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De Koning van Portugal en de hertog van Oporto hebben gisteren

met hun gevolg onderscheiden merkwaardigheden dezerhoofdstad bezocht;

onder anderen het K. Z. Genootschap Natura Artis Magislra, den Hortus
BRUSSEL, Maandag 17 Julij.
Botanicus, het kabinet van wijlen den Heer A. v. d. Hoop,'s Rijks
De Koning heeft aan onderscheidene personen van het gevolg des de Oosterdoksluizen , enz. Heden hebben HD. andermaal eenige openWEGENEN , 15 Julij. De hertog van Brunswijk is van hier vertrok- Konings van Portugal ridder-orden
verleend.
bare instellingen dezer stad in oogenschouw genomen, onder anderen
*en en naar Brunswijk teruggekeerd.
Het reuzen standbeeld van Prins Karel van Lotharingen, op het het Rijks-Museum , het werkhuis , enz.
De Vorst van Eeuss-Köstritz, Hendrik LXIV, is eergisteren alhier hotel der Brouwers geplaatst, is gisteren onthuld.
Heden namiddag ten 4 j ure is Z. M. met HDs. broeder naar de resi«ingekomen.
Het water der Senne is door de aanhoudende regens, en vooral nog dentie teruggekeerd.
Do Prins Gortschakoff is eergisteren door de alhier aanwezige le- door die van Zaturdag, aanmerkelijk gewassen.
d
"el>. van het Keizerlijk hof ontvangen.
Z. M. heeft den Koning van Portugal en H. D. broeder, den
-_
-__ =
-r
Op het diner, hetwelk eergisteren door den minister van bui*cnl
! Hertog van Oporto, benoemd tot Grootkruis
de Orde van den.
graaf Buol, werd gegeven, warende Russische prins GortsoJaatoff'
Ned. Leeuw.
'j*e Russ. staatsraad Fonton, de Russ. generaal y. Stackelberg. ,je Russ!
Kolonel Kowalewsky, enz. genoodigd. Van de alhier aanwezige diplomaten
Bij koninklijk besluit van den. sden dezer maand is de gepensioneerde
»an andere staten was niemand tegenwoordig.
majoor der marechaussee, Hoppenbrouwers, benoemd tot kommandeur
AMSTERDAM, Dingsdag 18 Julij.
der orde van de Eikenkroon.
De Engelsche gezant, graaf Westmoreland gaf eer^'ts(_ci ejl insgelijks
*en diner, waarop de Fransche gezant, de Heer de
een
Wij
Bijvoegsel aan onze lezers mede het Verslag van Die onderscheiding is een gevolg van het doordien hoofd-officier gedceleh
in
en
een
gedeelte van het corps diplomatique genoodigd wa-,
de Tweede Kamer der Staten-Generaal van gisteren, waarin plaats had- houden lofwaardig gedrag, tot handhaving der orde en rust, bij de in
enden de aangekondigde intcrpellatienvan den Heer Thorbccke en waarin 1848 in Limburg plaats gehad hebbende ongeregeldheden, en verzet
—De minister v. Baumgartner is naar Moravi e vertrokken.
—De gezant te Berlijn, graaf v. Thun, h_ft niet'zijn ontslag, maar voorts zijn begonnen de beraadslagingen over het Reglement op het be- tegen de openbare politie en het wettig gezag.
slechts een kort verlof verzocht en verkregen. Hij zal sich naar zijne leid der Regering in Nederl, Indie.
Z. M. heeft benoemd: tot plaatsvervanger yan den kantonregter te
goederen in Bohemen begeven.
Oostburg,
W. 0. de
eand.-uot. te Schoondijke; tot notaris te Hoogeden
Donau
Heden ochtend zijn drie bogen va;A het in a«n bouw zijnde nevengestaat
van
aan
heerscht
niet
de
nog
geOmtrent den
zaken
notaris te Maasland,
oonw van het postkantoor ingestort e,ü hebben de aldaar werkendearbei- wenschte duidelijkheid. Zoo als men weet, zijn aan den linker-oeverdes zand, J. Piccardt, idem te Oude Pckel-A;dentot
kol.
Maassluis;
J.
van
der
idem
te
W. Wortman, komLely
C.
bedolven. Naar men verneem.,. zi jn fa* dus ver vier lijken van onder Donan's yan 2 tot 8 Jnlij verscheidene gevechten geleverd, welke ge- mandant
ingevolge zijne aanvrage, een pensioen
«ei puin te
van het 2de reg.
voorschijn gehaald, Alsmede personen, die zeer zwaar ee- ëindigd zouden zijn met de verjaging der Russen en debemagtigingvan verleend van
tot lsten
1800;
En benoemd: bij het Iste reg.
"Wetst waren.
Giurgewo door de Turken. Verscheidene depêches bevestigen deze ge°
van
het
kol.
2de
werfdepöt;
bij
Altena,
luit.
van
den
2den
luit.
T.
Fransche juchtreizlger, de Heer Godard,
, met uitzondering van eenej blijkbaar onnaauwkeurige, depêche reg. inf., tot komm. van het korps den luit.-kol. J. C. Anemaet, het
van het
heeft, gelijk beurtenis
dP "7.
Weenen,
e
uit
zoudenhernomen
hebben.
Giurgewo
volgens
Welke de Russen
dl.d lu'-htballon?, dienstbaar gemaakt om in den oorlog
reg. grenadiers en jagers; tot majoor den kapt. Iste kl. F. M. J. L.de
te '..
zijn Thans meldt hetzelfde blad, dat onze regering de daar- Het feit yan eene overwinning der Turken schijnt dus buiten twijfel,
t_\
tot luit.-kol. den majoor
Witt,
het Sste reg. inf.; bij het3ae reg.
ue betrekking hebbonde
uitvindingen van den Heer Godard als doelmatig maar men verschilt omtrent de gevolgen er van. Volgens sommigen E. A. van
Alings, van het 2de reg. van het wapen; bij het Bstereg.inf.,tot
n
zouden
de
al
verRussen,
mid,ielen
geslagen
leger
d6
door het Turksche
in
geheel en
tot verder onderzoek en proeven verleend
ï„ft r. i-f
men 'n'?-et> :'s tet denkbeeld om den luchtbol tot een mili- eeniging met een Engelsch-Ft'ansch koïps van 10,000 tnan, Bucharest kapt. 3de kl. den lsten luit. E. J. A. Timmerman, van het kol. werfi " „
depöt en overgeplaatst: bij het reg. grenadiers en jagers, den luit.-kol.
air a
doeleinde te gebruiken , niet nieuw en heeft reeds in de vorige
eeuw ontruimd hebben, hetwelk vervolgens door de Turken bemagtigd was. J. L. Coenegracht, van het 3de reg. inf.
te
schijnt
zijn.
berigt
Dit
overdreven
den
Moniteur
Volgens
echter
"""'"P.'er, de Heer Blancbard, voorstellen ten dien einde aan
de V
4
reBe:"ng gedaan. Werkelijk zijn hiermede ook proeven zoude de bedoelde overwinning der Turken slechts behaald zijn op de
Z. M. de Koning van Hanover heeft bij een kabinets-schrijven van
Eeno
achterhoede van het Russische leger, op den weg tusschen Giurgewo en den 3den dezer, Dr. H. M. Duparc, alhier, eene kostbare gouden
e /torc'nce zijn in de laatste zes weken vier schokken van aard- Bucharest, en zoude laatstgenoemde stad Omer-Pacha nog niet in handen
versierd met het portret van Z. M., vereerd, als een blijk
jj ig
gevallen zijn. Wel is waar voegt dit blad er bij, dat het Engelsch-Fran- medalje,
> hoewel in ligten graad , gevoeld.
vau HDs. tevredenheid over de uitgave van zijne verhandeling over de
sche korps ten getale van 20,000 man reeds vereenigd was met de Turk- Blindenverzorging.
troepen te Giurgewo, dat de vereenigde magt op dat punt ten
7^VITSERSCHE GRENZEN, 15 July. Het hoofd derTessinerradi- sche
Bij den minister van flnantien is, doortusschenkomst van een R- K. priesde Heer Luvini, deed in den nationalcn raad de vraag, of de minste 60,000 man bedroeg, en dat Gortschakoff met de aan zich getrokkene
bondsraad ter zake van het geschil met Oostenrijk een rapport zoude uit- versterking eene nagenoeg even sterke magt onder zijne bevelen had , ter, onder het postmerk Leyden van 14 dezer, eene aan 's rijks' schatkist
brengen of het stilzwijgen bewaren. De bonds-president Frei-Herose ant- zoodat men eerlang een slag kon te gemoet zien , die over het lot van verschuldigde som van 301.67 ontvangen.
vvos_de hoofdzakelijk, dat hoe minder tegenwoordig over deze zaak ge- Bucharest zoude beslissen. Het is echter niet waarschijnlijk, dat deze
Z. Exc.'de minister van koloniën heeft aan de Tweede Kamer def
sproken en gediscussieerd werd, des te beter de raad hiermede gediend slag reeds geleverd is, zonder dat de Fransche regering hiervan onderWas. De Heer Luvini bleef echter verlangen, dat er over zijne inter- rigt is. Van de depêche, welke van eene nieuwe overwinning der Tur- Staten-Generaal, op haar verzoek om nadere inlichtingen in de zaak vandoor
pellatie beraadslaagd werd en zij werd derhalve op de eerste orde van ken op 11 Julij spreekt, hebben wij reeds gisteren melding gemaakt. den Heer L. van Vliet, doen toekomen een afschrift van den
-den dag gesteld.
Volgens deze depêche zouden de Russen 700 gekwetsten, waaronder 2 Z. Exc. aan die Kamer op 5 Maart betreffende die aangelegenheid gerigt,
Den 13den kwamen de stenden- en de nationale raad tot eene bondsver- generaals, gehad hebben, terwijl het leger onder Omer Pacha 75.000 man er bijvoegende: a. dat met de verordeningen, waarop steunde het bevel
gadering te zamen en verkozen tot president van het bondsgerigt den bedroeg. Volgens eene depêche uit Weenen van gisteren (zie onze tele- tot ontruiming der Prennger-regentschappen, is bedoeld de publicatie van
Heer Prog, tot vice-presidcnt den Heer Stampfii, en tot lid den Hr. Dubs.
grafische berigten van gisteren) hielden de Turken Giurgewo bezet en 9 Jan. 1821 (Ind. Stbl. N°. 6), en 6. dat niet blijkt, dat tot de verwijdering van den Heer van Vliet uit Ned. Indie zou zijn besloten, omdat
Aan de leden van den nationalen raad waren reeds de voorstellen bevond zich het gros des Russischen legers den Uden te Frateschti.
der commissie, betreffende dc opheffing van dc Grütli-vercenigingmedeEen brief uit Weenen spreekt van een keizerlijk
dat uitge- hij geregtelijk van de Jarasche bank betaling vorderde S-an zilveren munt.
»
gedeeld zij heeft met 6 stemmen tegen 1 besloten, dit verbod op
te vaardigd zoude worden bij het binnenrukken der Oostenrijksehe troepen
maar zij behoudt het regt aan zich, om in voorkomendegevalleneven in Wallachije. Dit is echter slechts een gerucht. Een ander niet geDe staatsraad, commissaris desKonings in de provincie Noord-Holland
soo te handelen als de afgetredene regering.
loofwaardiger gerucht wil, dat ten gevolge van eene nederlaagbij Bucha- brengt bij deze ter kennis van daarbij belanghebbenden, dat deopening
~ De Sardinische regering heeft eene commissie tot een spoorweg van rest de Russen het protocol van 9 April zonder
eenige voorwaarden der jagt op ganzen, eenden en watersnippen door Heeren Gedeputeerde
tjenève door
Cbablais naar Wallis, verleend. Men voedt daarbij de hoop.dat zouden aangenomen hebben. Wie die Russen zijn , blijkt niet, daarhet Staten voornoemd is bepaald op Dingsdag 1 Augustus aanstaande.
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butnen weinige jaren ook de St. Bernhard en
overgetrokken worden.

