschut
wordt
verminderd.
garnizoen
gezag
het
der Kamer. De Regering
en eindelük 6°. dat dc Minister, bij
verdedigt ! niet meer billijk zijn
qnaestie van miskenning van
Hasselman, Minister van
De
heer
iv de gestichten, over talgemeen
Kamer,
der
maar
zjj
gezag
persoonlijk
wenscht
bezoek
zijn
het
ook
i
laatst
op
erkent gaarne
lang
en herinnert er aan dat reeds sedert
post
uitgetrokken
gehad.
den
heeft
I
__..__, _haar gebied vrij to blijven.
Juist : redenen van tevredenheid
Sevenaer meent dat het R.K.
in Suriname op getrokken geschut was aangedrongen.
van
Nlspen
De
heer
van
Artt. 17—57 worden hierop aangenomen.
is
het wenschehjk
1 omdat het garnizoen zal worden verminderd,
I e heer OWenluiis
kerkgebouw te Ommerschans te klein is.
Het geheele hoofdstuk wordt met algemeene stemmen aan»
daar de stukkeu door s Ministers
de vereeniging der
i den post te behouden, vooral
; Gratama verdedigt het denkbeeld van
zijn.
Veenhuizen. Hij deelt tevens mede
zijn de beraadslagingen over de credietwet voor j voorgangers reeds besteld 'g Gravesande meende dat toch eerst : gestichten Ommerschans en
! üe heer Storm van
de voeding mdc gedat
gelijk de Minister gezegd
Hoofdstuk IX (Kolonlen.)
de gelden hadden moeten worden toegestaan, vóór dat men
dat,
door
het
verzoek
om
stichteu alleruitmuntendst was
De heer van der Hucht zegt
overging tot de bestelling.
Na repliek van den Minister en van den heer v. r*ïlspenf
ontslag door het Kabinet gedaan, het nu geen pas zou hebben
blijft van oordeel dat er in SunDe
heer
van
Sijpesteyn
te treden in uitvoerige koloniale debatten.
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Xleuw-Mathenesse, met toevoeging van een deel
der gemeente Kethel en Spaland en Vlaardinger»
Ambacht.
De heer Wintgens betoogt dat naar de uitdrukkelijke bepaling van de artt. 129—132 der gemeentewet,. de bestnren
en

en ingezetenen in de betrokkeu gemeenten in deze op nieuw
hadden moeten zijn geraadpleegd.
De heer Pijnappel,
dezelfde meeniug verdedigende, bestrijdt het wetsontwerp ook
nog omdat het doel uitsluitend is om de lasten van eenë onvermogende gemeente op eene andere over te brengen. Nn zijn de
bezwaren van Schiedam wel overgebragt op die van Kethel,
maar dit is slechts eene verplaatsing van lasten. Dit staat gelijk
alsof men een onvermogend bij een vermogend man logeert en
bij diens buurman geld neemt om in bet onderhoud van den
onvermogende te voorzien. Dit is dobberen op de volle zee van
het communisme.
De Minister van Binnenlandsche Zaken geeft den
heer Wintgens te kennen dat, nadat de hier betrokken gemeenten reeds vroeger zijn geraadpleegd voor zooveel hare belangen daarbij in het spel waren , het nu overbodig was ze op
nieuw te hooren, omdat aan de bepalingen der gemeentewet
reeds was voldaan , naar dc opvatting der Regering. I mmers,
de Gedep. Staten en de Regering zijn , naar het voorschrift der
wet, volkomen bekend gemaakt met de bezwaren die tegen de
vereeniging mogten bestaan. In ieder der vier gemeenten zijn
de autoriteiten ook gehoord over de grensveranderingen die thani
worden voorgesteld. Verder behoeft de Regering niette gaan,
omdat sedert dat de betrokken gemeenten zijn gehoord geene
wijziging in het oorspronkelijk plan is gebragt, die van invloed
had kunflen zijn op het uitgebragte advies.
Eon en ander wordt door den Minister toegelicht door de
geschiedenis van de hier geldende artikelen van de Gemeentewet.
Indien de gemeenten het regt hadden van herhaaldelijk
te worden gehoord over iedere wijziging, dan zou het zeer
moeijelijk zijn eene verecnigingswet tot stand te brengen. De
gemeenten zouden dan telkens moeten worden gehoord , wanneer
door een of ander lid een amendement wierd voorgesteld.
üe Minister wijst voorts nog op verschillende antecedenten
teu aanzien van vereeniging van gemeenten, waarbij juist hetzelfde gebeurd is als nu eu waartegen toen door de Kamer geen
bedenking was gemaakt.
Ten aanzien der bezwaren die, door deze vereeniging , op de
gemeente Kethel zouden worden overgebragt, betoogt de Min.
dat die bezwaren niet van dien aard zijn dat men daarom van
dc dringende opheffing van Oud- en Nieuw-Matthenessse zon
moeten afzien. Het geldt hier een algemeen belang voor de
gezamenlijke ingezetenen van de bier betrokken gemeente
Matthenesse. Ten hunnen aanzien is het billjjk dat in den
bijzonderen toestand, waarin de gemeente verkeert, eenige voorziening genomen worde in de finantieele bezwaren. Voort overige
zal ook een groot deel der lasten op Schiedam overgaan. Die
vereeniging bij laatstgenoemde gemeente is ook zeer in 't belang
Overigens verklaart de
der ingezetenen van Mattbenesse.
Minister in het denkbeeld te deelen dat meerdere vereeniging
van gemeenten iv Zuidholland wenscbelijk is.
üe heer Pijnappel replicerence, meent dat, wanneer het
hier ecu algemeen belang geldt, de behartiging daarvan niet aan
de gemeeute Kelhel bij uitsluiting kan worden opgedragen —De
Minister van Binnenl. Zaken handhaaft zijn gevoelen. Het
doel dezer vereeuigiug is het algemeen belang, waarbij al de
ingezetenen gebaat zijn. Eigenlijke last wordt van dc eene op
de andere gemeente niet overgebragt. Wanneer de ingezetenen in
een andere klasse van belasting gerangschikt worden , dan staan
daartegenover ook voordcelen uit de armenzorg, het openbaar
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onderwijs