Simplon doorspoorwegen toch wel de Keizer van Rusland zal zijn, die een besluit ten dezen aan-

Gisteren is door broederen diakenen der Nederd. Hervormde gemeente
zien moet nemen.
vervulling der vacature van eene predikantsplaats , veroorDe jongste berigten uit Konstantinopel, over Marseille ontvangen, alhier:, ter de
zaakt
door
beroeping van den Wel-Eerw. Heer B. ter Haar, tot hoogmelden,
uit de Zwarte Zee , dat het Russische fort bij de SulinamonFRANKFORT, 16 Julij. Het bevestigt zich, dat Wurtemberg thans
leeraar
te
de navolgende nominatie uitgebragt:
Utrecht,
ook onvoorwaardelijk toetreedt tot het Üostenrijksch-Pruisische verdrag. dmg door Engelsche oorlogssloepen is vernield; twee kruidmagazijnen
Zestal : Ds. M. van
theol. doet. en pred. te Leeuwarden
Brieven uit Weenen alhier ontvangen, melden, dat men daar de waren in de lucht gevlogen; de Russische bevelhebber was gevangen geMeppel; Ds. J. P. de Keyser, pred.
Ds.
11.
Uden
Masman
te
pred.
Jr.,
nomen
en
het garnizoen verstrooid; 6 koopvaardijschepen waren bij de te Arnhem; Ds. A. W. van
zending van Prins Gortschakoff als volkomen mislukt en de oorlog als
theol. doet. en pred. te
Campen
W.
onvermijdelijk beschouwt. De Prins zou eerlang van Weenen vertrekken. Donau-monding prijs gemaakt.
Opperdoes ; Ds. H. J. Wunder Jr., pred. te Purmerend Ds. J. P. Stricker
Men
te
sprak
voorstel
der
priesterstand
Konstantinopel
datde
het
van
Turksche
gemeld,
reorganisatie
Uit Stokholm wordt
veel van de
doet. en pred. te Dordrecht.
den Zweeckichen rijksdag tot emancipatie der Joden heeft aangenomen. troepen in Azië. Ten gevolge van de nederlaag bij Usurghete waren theol.
: Ds. H. Uden Masman Jr., Ds. M. van Staveren, Ds. J. P. deDrietal
aanzienlijke versterkingen aan Selim
Pacha gezonden; ook waren Europesche officieren derwaarts vertrokken om den staat van zaken te onder- Keyser.
zoeken. Wat de geallieerdevloten in de Zwarte Zee
was een 55- ol
Wij bevelen het kunstminnend publiek het bezoek der thans in de
60-tal schepen naar Sebastopol vertrokken; eene divisie van 10 schepen kunstzaal der maatschappij Arti et Amicitiae geopende tentoonstelling,
PARIJS, Zondag 16 Julij.
kruiste voor deze haven en bood aan de ingeslotene Russische vloot ten behoeve der weduwe en onmondige kinderen, van eenen verdien-

Killen

,

—
—

,

Uit de benoeming van den bevelhebber van het keizerlijk hoofd-

den slag aan. Men bleef nog altijd spreken van een ernstigen aanval
De Engelsche bladen zeggen, dat de schout-bijnacht Lyons voor Anapa kruist, om eene expeditie van den admiraal
Eruat te ondersteunen, die 7000 man zal aan land zetten.
Men schrijft ook uit Konstantinopel, dat ten gevolge van de vertoogen
der Fransche en Engelsche ministers ,' de Porte zich geneigd betoonde,
om onverwijld de handelsbetrekkingen met Griekenland te hervatten, op
twee voorwaarden, namelijk, dat Griekenland zich verbindt, binnen een
behoorlijken tijd, de oorlogskosten en eene schadeloosstelling voor dt
plunderingen der opstandelingen te betalen ; ten tweede zoude Grieken
land binnen twee maanden het ban delstractaat moeten onderteekenen
dat het tot dusver geweigerd had.
De Engelsche vloot, met de landing3troepen voor de Oostzee aan boord
is naar hare bestemmingsplaatsvertrokken (zie ons telegrafisch berig
van gisteren.
De Moniteur van eergisteren bevat de benoemingen van den generaa
Baraguay d' Hilliers tot opperbevelhebbervan het expeditie-leger in d<
van den divisie-generaal Niel tot kommandant der genie ei
der generaals Hugues en Gre'sy tot brigade-generaals. In het komman
dement over het eerste korps van het N oorderkamp is de generaal Bara
guay d' Hilliers vervangen door den generaal Schramm.

kwartier schijnt te blijken, dat de Keizer bij zijn voornemen blijft, om
zeH het kommando over het geheele leger van het noorden op zich te
nemen.

tegen deze vesting.

—_
—

Be generaal Schramm is benoemd tot kommandant van het lste
„erhorps van het kamp in het Noorden, ter vervanging van den gene a i Baraguay d'Hilliers, benoemd opperbevelhebber der expeditie
"Aar de Oostzee.
Het model der uniformen van de honderd gardes is bij den militairen kleedermaker des Keizers te zien. Op de kuras bevindt zich het
in goud geborduurde wapen van den Keizer en daaronder het kruis van
het legioen van eer. Het borduurwerk is zoo tijdroovend, dat men twijfelt ofal dc uniformen op 15 Aug. gereed zullen zijn; 25 gardes zullen den
Keizer evenwel op zijne reis naar dePyreneën vergezellen. ledere garde
ontvangt 125 fr. 's maands.
Aan het departement van marine is een crediet verleend yan
35,405,000 fr , waardoor het budget van dit departement over 1854 gebragt is op 174,286,000 fr.
Gisteren is eene batterij veld-artillerie van Metz naar Marseille vertrokken.
Eene telegrafische depêche uit Toulon meldt, dat het Fransche oorlogschip I'Averne den Uden dezer ten westen van Molora den Russischen driemaster Orione, welke onder Toskaansche vlag voer, heeft

—
—
—
—
Philips,
v —,
—

De officiële tijding, dat van 1 Sept. a. s. tot 20 daaraanvolgende, cci
kamp bij Zeyst zal worden betrokken, is thans aan de bevelhebbers ei
kommanderende officieren medegedeeld. Zr. Ms. besluit van den 30stei
der vorige maand, N°. 33, daarop betrekking hebbende, bevat hoofd
zakelijk :
Dat de noodige tenten en verdere kampements-goederen uit 's rijk!
de officieren, onder-officieren ei
magazijn zullen worden verstrekt, en
zullen
worden voorzien.
noodige
ligstroo
het
minderen van
de volgende toelagen per daj
Dat in vergoeding voor campagne-vivres
MADRID, 12 Julij. Men kent thans de plannen der opstandelingen.
het kamp
van
:
De
bevelhebber
een gcneraal-majooor/4
uitgevastgesteld
zijn
generaal
proclamatie
De
O'Donnell heeft eene dagorder en eene
ot majoor/2, kapitein
’1 en Iste o
vaardigd. Hij noemt zijn leger thans niet meer monarchaal-constitutioneel, een kolonel/3, luitenant-koloneltoelage
voor onder-officieren
en verderf
ttiaar alleen bet Spaansche constitutionele leger. Hij verlangt de weder- 2de luitenant/1; zullende de
vastgesteld.
ïnvoering van de constitutie van 1837 , de verbanning der Koningin- manschappen en waschvrouwen later worden
en
korporaals
verdere militairen, benevens d<
Weduwe , de afzetting der ministers, intrekking der jongste leening, en
Dat de
van /ö lood per dag zullen ontvangen.
kondigt aan, dat hij de verwezenlijking van zijn doel met de wapens in waschvrouwen, een ration brood
de hand zal bevorderen.
Dat de bereden officieren geene schadeloosstelling voor fourage de:
verpligt zijn te houden
paarden,
welke zij, naar hunne dienstbetrekking,
Dit echter is nog niet de ware bedoeling der opstandelingen. Uit eene
als voor de paarden der
regementei
der proclamatien van O'Donnell schijnt te blijken , dat zij de Koningin maar de fourages in natura, evenontvangen.
vervallen van den troon willen verklaren, en het geheele schiereiland tot dragonders is vastgesteld, zullen
Dat de onder-officieren en verdere manschappen geene inhouding oi
e'e'nen staat vereenigen waarvan zij den scepter aan Dom Pedro V
van den dag, dat zij hun garnizoei
Koning van Portugal, zouden aanbieden. Zelfs beweert men, dat zij bij de soldij zullen ondergaan, te rekenenterugkeeren.
eene weigering of bij het geheel mislukken dier plannen, hunne pogingen verlaten, tot dien waarop zij daarm
Van wege het ministerie van oorlog is verder ter kennisse gebragt
Sullen aanwenden, om in het schiereiland de republiek uit te roepen.
zijn zal:
Dit laatste schijnt ook hoofdzakelijk hunne bedoeling te zijn. Hiertoe dat de zamenstelling van het kamp
Iste Brigade. Het 2de bat. van het reg. grenadiers en jagers; he
moet ook werken O'Donnell's proclamatie, waarbij de nationale garde
lste, 2de en 4de bat. van bet 2de reg. inf. en het Iste en 2de bat. vai
wordt hersteld.
het sde reg. inf.
medewerking.
,
De opstandelingen vinden echter zeer weinig bijval en
2de; Brigade. Het 4de bat. van net reg. grenadiers en jagers; he
Enkele pogingen, om guerilla's op te rigten, mislukken, of komt er al
eene tot stand dan wordt zij door de troepen der Koningin spoedig uit- 3de bat. van het sde reg. inf- i net lste, 2da, 3de en 4de bat. van he
Bste reg. inf.
een gedreven.
De sterkte der bataljons wordt bepaald, zoo als zij bij den aanvan;
De opstandelingen blijven terugtrekken en zijn reeds te Ventas de
van deu marsch naar het kamp zullen zijn.
Cardenas aangekomen.
De onder de wapenen zijnde miliciens worden ten volle gekleed; dii
Madrid en de provinciën blijven rustig. In Andalusie maakt men tOeonder de wapenen zullen opkomen
bereidselen om de opstandelingen op eene krachtdadige wijze af te weren. der ligting 1851 en 1852, welke
pantalons voorzien. Wel zullen zi
linnen
niet
noch
verwekt,
worden
van
rokken
al
de
haar
wijdt
bij
zorgen,
door
den
regering
opstand
De
noodig, schacots ontvangen en verder van he
en,
kapotten
een
eskader
voor
zooveel,
Zij
belangen
hare bijzondere aandacht aan de
des lands.
heeft
worden voorzien.
gezonden om de zeeroovers aan de Afrikaansche kust van het Rif te hoogst benoodigd klein équipement
morgens voor het begin der kamp
In plaats van genever, zal des
tuchtigen. Het bestaat uit drie groote oorlogschepen, een korvet, eene
de manschappen koffij met melk worden verstrekt.
oefeningen,

genomen en te Toulon opgebragt.
i
De Heer de Lassagne, oud onder-secretaris van Koning Lodewijk
is te Parijs overleden.
Te Metz is overleden de generaal de la Cbevardiêre de la GrandiUe kommandant van het departement van de Moezel.
De Kölnische Ztg. is heden wederom in beslag genomen.

,

hrik en 14 kleinere yaartuigen.

,

aan

stelijken kunstenaar, zeer aan. Deze belangrijke verzameling vankunststukjes bijeengebragt door de meest bekende , kunstenaren, waaronder
van uitstekende verdienste, strekt tot eer der Nederlandsche kunstschool,
zoowel om het liefdadige doel waarmede die is bijeengebragt, als wegens
de uitvoering der stukken zelf. Wij wenschen van harte, dat de belangstelling van het publiek en de deelneming in dc verloting, zullen beantwoorden aan de goede bedoelingen der commissie, en vooral, dat de
voorstanders van kunst, bier waar de kunstenaren zoo edelmoedig zijn
voorgegaan, niet zullen achter blijven.
De liedertafel Amstels Mannenkoor heeft het plan gevormd, om in Aug.
aanst. den tiendaagschen veldtogt feestelijk te herdenken , met het doel,
om de opbrengst van dat feest te doen strekken als bijdrage tot de oprigting van het gedenkteeken aan het metalen kruis. Alle krachten worden ingespannen, om dat feest zijne bestemming waardig te doen zijn;
in den fraaijen tuin van het Park, daartoe prachtig gedecoreerd en verlicht, zullen een expresselijk daarvoor vervaardigde feestzang, benevens
eenige toepasselijke koren uitgevoerd worden. Als aanbeveling moge
nog dienen, dat onderscheidene bekende liedertafels hunne medewerking
hebben toegezegd, daarbij het uitstekende harmonie-orkest van den Heer
J. Ed. StumpfF, en wij meenen te mogen verwachten, dat een en ander
een waar muzikaal genot zal opleveren.
De Landbouw-Courant bevat het verslag van het verhandelde in de
Landbouw-vcrgadering op het huis ten Bosch den 20sten en 21sten
April 1854, benevens de aanleiding tot die bijeenkomst. Wij ontleenen
daaraan het volgende korte uittreksel: De vragen, op last van Z. M.
den Koning, bij Missive van den Kamerheer Particulier Secretaris des
Konings, in dato28 Jan. 1851 N°.79, aan de onderscheidene Maatschappijen
van Land-en Tuinbouw in ons Vaderland voorgesteld ,door deze beantwoord zijnde, werd daarvan een kort overzigt opgemaakt, en dit
bij Missive van den secretaris des Konings voor de zaken van Landbouw en Nijverheid van 30 November 1852 aan de Maatschappijen en
Genootschappen medegedeeld; waarbij tevens werd te kennen gegeven,
dat het 's Konings bedoeling was, in Junij of Julij 1853 eene bijeenkomst
te beleggen van Voorzitters en Secretarissen der Instellingen vanLandbouw. Deze bijeenkomst echter op dat tijdstip niet hebbende kunnen
plaats hebben, werd z\j later door Z. M. bepaald op den 20sten April
11. in het huis ten Bosch bij 's Hage. Die vergadering werd door Z. M.
in persoon met eene hartelijke toespraak geopend, en daarbij de leiding der beraadslagingen aan Jhr. Mr. D. F. Gevers van Endegeest
opgedragen, die onmiddellijk den Koning beantwoordde. Naar aanleiding
van eene zinsnede in de aanspraak van Z. M., doelende op eene naauwere verbinding tuschen de verschillende instellingen van Landbouw
deed de voorzitter alvorens tot de vroeger voorgenomene punten van
behandeling over te. gaan , door den Secretaris een ontwerp der grondslagen voor zoodanige Vereeniging voorlezen, en stelde tevens voor,
Na
daarover gedachten te wisselen; waartoe werd overgegaan. zonwerd de strekking van het ontwerp-Reglement,
een-n»c discussicnaangenomen
en op voorstel van den Voorzitter eene
der stemming,
aancommissie benoemd, om hetzelve te wijzigen in verband met de
merkingen door onderscheidene sprekers gemaakt, en op den tweeden
eerste
dag rapport uit te brengen. Vervolgens werd de overweging der
den Bandvoor
Koning
en
uit
middelen
eigen
persoonlijk
de
vraan-: Wat
bouw zoude kunnen doen? aan eene commissie opgedragen. Even zoo
de beantwoording der tweede vraag: Over de wijze van het benuttigen
verkrijgbaar stellen
van'nieuwe uitvindingen in den landbouw en het der
derde vraag: over
soorten
van
nieuwe
alsmede
die
werktuigen,
van
het invoeren van vreemde veerasseu. Op den tweeden dag heeft de commissie voor het reglement, bij monde van den hoogleeraar Mulder,
rapport uitgebragt, en voorgelezen een reglement yoor de Alge-