enz.

voortvloeijende.

De algemeene beraadslaging wordt gesloten.
Bij art. 9 geeft de heer van Eek in overweging om , nn
de vereeniging met 1 Januarij in werking treedt, ook te bepalen dat de ingezetenen, die op het nieuwe grondgebied overgaan , op dat oogenblik reeds in de nieuwe gemeente op de
kiezerslijsten worden geplaatst, ten einde hen slaat te stellen
aan de eerstvolgende gemeenteraads-verkiezingendeel te nemen.
üe Minister van Binnenlandsche Zaken , die opmerking

—

beamende, wijzigt in dien zin nu het wetsvoorstel.
Het ontwerp wordt hierop aangenomen met 52 tegen II

stemmen, die van de heeren Bfchou van Ysselmonde, van
Kien,
Foreest, de'Brauw, van Nispen,
Wintgeus, Dumbar, Pijnappel en Pijpers.
VI. Afscheiding vau de buurtschap Hoog- en I.aagZwaagdijk van de gemeente Zwaag en toevoeglug
Uat wetsontwerp wordt
aan de gemeente Wervershoof.
met algemeene stemmen aangeuomen.
De Voorzitter stelt thans aau de orde tegen morgen Dingsdag ten 12 ure, de wetsontwerpen: 1". tot definitieve vaststelling van Hoofdstuk 111 (Buitenlandsche Zaken) voor 1868;
2". tot verevening van uitgaven voor de emancipatie der slaven
in West-Indie; 3°. tot vereeniging der gemeenten Reeuwijk
ca Sluipwijk.
Dienovereenkomstig wordt besloten.
Daarna stelt de Voorzitter voor te behandelen de voorloopige Wet op de Middelen voor 1868.
Interpellatie over het tijdstip van behandeling der
Indische begrooting.
Ue heer Fransen van de Putte (voor zooveel hoorbaar)
merkt op dat op de wet op de middelen nog altijd voorkomt het
Hij had nu verwacht dat
Indisch batig slot over 1868.
inmiddels de Memorie van Beantwoording zou zijn verschenen
op het Verslag over de Indische begrooting. Uat Verslag is gedagteekend 4 November en nu is het reeds 9 December. Ten
vorigen jare is op een zeer uitvoerig Eindverslag over dezelfde
begrooting binnen 1 maal 24 uren geantwoord. Welk hoog politiek belang er toen bestond tot haast en nu tot vertraging,wil
spr. niet onderzoeken. Hij spreekt no alleen en uitsluitend van
de belangen der dienst en nn had hij het zeer wel doenljjk
geacht, bij goeden wil van de Regering en der Vertegenwoordiging de Indische begrooting nu nog te behandelen.
Wordt de vaststelling der Indische begrooting verdaagd tot
aan de vaststelling der definitieve Staatsbegrooting, dan zal de
dienst lijden. Nn zijn bij de cijfers der Indische begrooting
geen groote quaestiën betrokken. Verleden jaar was dat wel het
geval Daarom had nu te eerder de vaststelling der Indische
begrooting kunnen plaats hebben. Bovendien had men, waar
het groote posten betreft, de discussie, daarover door zekere
regeling knnnen vermijden. Uoor de niet-vaststelling der Indische begrooting, zal stoornis in de administratieve dienst
de beontstaan Nu zal toch, volgens de comptabiliteitswet,
posten
werken,.
maar
verschillende
gaan
voor
18G7
grooting
zijn daarop niet juist omschreven. Spr. zou dus wenschen dat
de Regering had voorgedragen eenige legale sanctie om de administratieve moeijelijkheden te voorkomen. Spr. vraagt nu:
hoe men die zal ontgaan?
Ue heer Hasselman : Minister van Koloniën , geeft te
kennen, dat wij hier inderdaad voor een geval staan hetwelk
comptabiliteitswet is vooi zien. In het tegenbij de
woordig geval blijft de loopende begrooting ook voor het nieuwe
dienstjaar van kracht. Het is nu niet te ontkennen dat daarvan
eenige vertraging en administratieve moeijelijkheid het gevolg
zal ziju. Maar dat is niet te voorkomen. —'Wat nu de Indische
zeer uitbegrooting zelve betreft, is het Voorloopig Verslag
voerig en heeft de Minister het ontvangen toen hij pas aan het
de zaken was ingewijd als
Bestuur was en dns niet zóo'zaer in
geweest
is
betrokkenjaren
iemand die daarin
De Minister heeft aan de Mem. van Beantwoording op het
Verslag onverpoosd voortgewerkt en hij legt daaraan nu de
laatste hand Inmiddels is de Gouv.-Generaal aangeschrevenzich
vermoedelijk latere ontvangst der
voor te bereiden op een
Daaruit
zal nu wel eenig inconVenient
begrooting.
nienwe Indische
voortvloeijen. maar de zaak is niet te veranderen, üe Minister
in
hoopt intusschen nog deze week de Memorie van antwoord
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'Indische