,

,

,

,

,

meene Koninklijke Vereeniging van Landbouw, hetwelk na eenige woor-

,

"Jenwisseling werd vastgesteld, en tevens besloten

ont aan den Koning steeds klimmende, „ telkens ontwaart men nieuwe voortfeffelijkhéd'eii notering 5s van België 51§; Dito 4f pCt. 89; Metall. 66; Spanje|.3 .;
voor te stellen, ca deze Statuten de bedoelde Vereeniging op te rigten. in dit meesterstuk van vrouwelijk genie.
Dito 1 pCt. 18jV
Vervolgens las de hoogleeraar van Hall het rapport van de commissie De Heer A. Afchenbach te Dusseldorp, ontwikkelt bij voortduring ROTTERDAM, Maandag 17 Julij. W.Sch. 2* pCt. 5L1&; Dito4pCt.
«ver de eerste vraag, op den eersten dag benoemd. De Heer van Royen zijn heerlijk genie van opvatting. Zijn Landschap in Westphalen levert 89J: België 48|; Portug. 365; Spanje 18$ ; Dito Binnenl. 355; Dito
las het rapport van de commissie overde tweede vraag; beiden werden ons daarvan wede? ëen overtuigend bewijs j met zooveel gevoel voor Amort. 4; Dito Cert. Coup. 4^; Oostenr. te Amst. 72J; Mexik. 24..;
goedgekeurd. De voorzitter kwam terug op het genomenbesluit aangaande het eenvoudig schoone. Zulk een doorvoed penseel met zooveel uit- Dito Onbep. 24^.
de commissie ter beantwoording der derdevraag. Hij vestigdede aandacht voerigheid vereenigd, wordt maar zelden in die mate van volkomenheid
op het door den Heer van den Bosch beweerde en aan hem nader op- aangetroffen. Ook de Heer O. Achenbach heeft eene schoone bijdrage
Hazewinkel, zou'
en Sjouke
gemerkte , dat het onderwerp der vreemde veerassen hier te lande nog van zijn talent geleverd door zijne voorstelling van //I'Arriccia op het
De schepen
niet rijp is, maar Veeleer nog moet worden gevolgd en aangenomen, Albanen-gebergte na zonsondergang."
brief van Konstantinopel dd. 5 Julij , naar Kertch of de zee
eene poëtische opvatting! den, volgens
Welk
.daartoe schijnt bij de eventuele oprigting der Algemeene Vereeniging, en hoe juist en indrukwekkendis dat krachtig landelijk tooneeldier welige, van Azof verzeilen, om voor Engeland te laden, en hadden ingeval van
waartoe heden de grondslagen zijn gelegd, juist de gelegenheid te zullen grootsche natuur, tegen dien nog gloeijenden hemel 1 De Heeren afwijzing 60 £ schadevergoeding bedongen.
30 Mei. Het schip Admiraal Jan Evertsen,kapt.Kuij-=
toestaan. De gisteren benoemde commissie zoude dan minder doel
A. H. Bakhuyzen Jr., H. van de Sande Bakhuyzen en J. J. van de
weshalve het onderwerp aan de eventuele algemeene vergadering zoude Sande Bakhuyzen, hebben allen het hunne bijgedragen om den roem per, van Padang naar Amsterdam, is den 13den dezer alhier lek binkunnen worden overgelaten, en de benoeming der commissie ingetrokken. der Nederlandsche landsehapschool te helpen handhaven. Ook van den nengeloopen en heeft de lading gelost om te repareren.
BINNENGEKOMEN.
Werd conform besloten. De secretaris las de vierde vraag, over het Heer S. van den Berg zagen wij twee stukken, welke getuigden van
TEXEL, 17 Julij; W. N.W.; Harlingen,.. ..Londen.-Cityof Rotterdrameren, met de daarop ingekomen antwoorden. Dit onderwerp zijnerijke vinding. De Heer O Cunaeus te Koudekerk, wijkt voor ditBakker, LonNew-York. Stad
gaf aanleiding tot verschillende mededeelingen en wisseling van ge- maal af van zijn tot nu toe met steeds klimmend succes beoefend genre; dam, ..., id. Amstel,
dachten. De tijd te ver Verstreken zijnde, om tot de overige punten van desniettemin prijzen Wij zijn voornemen om door voorstellingen als het den. 18 Julij; Jenny, Andrcassen, Drammen. Foreningen, Baarsen, id.
beschrijving over te gaan, stelde de voorzitter voor om de vergaderingte onderhavige meerdere uitbreiding aan zijne compositien te geven; hij HELVOETSLUIS, 17 Julij; Jan Jacob.Schaap,Bristol. Zwaantje Corsluiten, nadat de Heer Suringar nog het een en ander zou hebben me- houde het ons echter ten goede, dat Wij het eigenaardiger zouden nelia, Bleeker, Cardiff.
14 Julij ; Eugène,
Dordt.
degedeeld over Nederlandsch Mettray.
beschouwen, als zijne keuze zich bad bepaald, in plaats van tot het driespan
De Heers S. voldeed daaraan; de hoogleeraar Mulder vond er bezwaar fijnbeenige paarden, welker vorm henkennelijk meerdere geschiktheid tot LISSABON, 8 Julij; Jonge Arie, Kal, Vlaard.
3 Julij; Jonge Walrave, Gnodde, Livorno.
m dat men sommige punteh onbehandeld zal laten. Devoorzitter wenschte, dragen dan tot trekken geeft, tot de in Nederland voorwaar ook niet zeldza5 Julij; Sara Elisabeth, Kuiper, Ibraib_
'dat aan den Koning Zal worden verzocht om de punten, die onafgedaan me broeden krachtig gebouwdeZeeuwsche of Geldersche werkpaarden, zoo
MONTEVIDEO,
Mei;
Jenny, Struyk, Rott.
19
zijn gebleven, ter behandeling aan de eventueel op te rigten vereeniging, uitmuntend geschikt voorden ploeg; ook de jeugdige bestuurder van dit
J
voor te leggen. Werd conform besloten.
nuttig werktuig doet ons, zoo door zijne houding als door zijne kleeding, PILLAU, 14 Julij ; Lucas Wieher, Pik, Leith. Elsina, Duintjer, Huil.
1 Julij; Hendrika, Keyzer, Amst.
2 Julij; Ernst
De Heer Ploos van Amstel verzocht deu voorzitter, bij Z. M. wel dc eerder aan den zeeman, dan wel aan den krachtigen landman denken.
Rott. Marg.
de Groot, Londen. Alida, Saatolk te willen zijn van de gevoelens der vergadering, en aan den Koning De Heer de Martelaere, te Gend, gaf ons een zeer Pittoresk Kijkje uit het Brockelman,
id. 3 Julij ; Margaretha,Beekman, Amst. Prebislau, Niemann,
haren hartelijken dank te willen overbrengen voor dit vernieuwd bc- Bosch te Fontainebleau; hij vergete echter niet, dat doorte veel in details te
"wijs van Zr. Ms. hooge belangstelling in den bloei en de ontwikkelingvan willen treden, het hoofdeffect veeltijds verloren gaat.De Hr. M.A. Koekkoek Rott. Zodiac, Strijbos, id. Equator, Huges,id.-Orion, Buiten, id.-AlberOomkens, Zierikzee.
"n Nederlandschen Landbouw, en voor de luisterrijke wijze waarop te Hilversum , heeft door zijn Boomrijk Landschap eene goed doorwerkt.? tina, Potjewijd, Schiedam. Marinus en
den Breems, Vlaard.van Sluis, Londen. Elsina Jantina,
Z. _:. de vergadering heeft onthaald; hetgeen werd toegejuicht.
en fraaije ordonnantie geleverd; die hoofdgroep fiks geteekende,krachtige Fortuna,
Kwint, id.
Henriette, Dik, id.-Jacoba
De voorzitterbetuigde, dat hij volgaarne aan dat verzoek zal voldoen, eiken, wier breede kruin den landweg en groenenden zoom der rivier Zeven, id. Johanna
Liverpool.
Hendrika,
Meesenbroek, Gron.
de
Johanna,
Wierdina
en sloot de vergadering onder dankbetuiging voor de hem betoonde wel- beschadnwt, getuigt van rustelooze studie en fraaije penseelsbehandeLubeck. Neptunus, Joosten,Bergen.—4 Julij ; Stad
willendheid, en met den wensch, dat de bijeenkomst, aan 's Koning bedoe- ling Wij waren verrast, in plaats van de zoo krachtig gepenseelde Grietje Bos,
v. d.
Amst. Bordeaux, Wortelboer, id. Geertruida,
Stille Levens van Mejufvrouw M. Vos, te
lingen eenigzins beantwoordende, nuttige vruchten moge dragen.
thans een
breed en malsch geschilderd Geldersch Landschap van hare hand Homvei.d,id. Cornelia, vanKeulen, Rott. Elsina Catharina, Ruibing, id.
De Paarden van Z. K. H. Prins Hendrik zijn op den 17den Julij 1854, aan te treffen; zij heeft gelukkig hare altijd zoo juiste opvattingvan licht Anna Elis'.abeth, Schuur, Schiedam. Bernardine,
id. Fiducia,
Margaretha , Hubert t
op het Loo verkocht, als volgt: 1. Lampoon, zwarte merrie, van Ca- en bruin op het landschap
overgebragt; het valt niet te betwijfelen of Poelman, iv " Maria, Bakker, Gron. Johanna
.mcl en Bauter, geb. in 1838, met haar bruine hengst-veulen van Tory, door de voortgezetteijverige studie zal haar ook die fijnheid van toon eigen Londen. Geb'oeders, Wegener, Huil. Odelia Maria,Prins, id. Bacchus»
de Jonge, New-Burgh.
geb. 15 Maart 1854 (de merrie gedekt door Tory),
id.
1000; 2. Excla- worden, zoo onontbeerlijk voor eene volkomene harmonie. De Heer
mation, bruine merrie, van Emilius en Surprise, geb. in 1838, met haar Ch. Rochussen,
UITGEZEILD.
hoezeer geen eigenlijk gezegd landschap- evenmin als
N. W.; Amsterdam, Ned. oorl. stoomschip kapt.vos merrie-veulen, van Allfours , geb. 28 Maart 1854, ’80; 3.
WJulij,
TEXEL,
17
genre-schilder, is eene specialiteit, van nabij verwant aan beide genoemde
Druine merrie, van Abbas Mirza en Exclamation, geb. in 1850 (gedekt vakken;
landschappen zijn altijd hoogst naïf bevolkt, dan eens door luit. Spanjaard, Terschelling. Rederinde, Reijndert, Frederikstad. Condoor Brillant), 420; 4. N. N., donker bruine merrie, van Tory en jagers enzijne
id. .'8 Julij; Julie Claire,de Wijn, Bat. Margaretha
moderne Diana's, dan weder door adellijke Heeren en Jonk- cordia,
Lampoon, geb. 1852, ’270; 5. N.N., als boven, van idems, geb. 1853, vrouwen, te paard of te voet; steeds zijn zij bevallig en geestig; hiervan Simonetta, Hoffman, id. Dia.na, Willers, Montevideo. Maria Anna, Top’240; 6. N. N., kastanjebruine merrie, van Tory en Exclamation, geb. getuigen weder in ruime mate de beide stukjes dezer tentoonstelling. per, Konstantinopel. Albert van Panhuys, v. d. Ley, Messina. Heerenveen,
.1853, (N. B. Tory, volbloed-hengst in Engeland geborenvan Ratcatcher Men verlange niet van dezen meester
Rink Fijn, Marseille. Libazuiverheid van lijnen of fraaije Prins, id. Diana, Fijn, Livorno. .Nijverheid,
en Turquoise), ’210; 7. Bantan, zwarte hengst, van Dey van Algiers gemodelleerde penseelsbehandeling,dit houden
Oranje, v. d. Plas, Swansea. Edward.
non,
Nederland
en
Newport.
Storey,
met
onvereenigbaar
wij bijna
en Lampoon, geb. in 1849, ’1100; 8. Bambo, vos-hengst, van Castaway zijne losse soms tot karikatuur overhellende vernuftspelingen;
Vesper, New-Castle.
wij herhalen
en Roxolane, geb. in 1850, ’1000; 9.
zwarte hengst, van St. het nogmaals; wij beschouwen den Heer Rochussen als eene specialiteit
17 Julij ; Zeester, N.nneboog,Montevideo. CatsanKevin en zuster van Cameleon, geb. in 1851 , ’1200; 10. Red Rover,
Brave,Doman, Konstantinopel. Onderneming,
dria,
Kamminga,
Boston.
verdienstelijk
in
zeer
zijn
aangenomen
genre
zoodanig
als
als een
kastanje bruine hengst van Tarick en Semiseria, geb. in 1851, ’420; meester. Ook de Heeren J. en
Annechina, Stuimer, Rouaan. Hoop en
St.
Malo.
Jantina
F. van Deventer, A. J. Eymer, K.
11. N. N., bruine ruin, van Tarick en
geb. in 1851, ’140; C. Leickert,
Maaten, J- L. Lorensen, J. J. Spohler, S. Verwachting, Pijbus, Avontuur.
van
der
J.
J.
12. N. N., bruine ruin, Duitsch ras, geb. in 1853, ’l6; 13. Clotilde,
BRIELLE, 17 Julij, N. W.; Anna,Plokkcr, Glasgow. Lowiese, Jansen*
Verveer en zoo vele anderen, hebben in het landschapSChilderen talrijke
bruine merrie, van St. Kevin en As yon like it, geb. in 1850 (rijpaard) L.
Bergen.
geleverd.
blijken van hun gevestigd talent
’440; 14. Miss Clauda, bruine merrie, van Intrigue' en Clauda, geb.
1
MARSEILLE, 14 Julij; Verwachting, Klein, St.
in 1850, ’290.
RIO-JANEIRO, 13 Junij; Maracaibo, Kuyt, Rio-Grande.
INGEZONDEN STUKKEN.
Z. M. de Koning heeft de verkooping bijgewoond en eenige aankooAKYAB, 12 Mei; Jacob Cats,Koning, Falmouth. —13 Mei; Johanna
pen gedaan.
Maria, Sissingh, id.
Aan de Redactie van het Algemeen Handelsblad.
ARCHANGEL, 29 Junij Triton, Nebendahl, Amst. 3 Julij ; Thetis,
Te Livorno zijn gedurende het eerste halfjaar van 1854 aangekomen
Bakker,
in
id. Plata, Henning, id. Anthony, Nepperus, Dordt Margaretha,
Leeuwarden,
men,
In
uw
blad
van
10
vindt
een
uit
Julij
berigt
15 Nederlanddsche schepen uit Amsterdam, geladen o.a. met 1378
4 Julij; Sophia Elisabeth, Hendriks, Amst.
3576 halve v. geraffineerdesuiker, 2943 kjs. kaas, 34 coll. droogerijen, 124v. gemeld, dat de Staten der provicie Friesland aan de wis- en zeevaartkundige Wijkmeijer, Londen.
arak, 119 p. en v. tabak, 5250 bl. ijzer. Uit vreemde havens kwamen scholen te Harlingenen te Nes op Ameland, even als vroeger,de gewonesub- 5 Julij ; Henriette, Hustede, de Maas. Courier, v. d. Velde, Londen.
13 Nederl. schepen. Naar Amsterdam vertrokken 7 Nederl. schepen met sidien over 1855 van’ 500 en 150 respectivelijk hebben toegekend. Dit
Rivierberigten.
de waarheid; doch de bijvoeging: ujaarlijks ontvangen
marmer, talk, potasch, enz. en naar vreemde havens 16 Nederl. schepen. is overeenkomstig
In lading liggende Schepen.
ook van rijkswege dezelfde ondersteuning," behoort, althans ten aanOp ultimo Junij waren te Livorno nog 10 Nederl. schepen aanwezig. zij
H. J. Kamp, Vlijt en Hoop,n.Duisburg.- H. Polman,Niederrein, N°. 4!„
zien
tot
vrome
school,
der
laatste
de
wenschen.
nog
Te Pernau zijn gedurende de eerste 6 maanden van dit jaarregtstreeks
n. Dusseldorp en Neus. W. Keiler, Mainz N°. 1, n. Mainz. -J. Beijer,.
nit Nederland aangekomen 12 Nederlandsche schepen, allen in ballast. Wel zijn er aan de school, van wege het rijk, instrumenten, globen Jonge Wilhelmina,
n.
J. Schneckenberger, Adolf Sander
Verder kwam uit Kopenhagen'l en uit Antwerpen l Nederl. schip in en kaarten verstrekt ten behoeve van het onderwijs, doch de aanvragen, n. Manh. H. Heus, Janus,Wesel.
Heilbron. F. Noll Josephine,n. Keulen. J. J.
om
eene
uit
ter
jaarlijksche
kas,
subsidie
's
van
den
rijks
aanmoediging
ballast. Naar Nederland vertrokken uit Pernau 10 Nederl. schepen,
P. Hartman, Eleonore,
een talrijk huisgezin
leden telkens schipbreuk op Ittschert, Frankfort N°. 2, n. Frankfort en Coblenz.waarvan 8 met rogge en 2 met garst. Te Arendsburg kwamen in bal- onderwijzer, die er
Wilson,
Cöln
N°. 3, n. Keulen. <
R.
n.Ludwigh.,
Heilbron
en
Mannheim.
J.
zijn geene fondsen daarvoor op rijks-begrooting uitgelast uit Schiedam 2 Nederl. schepen, en uit Rotterdam 1. Naarde Maas bet antwoord:
1 d., gev. 22 d. sedert.
ARNHEM,
p.
Julij.
Rijnhoogte
17
3e14
trokken. Evenwel wordt de school door leerlingen uit bijna alle oorden
vertrokken van daar 3 Nederl. schepen met rogge.
eergisteren.
Te Libau zijn gedurende de eerste helft van dit jaar, regtstreeks uit van het rijk bezocht. Kan deze teregtwijzing aanleiding geven, dat perc.; H„
sonen
van
invloed
bewerken,
dat ook van wege KEULEN, 17 Julij. Aangekomen: J.Noll, v.Rott., met 3046 11
opgewekt, om te
Nederland, aangekomen 26 Nederlandsche schepen, alle in ballast; en het rijk eene som worden
d.
Keulsch
vt.
d*
(13
Jansen,
Dordt,
v.
met
c.
14
vt.
7
Rijnhoogte
2423
van 150 jaarlijks, ten behoeve der school voor de
nit vreemde havens 3 Nederl. schepen. Naar Nederland vertrokken uit
RÜnl.)
te
Ameland,
zeevaart
Nes
worde
daardoor
op
uitgetrokken,
men
zou
eene
Libau 28 Nederl. schepen, alle met garst, rogge en tarwe. Naar Memel
nuttige en vele goede vruchten dragende instelling meer en meer bevertrok 1 Nederl. schip met vlas.
vestigen.
X.
AMSTERDAM.
'a GRAVENHAGE , 18 Julij. Naar men verneemt zullen de zit*
dc
Jantina,
Boer: 142/1,16/2 p. Wijn, Wed. B. Glijm en
tingen van de Synodale vergadering, tot de eerste dagen van Augustus
Zoon; 20/1 p. Wijn, S. A. Le Vino en C°.
VERKOOPING VAN HUIZEN.
-voortduren; alEdan zal er een reces van veertien dagen plaats hebben ,
LONDEN, Graaf van Limburg Stirum, Klein: 3828 b. Rijst, van Beek
waarna de Synode hare werkzaamhedenzal hervatten.
en tjurjans.
Maandag 17 Julij in het O. Z. Heeren-Logement.
ROTTERDAM, 18 Julij. Ook in het Overmaassche neemt de ziekte
Blessing, Marshall: 951 b. Rijst, van Beek en Jurjans.
onder de aardappelen toe, niet alleen het
maar ook de knol toont No. 1. Huis, Egelantierstraat bij de 3de Dwarsstraat^lloo./5. J. F.
ROTTERDAM.
teeker.en van bederf.
Schutte.
2. Dito, Blocmstraat bij de 2de Dwarsstraat.’ 1300. Opgeh.
BATAVIA, Hendrika, Admiraal: 950 pic. Koffij, 11,772 pic. Suiker,
§ ALKMAAR, 18 Julij. Heden is de fleer C. C. Ferrari, op uit- 3. Dito, St. Nicolaasstraat bij den Voorburgwal./ 1225. P. Palmboom.— 500 pic. Tin, 150 pic. Rotting, N. H. M.
noodiging van Z. M. den Keizer der Franschen naar Parijs vertrokken, 4. Twee Huizen, St. Jorisstraat.’222s.’ 150. J. N. A. Meijer. 5. Huis, BATAVIA,
Lourens i 820 sch. Tin, 886k. Thee, 60 k. Cocheten einde aldaar in stoomfabrieken en later op Zr. Ms. stoomschepen een Weesperzijde bij het Oetgenspad^l32s^4. P. Subiese.
6. Dc Opstal nille, 159 k. Gom Dammer. 145 z. Gom Elastiek, N. H. M.; U 57 kan. Suiker
procédé te besturen betrekkelijk de besparing op brandstoffen bij aanwen- van een Huis, Keizersgracht.’4ooo.’l6oo. J. Feije.
Stiermondt en CO.; 1345 b. Rijst, 345kan.
12/1, 160/2 legg. Arak,
ding van stoom.
620 b. Bindr., A. van Hoboken en Zonen; 200/1 legg. Arak, H. vanRijckevorsel. (NB. Deze Carga was reeds vroeger, doch onvolledig vermeld.)
HANDELSBERIGTEN.
§ WADDINXVEEN, 17 Julij. Jl. Vrijdag is alhier met veel plcgJohannes. von Fritzen: 485 v. Tabak, R. Kraemer en C°.
tigheid gevierd, de installatie van onzen burgemeester den Heer A. van