*

merktop
Da heer Fransen van de Putte, replicerende,
dat het Verslag van verleden jaar op de Indische begrooting

ook zeer uitvoerig was.
u
opgelost,
Nn heeft de Minister geen van de moeijelijkheden
begrooting
zullen voortvloeijen
die uit het werken van de oude
tot vooren niet gezegd waarom geen legaal voorstel is gedaan
koming der moeijelijkheden. üe bepaling van de comptabiliteitsomtrent het voortdurend werken der onde begrooting mag niet
dat het
toegepast worden zooals geschiedt. Hij constateert dus
niet aan de Kamer te wijten is, wanneer deze zaak thans niet
in staat van wijzen is.
nut,
Ue heer Heemskerk, Minister vanßmnenla%dseAeyatten,
de
Indischvoor
credietwet
zegt, dat de heer van de Potte een
betwist echter, dat
begróoting schijnt te hebben verlangdderHijRegering
Deze: heeft
zijde
de
was
van
hier
verzuim
m
het hier
doen
omdat
te
gemeend geen voorstel te behoeven
voorziet. Daarbij is de
comptabiliteitswet
de
eeval
begreotmg niet voor
nWliikheid gesteld, dat de Indische
heeft de heer van de Putte
Januarij kon worden afgedaan. Nu
gewezen op de moeijelijkheden die uit de toepassing dezer be»