36 v. Tabaksstclen , Pluygers en Hauck; 500 z.
Sturenberg CanJulij.
Vlaams,
Tarwe:
en
blijft
Oosten, die in 1852 uit die betrekking was ontslagen, maar nu onlangs
Zeeuws.,
17
Overm.
Kreglinger
krien
en
2444
st.
en C°.
C°.;
Vat-,
st.
Okshoofdduigen,
9047
bij voortduur zeer matig aangevoerd, werd daardoor nagenoeg prijsh.
door onzen geëerbiedigdcn Koning, in die betrekking is hersteld.
130 v.
Tabaksstelen,
te
v.
Tabak,
75
v.
Muller
en
Amsterdam
10
Reesse,
;
langzaam aan de consumtie geplaatst; dc vraag voor roode en Poolsche
KAMPEN, 17 Julij. Men heeft reeds een begin gemaakt met het soorten is zeer klein en werd daarvan bij gerijvenals genoteerd verkocht, Tabak, Order.
*
Rainbow, Marshall: 533 k. Thee. Hoffman Dorrepaal en CO.;
aanleggen van het eerlang te houden legerkamp, op den Zandberg onder n. 1853 puike Zeeuws., Vlaams, en Overm^ 442 , 459 ; dito goededito
de Bic
Huiden,
28
bund.
IJsselmuiden ; de wal om de veldkeuken is reeds geplaatst.
’382, 435; 128, 129 ffi witbonte Poolsche
485; 132, 134 ffi en Co.; 27 b. 150 E. S. en C. St. Martin; 20 b. Peper, Willemsen
Huiden, Order.
losse
133,
465,
490;
134,
135
ffi
Hoogl.
460,
Bovenl.
477.
Kleefs^ Vlaams,
Ris
17 Julij. Het provinciaal geregtshof in Limburg
HAMBURG.
* MAASTRICHT,
en Overm. aan de cons. langzaam afgaande tot
heden vier beschuldigden Jan Mathijs Prikkarts, Jan Joseph Beau- Rogge: Zeeuws.,
heeft
BATAVIA en SAMARANG, John Ashlund: 1220 can. Sniker,
koersen.
In
buitenl.
soorten
alles
tot
bijna
vorige
gerijven
bepaalde
zich
jean, Godfried Willem Slangen en Jan George Berg, alle gewoond hebbinnenl. behoefte. Bij partij geen koopers, anders ware wel iets 500 st. Huiden, 255 b. Peper, 735 b. Rijst, F. J. Tesdorpf en Zn.
bende te Heerlerheide, schuldig verklaard aan de misdaad van diefstal, voor
aan te komen , daar de houders wel genegen zijn af te geven.
lager
gepleegd met al de verzwarende omstandigheden bij art. 381 van het
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Nieuwe 1853 Zeeuws., Vlaams, en Overm./345, 367; n. N.-Brab^337,
DOOR BUITENGEWONE GELEGENHEID.
360; 126 ffi Amerik. ’370; 118,120ffi Pruis^29o a 300; 120 ffi Munst^303;
LONDEN, Maandag 17 Julij. Consols 92$ a$ ; Mexik. 24$ aj; Peru
118 ffi Arch. 282,285,285; 1 19 ffi dito’283, 120ffi dito n. 1854’ 291.
Garst: Zeeuws., Vlaams, en Overm. met geringen aanvoer20 e,, in beide 67 a 68; Ecuador 3$ as; Grenada Uitgest. 6^ as; Spanje 3 pCt. 37 J
,
soorten, lager afgegeven. Buitenl. stil; n. Zeeuws., Vlaams, en Overm. a 38; Dito 1 pCt. 18$a$; Cert. 4sas; Passive 4a $; Russen i\ pCu
winter 174, 189; dito
180.
Haver als voren; Zeeuws., 82 al Dito 5 pCt. 97 a£; Holl. 2| pCt. 59 a£ ; Dito 4 pCt. 90 a j,Vlaams, en Overm. lange./123,138; dito korte 138,159 ; 94/2 ffi Inl. Voer Sardinië 85 a 86.
PROVINCIALE STATEN VAN NOORD-HOLLAND. ’l5O. Boekweit: N.-Brab. meer dan voor de
Tarwe 2 a 4 shill. lager.
hoewel toch weiHAARLEM, 18 Julij.
Nabeurs: Consols 92$ s.\; Mexik. 24| a $; Peru 67; Gren. 6s;
nig, aangevoerd, bedong’ 243, 245. Van Holst, is de markt ruim voorDc Voorzitter doet mededeeling van eenige ingekomen bezwaren tegen zieu en daarvan tot/215, 217, 220 te plaatsen; Rijn 237.
Envten Ecuador 3s; Spanje 3 pCt. 37£ Dito 1 pCt. 18$, $; overige onveranderd.
het reglement van Rijnland, alsmede van scheepsreeders te Scheveningen, 25 e. lager afgegeven; kleine 8.50 a 9.75; groote 9 a9.75;.75; Zeeuw. Markt flaauw op speculatie verkoopen.
houdende bezwaren tegen de voorgestelde veranderingen in hetreglement
10a 11.
Lijnzaad: 112 ffi Morschansky’ 375 en 110 ffi 368.
op de uitoefening der versehhariiig- en kustvisscherij.
17 Julij. Rogge, verkocht 145/2 ffi Pernau 295 6/w.;
WEENEN, Maandag 17 Julij. Metalliek 5 pCts. 84$; Dito La. B 99|;
Het vroeger door den Heer Koenen mondeling voorgestelde op de 144/2 ffi Reval 290 kont., 292 6/w.; 140/2 Arch. 280 l/m.; 142/2ffi Bank-Actien 1260; Loten
126£. Wissel: Londen 12.33; Parijs 151 j
zaak, betrekkelijk de indeeling van gronden in den Haarlemmermeer, dito/286 l/m. 144/2 ffi Kunda 290 kont.;
129/2ffi Libau 256 Zilver 29.
-wordt heden aan de vergadering schriftelijk medegedeeld.
6/w. Moutwijn/18.25; Jenever 22.75; Amst. proef 24.
ANTWERPEN, 17 Julij. Heden werden ca. 2000 b. Brazil Koffij,
Dc commissie tot onderzoeK der geloofsbrieven van den Heer A. Swaan,
PARIJS, Maandag 17 Julij. Frans. 3 pCt. 71.15; Dito 4§ pCt. 98;
brengt daarover rapport uit en heeft geene bezwaren gevondenom gemel- i per
tot fermen prijs afgedaan.
Voorts zijn verkocht 148b. Texas Spanje 3 pCt. 34_ Dito l pCt. 19; Metall. 80|.
den fleer als lid der vergadering toe te iaten, die dan ook na eedsafleg- Katoen, 1000 b. gep. Aracan Rijst, 71 v. Kentucky en 200 b. Cuba
ging zitting neemt. Voorts werden de volgende rapporten uitgebragt: | Tabak.
Sedert Zaturdag hadden ter Granenmarkt diverseafdoeningen
I°. Door den Heer Guleher op de rekening wegens de administratie plaats in Tarwe, waarvoor de stemming iets beter is. Men beeft bePER
Tan het gesticht Meerenberg over 1853, waarop een advies ter goedkeu- taald ’l7 voor
f Ï7\ voor witte Dantz. en ’174 voorroode
geheimen
bovendien
tot
LONDEN , HEDEN , Dingsdag 18 Julij.
ring wordt uitgebragt.
prijs
j Amerik. Eene partij witte Amerik. werd
20. Door den Heer Perk op de begrooting van het gesticht Meeren- verhandeld. Voor eene partij Odessa Rogge besteedde men ’ll.
Gisteren avond is in het Lagerhuis een onderstand van 17,300 £ aan
berg voor 1855, waarop ZEd. aan de vergadering voorstelt de artt. 55 en 35
CALCUTTA, 30 Mei. Van Indigo hebben twee kleine veilingen den nieuwen minister van oorlog verleend, na eene kleine woordenwis-uit de begrooting weg te laten.
! plaats gehad, waarin slechts eenige partijtjes voor Amerika genomen seling, en zonder dat
er zelfs over gestemd is.
3°. Door den Heer Schimmel, op de voorgedragen intrekking van de werden. Sedert 1 Nov. werden uitgevoerd 17,313 k. n. Engeland, en
De Morning Chronicle meldt uit Berlijn van gisteren, dat de kolonel
art. 37 en 38, enz. van het reglement op de uitoefening der kleine of 5334 k. naar Frankrijk. De totale uitvoer tot 26 dezer, bedraagt 100,384
verschharing- en knstvisscherijen, waarop onder afwijking van de voor- Maunds. De berigten aangaande den oogst zijn tot hiertoe gunstig, v. Manteuffel met eene speciale zending der Pruisische regering naar
men zal echter binnen 6 weken met meer grond daarover kunnen oor- Weenen is vertrokken.
dragt van Gedep. Staten een gewijzigd advies wordt uitgebragt.
4. Door den fleer dè Dieu Fontein Verschuur: a. Op de begrooting dcelen.
Suiker wederom lager met weinig handel en toenemendenvoorLONDEN, HEDEN,Dingsdag 18 Julij, 1 Jure. Consols91 1; Mexik.24J
van het prov. bestuur, voor zoo veel het Rijksbestuur is, voor 1855; raad ; men noteert mooi Benares le. kw. op C. R. 610 of 40 sh. 9 met
a
$; Peru 4J pCt. 67; Spanje 3 pCt. 37; Dito 1 pCt. 18$; Cert. 4s.
enkel
huish.
begrooting
prov.
vracht,
der
inkomsten en uitgaven voor £ 8
goed blank Cs. Rs. 6.4 of 39.7.
Salpeter is na het verb. op de
1855; c. op de voordragt tot heffing van opcenten; d. op de rekening trek der laatste mail plotseling gestegen, en het artikel was zeer geanni- Passive 3s; Russen 4£ pCt. 82; Dito 5 pCt. 97J; Holl. 2$ pCt. 59;
der enkel prov. huish. ink. en uitg. over 1852.
meerd. De disponible voorraad werd opgeruimd en op levering werd Dito 4 pCt. 90; Sardinië 85.
Alle welke rapporten ter visie ivorden gelegd.
belangrijk gecontracteerdtot D R 8.8 voor 6 pCt. en laatstelijk tot 10 R.
De minister van oorlog heeft een crediet van 2 millioen aangevraagd.
De Hr. Koenen deelt aan de vergadering het adres aan de Tweede Kamer Rijst zonder handel voor Engeland. — Jute gevraagd en fijne kw. met
2 ure: Consols 91$ a f; Mexic. 24§ a f; Peru 67 ai; Ecuador 3s;
Vrachten £ 8.5 a 8.10.
Wisselder Staten-Generaal mede betrekkelijk de verdeeling der gronden in de 24.25 R. voor ordinair betaald.
Haarlemmer-Meer.
koers op Londen 6/m. 2 sh. OJ.
Grenada 6$ a_; Spanje 3 pCt. 37; Dito 1 pCt. 18$ $; Certif.4s as;
AKYAB, 15 Mei. Rijst: Nicransie geldt 30 a3l R. de 100 paniers. Passive 4a $; Russen 5 pCt. 97§ a9B ; Dito 4§ pCt. 82 ai ; Holl. 2$ pCt.
DE TENTOONSTELLING VAN KUNSTWERKEN Na afloop van het saizoen zal nog veel Rijst overig blijven.
59J a 60 i Dit« 4 pCt- 91 a i-

lijfstraffelijk wetboek voorzien;

en dezelve veroordeeld tot de doodstraf,
uit te voeren door middel van de guillotine op de markt ter dezer stede.
De uitspraak van de zware
tegen hen gewezen, scheen geen
den minsten indruk te maken op deze boosdoeners waarvan er drie
reeds vroeger voor diefstal zijn veroordeeld geweest.
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TE ROTTERDAM.

LIVERPOOL, HEDEN, Dingsdag 18 Jnlij.
NEW-YORK, Vrijdag 30 Junij. V.
111.
Leening 1867 6 pCt. 1235;
van Katoen 8000 b. tot vorige prijzen verhandeld.
zijn
Heden
De Heer C. Springer te Amsterdam gaf weder cene bijdrage van zijn New-York 1860 6 pCt. 107; Ohio 1856 6 pCt. 101 a 102; Kentucky
100;
Pensylvanie 5 pCt. 88$ a 89;
vruchtbaar penseel, twee bevallige stadsgezigtcn.waarvan het eene bij winter; 6 pCt. 107Ja 108; Indiana 5 pCt.
WEENEN , HEDEN , Dingsdag 18 Julij.
deze stukken hebben zeer zeker, even als onze , ook de algemeene aandacht Tenessee 6 pCt. 103 a 104; Virginia 6 pCt. 105| a 106; Illinois 1847
Er vertoontzich veel neiging tot deelneming aan de nieuwe leening.
tot zich getrokken. Welk een gewoel en beweging op zijne markten 6 pCt. 89; North-Carolina 6 pCt. 106 a 107; Georgia 6 pCts. 106 a 108;
,
'85;
aangenaam,
bevallig als natuurlijk bevolkt. De Heer i California 7 pCt.
en straten zoo
De reserve, ter vervanging van de landweer, is onder de wapenen
Philadelphia 6 pCt. 95$ a 96; San Francisco
W. P. Knowles , bezitter van het beroemde stuk , de i/Attelage Niver- 10 pCt. 101Ja 102. Wissel op Londen 60/d. 109 as; Amst. 60/d. 41 as. geroepen.
nais" door Mej. Rosa Bonheur, heeft het künstlievend publiek ten zeerEr begint weder eenige speculatie in alle soorten van fondsen op te WBENBNj HEDEN, Dingsdag 18 JuUj\ Metall. 5 pCt.B4s. La.8.98!
ste aan zich'verpligt, door het welwillend afstaan tan ditknnstgOtt'rocht, 1komen. Diaconto op eerst papier 12 pCt, *m 7 a 8 pGfo & deposito.
iViiwh „_<t_ 12.30 jl'ftfüa 1801i
tot krachtige opluistering toer expositie, wi}, sa vel«_ mst oiil, __nn AKTWERPESÏ M_»d »g 17 Jultf. I Be)gi«eht
fond» JB_k«A«s> W*"
*»>*« *»»<
" jda Bp_n«!ho im_t«g_ S«*«wSr,Oortnr.
Hl«n van Md <U belftnggttiUfig U «stuw s mts wu_ S«m v«Bt«r
tot nsvtU y-m _w in
Sa Immm
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PERPIGNAN, HEDEN, Dingsdag 18 Julij.
Le heden uit Spanje ontvangene berigten luiden zeer ongunstig. Barcelona
heeft zich op 15 dezer tegen de regering verklaard. Twee bataljons van

te beDE ÖNDERGETEEKENDEN hebben de eer FAMIde
,
HONGAAKSCHE
ONGELUKKIGE
rigten dat voor