_____

eenif

Luiende

,

Bij de overweging van het wetsontwerp tot vaststelling der te Dokkum, dr. K. U. F. Degering te Dokkum, A. S.
G. J. Engelen en J. P. H. C. Veeren, van het rekoloniale huishoudelijke begrooting van Suriname en Cu- Carpentier Alting te Dokkum , W. L. van Hofstra te Anium , giment grenadiers en jagers: kapitein F. A. H. Tergau, adjuracao voor 1868, in de afdeelingen der Tweede Kamer, werd I. Kiestra te Ee , I. A. Koch te Workum , jhr. mr. F. H.van dant van het le; luitenant-kolonel G. P. Booms, van het 4e;
door enkele leden de vraag gedaan , of koloniën als deze, welke Beyma thoe Kingma te iEngwirden, mr. P. A. Bergsma te kapiteins P. J. de Vassy en M. M. Westenberg, van het se;
voortdurend eene hooge bijdrage uit de schatkist van het moe- Ooststellingwerf, E. Eloembergen te Leeuwarden, P. J. van der kapiteins F. G. H. Uriessen en K. W. A.
Wildeman van het
derland vereischen , wel onder het bestuur van Nederland moeten Grijp, officier van gezondheid le klasse te Leeuwarden, J. P. 7e regiment infanterie ; ridmeester C. L. Scheidler List en kablijven. Deze meening werd echter nadrukkelijk bestreden. Met van den Berg , officier van gezondheid 3e klasse te Leeuwarde, pitein-kwartiermeester J. A.
van het le; ritmeester K.
het oog op het belang der koloniën werd de vraag gedaan, dr. L. Aii Cohen te Zwolle , de zusters in het gesticht van liefde W. H. Goetz , van het 3e reg. hussaren kapt. J. H. Meursinge,
welke de uitkomsten zijn geweest van de proef om dwarsliggers te Zwolle; mr. H. R van Marie te Deventer, dr. I. von Ket- werkzaam bij de Kon. mii. akad.; kapts F. F. Steenberghe en
van Surinaamsch hout bij den aanleg van Staatsspoorwegen te wich Verschuur te Deventer, M. G. A. Maaldrink te Deventer H. A. C. Holtius, van het regement veld-artillerie; officier
bezigen. Vele leden betuigden verder hunne teleurstelling dat dr. A. F. H. de I'Espinasse te Hasselt, dr. H. T. M. I. g. van gezondheid le klasse E. H. Willems van het 2e en kapitein
de vaststelling der nieuwe regeringsreglementen nog geeu gun- Fuhrman Meyeringh te Avereest , C. A. L. Habermehl te Avereest jhr. C. J. A. ridder baronet Speelman, van het 3e regement
stiger invloed heeft uitgeoefend ter vermindering van het jaarlijks mr. S. H. de Sablonière te Kampen A. A H. Hamer te Omder legale middelen.
vesting-artillerie kapitein J. Roosmalen Nepven en officier van
De heer Hasselman , Minister van Koloniën , merkt nog te verleende subsidie. Hiertegen werd opgemerkt dat deze invloed merschans; D. M. Laugeveld te Gevemuiden , J. Buismota Ebgezondheid le klasse A. P. Kleijnenberg van het regement rijbinge te Genemniden H. T. M. Koster te Ambt Hardeaberg , dr. dende artillerie en kapitein J. F. van Hanswijk van
op dat het Voorloopig Verslag geen aanleiding gaf te denken zich slechts na verloop van tijd zal kunnen doen gevoelen.
het korps
Over de wijze, waarop de inkrimping der subsidieu moet A. Menrsinge Hzu. te Groningen , mr. W. de Sitter te Groningen, ingenieurs, mineurs en sapeurs.
dat de zaak zoo gemakkelijk te behandelen ware geweest. In
worden,
bestond
verschil
van
Gerhards
te
verkregen
gevoelen.
Algemeen
,
,
W.
XV in XX: kapitein jhr. C. H. F. da Moncean , adjudant
Groningen E. Buttinger te Groningen dr.
het Verslag is geen strekking hoegenaamd om het de Regering
te vergemakkelijken. Men heeft zelfs inlichtingen gevraagd over stemde men intusschen daarmede in dat zij door bezuiniging op F. Haakma Tresling te Winschoten, dr, J. M. Busch Adriani van Zijne Majesteit; kapitein L. P. van der Beek , werkzaam
punten die tot drie- en viermalen waren behandeld. En wat nu dc huishoudelijke uitgaven en door ontwikkeling der bronnen te Zuidbroek, dr. L. T. Schleurholts te Bednm, dr. D. de bij het Uepartement van Oorlog ; kapiteins H. P. van der Walt
Vries Reilingh te Groningen, J. Schepel Hz. te Winsuin , A. en T. W. M. Acker, plaatselijke adjudanten le} klasse , respecde aanvrage van afzonderlijke credieten betreft, dit is niet van inkomsten moest verkregen worden.
Voorts werd o. a. opgemerkt, dat nevens den aanvoer van Koops te Winschoten, T. Vencma Az. te Sappeineer, G. I. H. tivelijk te Helder en te 's Bosch; kapitein A. M.
noodig, want krachtens de bepaling der comptabiliteitswet
Sierevelt.
blijft de loopende begrooting werken , terwijl nog bovendien de werkkrachten, in onze West-Indische koloniën aan niets zoozeer Ebbinge Wubben te Grijpskerk J. H. Leopold te Bednm, E. de Vis- adjudant van den inspecteur van het wapen der infanterie;
nieuwe
invoering
eeuer
burgerlijke ser te Meppel, A.,G. de Vries te Meppel, J. Blom te Meppel, J. kapitein J. C.
Gonv.-Geueraal is aangeschreven zooveel mogelijk te waken tegen behoefte bestaat als aan de
werkzaam bij de normaal schietschool;
en strafwetgeving. Vrij algemeen betreurde men den loop, dien Theunissen te Meppel, dr. I. I. Willems te Maastricht, dr. W. P. kapiteins C. J. J. Bijleveld, O. P. T.
stremming in de dienst.
Pippenghegen en W.J.
Wijuaus te Maastricht, dr.-H. H. Batta te Maastricht, A. SchrijVoor 't overige zal de vertraging in lndie geen zoo groot de zaak der West-Indische wetgeving heeft genomen.
van het regiment grenadiers en jagers; officier van
nemeekers te Maastricht, de sociëteit «Momus" te Maastricht, gezondheid le klasse H. L. Verspijck kapiteins VV. J. H. G.
bezwaar hebben. Maar in ieder geval, de comptabiliteitswet
Het wetsontwerp op het begraven van lijken , begraafgeeft het middel aan de hand om in de zaak te voorzien. De plaatsen en begrafenisregten is op nieuw iv dc afdee- P. A. Nijst te Maastricht, M. S. F. W. Marckx te Maastricht, Keetell eu C. H. B. Wiedemann , van het le; kapiteins F. J.
H. A. Stassen te Maastricht, mejufvrouw Margaretha Latz te
Minister verzekert hierbij , dat de veelomvattende loop van zaken lingen der Tweede Kamer onderzocht. In verscheidene
W Leers , G. M. van de Pol, I). VV. van Winsheijm ,W.
af- Maastricht, dr. F. E, Fouquet te Maastricht, dr. I. W. Germain G.
reeds zooveel tijd en inspanning vordert, dat om zoo talrijke deelingen werd hierbij op den voorgrond gesteld dat, na der
O. E. de Villeneuve, C. J de Bonuier, L. H. Limburg en
de
herbehandelde pnnten met zorg en naanwgezetheid te knnnen nagaan, haalde gcdachtenwisseling tusschen de Regering en de Kamer te Maastricht, dr. I. H. W. Schreine'macher te Maastricht, J. B. T. P. J. van Heel .jj van het 3e; officier van gezondheid le
R. H. Meuffels te Maastricht,
P. I. Barnouw te Leiden , |dr. kl. A. W. J. Zabli; kapiteins F. G. F. L. Charlier, M. A.
de Minister den hem gegunden tijd meer dan noodig heeft gehad. over dat onderwerp, de schriftelijke behandeling
daarvan als I. F. van der Chijs te Boskoop,dr.
L Foremau Fiegneau te Leiden , Raphels en J. F. M. Temminck, van het 4e; kapiteins H.C.
De Kamer zelve zal zich daarvan kunnen overtuigen als zij
;
moest
worden
zoodat
wat
verder
daarover
gesloten
beschouwd
dr. J. J. Langelaan te Amsterdam , dr. J.
kennis zal nemen van de memorie , waarin 's Ministers eigen te zeggen viel aan de openbare
Fischer te Mecima en ï\ J. van den Bergh, van het se; kapiteins B. J.
beraadslaging werd overgelaten. Venray, dr. C. I. A. W. Honig te Leiden , A.C.vanW.Rhijn
te Katdenkbeelden op vele pnuten zijn moeten worden ontwikkeld. Zelfs achtte men het minder raadzaam
E. Prager eu A. J.
van het 6e; kapitein H. F. K. van
, op hoofdbezwaren terug wijck-Binaen, dr. M. Jnda te Utrecht, dr. A. Ferné vnn
De Regering heeft oich dan ook niets te verwijten en heeft te
der Overveldt ; en kapiteins O Jongelijn en F. C. Kruijt, van het
die
ook
nu
een
deel
der
leden
wets,
nog
tegen
komen
het
*bij
Heul te Zelhem, dr. F. Place , thans buiten 's lands; N. J. A. O 8e regiment
zooveel mogelijk gedaan zm eene bespoedigde beëindiging der ontwerp
ritmeester G. Holtius, van het
en
bleven bestaan. Raakte men toch slechts enkele der Sternberg te Utrecht; dr. F. E. Vos te Utrecht,
zaak te bevorderen.
dr. J. G. van der ritmeester E. D. Geukama Bakker, instructeur van het 4e
aan en liet men de cverige ter zijde , de schijn zou
hoofdpunten
Lith te Utrecht, dr. C. h. Urognat Landré , thans buiten 's lands, regiment hussaren; kapitein J. W. J. Zegers Rijser
De heer Heemskerk. Minister van Binnenlandsche Zaken, ontstaan
van bet
men teu aanzien van met stilzwijgen voorbijgegane
dr. H. J. Jacobson te Utrecht, dr. J. Ensing te Texel , dr. G. W. regiment veld-artillerie; kapitein J. W. L. Gerard van Sijsen,
bestrijdt de denkbeelden van den heer Fransen van de Putte. pnnten dat
Naar aanleiding van dit in een deel
was.
geheel
bevredigd
,
Bruinsma te Dalfsen J. C. Kuiper te Groningen , J. Jacobs te van het regiment rijdende artillerie; kapitein W. Schut en A.
I°. üe Regering zou aan de Kamer kunnen verzoeken de poli- des
sectiën uitgesproken gevoelen , heeft de commissie van rap- Groningen , A. Wildervanck te Groningen.
Baud van het corps ingenieurs , mineurs en sappeurs; kapitein
tieke beschouwingen uit de discussien over de Indische begroo- porteurs
het in de afdeelingen nader verhandelde over dit onderting weg te laten. Maar de Minister zon wel hebben willen
J.
A. Biorn, directeur van het garnizoens-hospitaal te Breda;
in een beknopt eindverslag zamengevat en daarin over
hooren het oordeel der Kamer, wanneer de Regering haar di werp
officieren van gezondheid le klasse W. F. H. Westeneng en J.
't algemeen slechts van zoodanige bedenkingen gewag gemaakt
had verzocht ? De Kamer blijft volkomen vrij bij de behandeling
Aan de navolgende generaals , hoofd- en verdere offi- J. van Minden; apotheker le klasse J. Broeker; kapiteins der
die bij de laatste schriftelijke gedachteowiss'.'.ling zijn gerezen.
der begrooting alle mogelijke onderwerpen ter sprake te brengen. Die bedenkingen
infanterie C. J. van der Muelen en H. van Alphen de Veer,
betreffen geen hoofdbeginselen der voordragt, cieren is magtiging verleend het cijfer iv het vroeger aan hen thans
Zij mag niet zeggen tegen de Kamer: laat dit of dat buiten behet tractement van non-activiteit genietende.
uitgereikt
onderscheidingsteeken
maar
slechts
enkele
harer
onderdeelen.
te
doen
:
verwisselen als
schouwing.
2°. Tegen het tweede pnnt heeft de Minister ook
dat van XL in XLV .- generaal-majoor P. A. C. van Wickebezwaar. Hij was nooit en is nog geen bewonderaar der compDoor den Minister van Oorlog is het onderscheidingsZ. M. heeft de bronzen medaille, ingesteld , als blijk van voort
bevelhebber in de le militaire afdeeling;
tabiliteitswet. Maar die wet wijst de remedie aan voor het nn
teeken
voor XV jaren Nederlandsche dienst als officier
's
De
Konings
goedkeuring
degenen
,
aan
zich
het
J.
L.
Moulin
generaal-majoorL.
gedurende
plaatselijk
die
kommandant der
geldend geval. Uie remedie moet worden gevolgd en het zou ia
toegekend
le
te
aan de navolgende officieren:
klasse
Amsterdam generaal-majoor W. S. van der Hart
strijd zijn met de bepaling der wet om afzonderlijke credieten , heerschen der cholera in 1866 bijzonder hebben onderscheiden
Kapitein J. C. Groenewon Sweijs, plaats, adjud. der Ie kl.
in welken vorm zij ook voorgedragen worden , aan te vragen. door onverpligte daden van menschlievendheid en zelfopoffering Beek, inspectenr-generaal van fortificatien kolonel M. Steiu van
De ministerieel crisis doet niets tot de zaak af. De wet had ten opzigte van aan die ziekte lijdenden of hunne betrekkingen, de geneeskundige dienst.
te Arnhem kapiteins J. Brakel en J. C. C. deu Beer Poorof door het aanbevelen, voorschrijven of nitvoeren van maatXXXV in XL: kolonel J. H. W. Ie Clercq , adjunct-chefvan tugael, beiden werkzaam bij het Departement van Oorlog
loch niet voor den ln Januarij kunnen vastgesteld worden.
kolonel O. H. Kuyck , kommandant van het kapiteins T. Ongenboer, C. A. de Tavange en jhr. A. J. B.
Ue heer Fransen van de Putte blijft bij zijne meening regelen tot wering dier ziekte, toegekend aan de volgende den generalen
2e reg. vesting-artillerie; kolonel jhr. F. Wttewaai van Stoet- van Suchtelen tot de Haar, van het regement grenadiers en
volharden dat groote inconveniënten zullen ontstaan uit de niet- personen:
Dr. A. F. I. Ingenhousz te Breda, F. J. Pompe te 's Her- wegen , kommandant van het 3e reg. vesting-artillerie; officier jagers; officier van gezondheid 2e kl. dr. W. J. de Meijer;
invoering der Indische begrooting voor 1868.
De Minister van Koloniën antwoordt nog dat de Gouv.- togenboch, dr. J. Rens te Breda, dr. H. B. Kauman te van gezondheid 2e klasse R. J. Janssen kolonel C. P. der Campo, kapiteins C. J. H. van Eelders, H. F. Alings, A. W. Greve
en C. F. E. de Jacqnier de Lom pret, van het le; kapitein
Generaal voortwerkt op de grondslagen der begrooting , terwijl Bergen op Zoom, dr. M. C. Klep te Oosterhout, dr. A. J. kommandant in de 7e stelling der genie.
van Gils te Tilburg, S. L. Mekel te Waalwijk, de zusters van
XXX in XXXV: generaal-majoor J. A. van den Bosch, M. S. C. de Wijs, van het 2e; kapiteins J. Delfos den Doren
hij bovendien buitengewone credieten kan openen.
Oe discussie wordt hiermede gesloten en bepaald dat, va af- liefde in het gasthuis te Tilburg , de zusters van liefdadigheid Minister van Oorlog; kolonel J. A. Besier, chef van het topo- en W. C. M. Arensman , kapitein-administrateur van kleeding
van het 3e; kapiteins
oop der reeds aan de orde gestelde ontwerpen, de Wel op det te Breda, J. de Meijer te 's Hertogenbosoh, B. Voert te graphisch bureau bij het Ministerie van Oorlog ; majoor W. A. en wapening, H. J. G.
Ronsel (België), I. P. Kerkhof! te Werkendam , W. F Heinrici, tf. Gelderman, provincialen adjudant in Zeeland; majoor F. L. C. F. Pabst, A. G. H. van der Poel en R. F. K. van GorMiddelen zal worden behandeld.
te Moerdyk, gemeente Klundert, H. H. A. Taabe te Helmond, Rudolph, plaatselijken kommandant van de 3e klasse te Venlo; kum, alsmede den officier van gezondheid 2e klasse
W. H. L.
Interpellatie over de zaak van de doorgraving dr. P. R. van Mierlo te Breda, F. B. G. Kieckens te Til- luitenant kolonel 1. van den Hummel, van het 2e; majoor- Michgorius, van het 4e; kapiteins H. J. B. Stolp, L. J. M.
burg , dr. L. J. B. van Heyst te 's Hertogenboch , G. W. kwartiermeester J. J. van Dieren, van het 4e en kapitein J.
jhr. P. A. Serraris en W. Goudriaan, van het
van Holland op zijn Smalst.
De heer Pijnappel vraagt verlof aan de Kamer om den Bossers te Klundert, G. Matsaers te Tilburg, F. Monsieurs J. F. Eras, van het 8e regiment infanterie; luitenant-kolonel kapiteins M. J. Halswit, A. H.
N. J. baron
W. Overmars te C. J. Booms, kommandant van het algemeen depot van disci- Mulert tot de Leemkule en E. F. C. A. Henckens, van het
Minister van Binnenlandsche Zaken te mogen vragen de over- te Waalwijk, J. J. Willeins te
, L. Reis te Heusden , dr. W. F. P. Kiebl te Arn- pline ; luitenant-kolonel G. K. C. Wildeman, van het le; luite- 6e ; kapiteins W. F. L. Zürich ca F. baron van Aersen Beijeren
legging 10. van het algemeen plan dat, volgens art. 2 der Waalwijk
,
Homoet te Arnhem , dr. P. Mazirel te Elburg, nant-kolonel H. A. Tobias, van het 2e; kolonel G. A. Ham- van
concessie voor de doorgraving van Holland op zijn
van het 7e; en kapiteins H. T. Picard, J. C.
door hem dr. J. J. Arnhem,
J. Swaving te Arnhem; dr. P. Ver- ming, kommandant van hei 3e en luitenant-kolonel G. H. J. D. Janson en W. C. de Vree, van het 8e regiment
den concesssionnaris moet zijn overgelegd ; 20. van het aannemings- W. Knoops te
kade te Wageningen, I W. F. Hermens te Arnhem ,U. Moervan het 4e regiment hussaren; majoors J.C. Ver- kapitein N. Epkema van het instructie-bataillon , kapitein J. P. W.
contract van den aandeelhouder-aannemer.
Het gevraagde verlof bekomen hebbende, licht de heer man te Arnhem dr. L. J. Egeling te 's Gravenhage; dr. B. heije van Sonsheeck , onder-directeur der artillerie- , stapel- en Dor van het algemeen depot van discipline; kapitein-kwartierPijnappel die vragen toe. Hij heeft de discussie van jl. Don- Carsten te 'sGravenhage; mr. A. O van Heusde te 'sGraven- constrnetie-magazjjnen ; C. C. Kol, directeurder pyrotechnischo meester E. L. J. de Roy van Zniderwijn van het le ritmeester
derdag in het Bijblad nog eens naauwkeurig overwogen. Daaruit hage; dr. H. van Cappelle, te 'sGravenhage; dr. I. C. G. school, tevens inspecteur der baskruid-fabricatie; A. T. Knoop, J. H. Roosmale Nepveu , S. R. A. van der Mnelen en F. C. D. M.
bleek, dat de Minister gezegd
dat het algemeen plau Evers te Leiden, W. van Beuningen te Ameide, J. Prins toegevoegd aan den inspecteur van het wapen der artillerie; Hinlopen, van het 3e regiment hussaren kapitein F. M. B.
maanden
de
afkondiging
binnen 6
na
der wet is ingeleverd en te Benthuizen , mr. A. Knappert de Groot te Brielle, L. A. G. Viseé, inspecteur der draagbare wapenen; M. P. Mol, Alewijn van het regiment veld-artillerie;kapitein W. C. Hojel
magazijnmeesters der artil- en kapitein-administrateur van kleeding en wapening A. G. A.
dal daarmede de toenmalige Regering genoegen heeft genomen. Visser te Brielle, H. de Jager te Brielle, dr. P. J. A. H. L F. N. Dröher en C. W.
dr. P. Bleeker te 'sGravenhage, dr. J. lerie van de le klasse, respectiveljjk te Nymegen, Naarden en Rant, van het le; kapitein-kwartiermeester C. T. Herckenrath
Vermeulen te
üit heeft hem getroffen , want spr. meent dat, terwijl de Re,
gering dit zegt, zij daarmede niet zegt of er termijnen zijn Baert te Leiden B. Eickma te Rotterdam ,I. D. Pesant te Vlissingen; kapitein J. van den Berghe magazijnmeester der van het 2e; en kapiteins D*. L. van der Heijden , D G. T. G
,
A. de Cheriex , geb. van der Vugt, te Utrecht. artillerie van de 2e klasse te
Sommelsdijk
mej.
majoor M. W.G. de Man, van der Voort Maarschalk eu P. C. Badon Ghijben, kapiteinvastgesleld voor de uitvoering der werken.
Daarom vraagt de spr. overlegging van het algemeen plan , J. van Vollenhoven te Rotterdam, T. C. Roering te Stompwijk, van het regiment veld-artillerie., majoor E J. Jacobs, van het administrateur van kleeding en wapening D. Jongkees, van het
dat tevens moet bevatten eene schets vau de orde en wijze van A. F. van Leeuwen te Stompwijk, P. B. Vismans te Venr, 2e en majoor E. F. Col van Spengler, van het 3e regiment 3e regiment vesting-artillerie; kapitein A. C. Lorentz en J.Kalff
Wat het aannemings-contract van deu dr. P. Schut te Usselmonde, H. W. L Post, officier van gez. vesting-artillerie: majoor L. Z. Veeckens, kommandant van het van het corps ingenieurs, mineurs en sappenrs, onder-intendant
uitvoering der werken.
aandeelhouder-aannemer
daarover is in 1865 breedvoerig te Delft, H. C van Eyk van Voorthuyzeu, officier van gez' korps pontonniers; majoor J. Paulus , kommandant der divisie 2e klasse S. C. Rijnbende; officieren van gezondheid 2eklasse
, W. F. Philipsen, offic. van gezondheid te Leiden, marechaussee van Noordbrabant en Zeeland, len officier van J. H. Neiszen, dr. H. L W. Hermus en M. R.
gesproken. Sedert zijn veranderingen in de statuten gekomen. te Leiden
dr. J. Penn te Amsterdam, dr. I. W. Gunning te id., dr. G. A gezondheid 2e klasse dr. J. Weteling; apotheker 2e klasse apotheker 2e klasse W. C. van Werkhoven; en kapitein der
Daarin ligt een grond te meer om de overlegging te vragen.
infanterie J. F. Muller, tbans het tractement van non-actiDe heer Heemskerk, Minister van Binnenlandsche Zaken, N. Allebé te id. , dr. J. Zeeman te id., D. Pas te id., J. F. E. Pieper en apotheker 3e klasse D. G. Mounier.
XXV in XXX : kapitein-kwartiermeester P. F', de Groot van viteit genietende.
zegt dat het hem aangenaam zal zijn als de Kamer met het ant- dr. ü. Lubaeh te Haarlem, dr. I. F. van Hengel te Hilversum,
W. Hartw k te Buiksloot, D. Holterman te Buiksloot, I. C. bet regiment grenadiers en jagers; kapitein-kwartiermeester P.
woord wil wachten tot morgen of uog liever tot Woensdag.
te Velsen, J J. L. Betting te Santpoort, gemeente
van het 7eregiment infanterie kapitein-kwartiermeester
Enschedé
Op voorstel des Voorzitters wordt bepaald dat deze inter
Velsen, I. P. Amersfoordt te Haarlemmermeer, dr. Adr. A. A. Ophorst, gedetacheerd bij het koloniaal werfflepöt; majoorpellatie Woensdag ten 11 ure zal worden voorgezet.
Fokker te Middelburg , I. Adam te Goes , dr. G. vau Overbeek kwartier-meester J. F. van der Hoek , van het regiment veldde
Meyer te Utrecht, F. Gille Heringa te Utrecht, dr. H. I. artillerie , kapiteins U. J. Jordens en G. Knijper Hzn., laatstDaarna wordt rapport uitgebragt over eenige adressen. Een
Broers te Utrecht, dr. H. Snellen te Utrecht, mr. S. H. Ver- genoemde toegevoegdaan den generaal-majoor , inspecteur-generaal
daarvan behelst klagten over ongelijkmatige drukking van beln officier van gezondheid der le klasse dr.
lastingen. — Ter aanvulling van het voorstel der Commissie nède te Utrecht, dr. W. A. Idzerda te Akkrara , P. de Vries van fortificatien
te Hariingen, I. H. Molenaar te Irnsum, J. A. van A. W. K. van Hasselt, den ln officier van gezondheid der 2e
voor de Verzoekschriften, stelt de heer van Eek voor het Brinksma
Grient te Hindeloopen, J. Homminga te Dokkum, dr. S. klasse R. van Raalte; kapitein-ingenienr W. F. G. L. van
"bedoelde adres te verzenden naar den Minister van Finantiën der
te
, A. A Miedema te Midlum , J. Prins Hooff, thans het tractement van non-activiteit genietende.
Posthuma
met verzoek aan den Minister om spoedigin die zaak te voorzien. te Dokkum , Hariingen
M. Ypey te Heerenveen dr. H. Tobbe te HeeXX in XXV : ritmeester W. C. baron Snouckaert van SchauDaar geen genoegzaam aantal leden in de vergadering tegenJ. Knol te Luinjeberd , dr. J. Schepers te Heerenveen, burg , adjudant van Zijne Majesteit; kapiteins jhr. G. B. van
,
renveen
wordt
verdere
van
dit
behandeling
is,
de
voorstel verwoordig
J. A. Overdiep te Schoterland , R. Barends te Doniawerstal, Bronkhorst en jhr. K. W. de Koek, adjudanten van Z. K. H.
daagd tot morgen.
dr. P. de Jager te Dokkum, dr. E. N. van Kleffens te den Prins van Oranje; kapiteins J. M. Netscher, E. J. van
üe Vergadering is daarna gescheiden tot morgen ten 12 ure
Dokkum, J. Camminga te Midlum, dr. L. W. van der Weide Bel, G. B. C. Stoop, A. F. Benen , J. J. baron Melvill van
Gedrukt bij J. A de la Vieter, 's Hage.

paling voortvloeijen. Maar dit bewijst nog niet dat aan eene
credietwet geen inconvenienten zonden verbonden zijn. Nn meende
de Regering zich strikt aan de bedoelde bepaling te moeten
Wat de Memorie van Beantwoording op het Verslag
houden.
deze is nu bijna gereed.
De heer Fransen van de Putte doet nader uitkomen dat
hij geeu credietwet heeft verlangd. Hij heeft alleen oplossing gewild
van de administratieve moeijelijkheden die nu zullen ontstaan.
Er was een ander middel geweest, nl. om de Indische begrooting te behandelen, afgescheiden van de politieke qnaestien.
Het was ook mogelijk geweest een afzonderlijk crediet te vragen
voor die posten, waartegen geen bezwaar bestaat. Dat was een
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