DÜÏNWATER-MAATSCHAPPIJ.
DUINWATER-MAATSCHAPPIJ
DIRECTEUREN

brengen

der

LIE (zie Handelsblad N°. 7050) bij hen ontvangen is:
met goedkeuring van Commissarissen ter kennis van de Aandeelhouders ,
Bü den Heer G. BROENS Jr.: Van N. N^IO; H. H./5; 3. A.
of
Honderd,
VIER-EN«et garnizoen hebben het initiatief tot den opstand genomen ondertoejui- dat de DERDE STORTING ad 20 ten
L. C.’2.50; M. K.flO; H.’1; C.fl. Te zamen
S.fl;
moeten
geschieden
GULDENS over elk Nieuw Aandeel zal
Bij
den
Heer Mn. L. KEYZER: L. K.fïO; N. N.’2.50; E. U.
ching der bevolking. Zelfs de militaire gouverneur en de kapitein- TWINTIG
of op den 28sten Augustus aanstaande,ten Kantore van de Associatie- 3 C0up.’4.45; S. O.fS; X. 0.’2; van N. N^ 10, zijnde de opbrengst
vóór
generaal hebben zich aan de beweging aangesloten. Algemeen werden de
Londen.
Cassa alhier, of de Union Bank van Londen tevoornoemd,
van niet naar het Muziekfeest gegaan te zijn. Te
Directeuren
aangeheven van: Leve de Constitutie! Weg met de ministers! Amsterdam, 17 Julij 1854.
den Heer Mk. J. PINNER: Van J. F.f 10; S. A. v. _’5;
J. S. KLEINPENNING, Vice Voorz. H Bii
met Koningin Christina 1 Onderscheidene fabrieken waren in brand
A. v. R_-; S. W. J. 3.f 10; N. S. R^IO; J.S.R^S; U^2.50;
Te zamen 50.50.
gestoken. Den 16den werden zelfs onderscheidene moorden gepleegd en
J. G. JAGER, Secret
J. N. RH ; C. n.fl N.
(11030)
Van J. B.f 1; K.fS; G. F. D.
Bij den Heer C. G.
*as men genoodzaaktvoorzorgsmaatregelen tegen de boosdoeners te nemen.
Coup.’2; I'Aumone est la Soeur des prières
1
/"VN
N
50
Cts
N.
G.
Te San Sebastian is op 17 dezer eene geheel soortgelijke beweging
E. 8./5; C. G. 6. 10; A. Z. 2 Coup. 2.47.
N. N. 50
f
Uitgebroken. De militaire bevelhebber en de voornaamste officieren waren
■
'
Te
*!■ door de opstandelingen in hechtenis genomen.
Liefdadigen opwekken om het
andere
voorbeeld
ook
1854,
Mogt
dit
goede
Julij
den
21sten
Donderdag
op
aan 's Rijk Werf te Amsterdam
hunne bij te dragen een waardig en fatsoenlijk Gezin voor geheelenonvoormiddags ten 11 Ure, van:
PARIJS, HEDEN, Dingsdag 18 Julij. Fransche 3 pCts. 70.55 > des
dergang te behoeden.
TOT
van 70 Stuks

’30.50.

zamen’33.9s.

kreten

sPanje

HEDEN Dinsgdag 18 Julij.
van Bordeaux naar Marseille, is den
Liban,
gaande
De pakctboot
-den dezer voor Malaga 'aangezeild door een Deensch schoonerschip,
Soodat beide schepen zonken. De ekwipaadjes zijn nog door een Spaansch
vaartuig kunnen gered worden.

PrijscourantderEf ecten.
Opgemaakt door het Bestuur der Nieuwe Handels-Sociëteit.
DINGSDAG 18 JULIJ.
59
_$pCf 58$
Nederland, Werk. Schuld.
58$
»3 r
70$
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71^ 71
ui u
Dito
88$
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119
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VERKOOP TOT AMOTIE.

riF
HEEREN BESTUURDERS van het CüLLEGIE
Ver-

ZEEMANSHOOP, presenteren aan den hoogstinschrijvenden te
den OPSTAND van een PAKHUIS, genaamd MUULop den Binnenkant, bij gc-de
TENBURG, staande binnen deze
Buiten Schipperstraat, in Buurt U, N°. 174. De Inschrijving zal
ten een ure,
schieden op Dingsdag den 25sten Julij e. k., des Middagsbezigtigen
van
is
te
dagelijks
aan het Lokaal Zeemanshoop. Het Perceel
Informane
en
Toegang
den
een tot drie ure. Men vervoege zich voor
bij den MakelaarG.
op de Kromme Waal, N». 29. De Voorwaar-

,
te koopen,

De AGENT voor het DEPARTEMENT VAN
'
Amsterdam, zal onder nadere approbatie van den Minister van Koloniën,
'
op Maandag 24 Julij 1854, des Middags ten 12 Ure, in 's Rijks KoloniaalMagazijn of zoogenaamd West-Indisch Slagthuis, op den Buitenkant;
aldaar, aan den minstinschrijvende bij gezegelde Biljetten AANBESTEDEN : De Levering van 7500 Nederl. Kannen JENEVER en
4200 Nederl. Kannen AZIJN.
, den liggen ter lezing in Zeemanshoop; bij den Heer FILBRY, in net
De Conditiën en Voorwaarden zullen veertien dagen te voren ter Vosje, op het Rokin, en bij de Wed. VAN DER
m het
lezing liggen aan het Lokaal van het Ministerie te 's Gravenhage en Wapen van Medemblik, op den Dam.
(10979)
(10577)
aan het Bureau van den Agent voornoemd.
BREUKELJ. B. BREUKELMAN, P. J. VAN HOUTEN en24M.July
1854, en
meening
van
zijn
Rotterdam,
te
te
van
MAN
Makelaars
Groningen
het Stedelijk Gymnasium
Curatoren
Arrondissements-RegtoanL
van
de
volgende
dagen,
den
op authorisatie
maken bekend, dat de nieuwe CURSUS beginnen zal op Maandag
ten overstaan van den Notaris W. S. BURGER Wz., in het
2lsten Augustus a. s. Zij , die daartoe wenschen toegelaten te worden, aldaar, en
1
Kade,
moeten zich voor den sden Augustus schriftelijk aanmelden bij den Huis der Notarissen, aan de Geldersche
MANUKATOENEN
en
ZIJDEN
WOLLEN,
Eene
groote
partij
President der Commissie tot het afnemen van het daartoe gevorderde
, Linnen en Zijden
Examen, den Heer Rector van het Gymnasium, Mr. J. A. SCHNEITHER, FACTUREN Katoenen, Wollen
en AARDEWERK.
IJZERWAREN
Jonge
Lieden,
MACHINERIËN,
die het Gymnasium
bij wien gelegenheid is tot opname van
liggende als nader bij Notitie zal worden
bezoeken, omtrent de voorwaarden waarvan belanghebbenden zich bij En zulks bij Kavelingen,
aangewezen. Zijnde 8 dagen vóór de Veilingte bezigtigen. Brieven franco
genoemden Heer Rector kunnen vervoegen.
(l_u/)
Nadere onderrigting bij voornoemde Makelaars.
voornoemd,
Curatoren
J. SLOT, Voorzitter.
(10982)
De Notaris PLIESTER, te Zevenaar, bij Arnhem, zal, namensd«
W
meerderjarige Eigenaren publiek verkoopen de navermelde BOLnabij
AD OPUS JUS HABENTIUM.
van de le. of 2e. Klasse, gelegen
en
meestal
WEILANDEN
De BURGEMEESTER der Gemeente Callantsoog zal, als daartoe ge- den grooten Weg van Duiven naar Zevenaar, te weten
authoriseerd aldaar op Dingsdag den 25sten dezer maand Julij des I°. BOUWLAND de Tempel, vast aan het Dorp
groot,
doen
Voormiddags ten Elf Ure, in het Openbaar, om Kontant
8 B. en 66 R.
Verkoopen:
20. BOUW- en WEILAND aan den Grindweg naar
Een BALK, gemerkt A B & C°.
ten Noorden van en aan den Spoorweg, groot 9 B. en 34 R.
(10816)
5 BALKEN en 2 DEKBALKEN,
90 E.
30. BOUWLAND de Veldslagen, bij Duiven, groot 6 8., 84 R40enE.
Een Stuk MAST, met daaraan verbonden TUIG en ZEIL.
groot 93 R. en
40. DITO de Achtergaarden, bij
50. DITO het Holland en de Nieuweling, aan den Grindweg naar
N. J. TEN BOSCH en A. N. FABIUS, Makelaars zullen op Woensdag den 26sten Julij 1854, des Middags ten Twaalf Ure ,te Amsterdam Groessen , groot 9 8., 05 R. en 30 E.
60. DITO de Kerkakkers, groot 1 8., 02 R. en 30 E., aan de Leutin deBrakke Grond, in de Nes presenteren te Verkoopen : Eene partij
fensche
Straat.
van 160 Ceroenen St. DOMINGO Bladen TABAK, van Curacao
groot 3 8., 59 R. en 40 E.
7°. WEIDE het
aangebragt per RAPHAEL, Kapt. BUIKES.
80. DITO de Aalborg; groot 5 3., 50 R. en 30 E.
(10985)
Nader bij Notitie te omschrijven.
Alles breeder bij Publicatien omschreven.
Deze Verkoop geschiedt in 2 Veilingen, op Maandagen den 7dcn en
VOUTE & COMP., Makelaars, als last hebbende van hunnen Meester, presenteren aan de meestbiedenden te Verkoopen:
21 sten Augustus 1854, voormiddags ten 11 Ure, ten huize van H. VAN
LEUFFEN, te Groessen.
1055 BALEN
Aanwijzing is te bekomen bij den Eigenaar, op de Mazepoel te Groessen terwijl nadere inlichtingen gevraagd kunnen worden aan voormel__31)
den Notaris.
alhier aangebragt per het Schip Lucia Maria, Kapt. H. B. EEFTINGH.
Heerengracht:
En dat bij Kavelingen zooals die genommerd zullen zijn.
Door Toeval TE HUUR op het beste gedeelte der
De Verkooping zal geschieden op Donderdag 27 Julij 1854, des Na- i Een net HUISJE, voor 475 'sjaars, tegen 1 October of November
middags ten Half Twee Ure ten Huize van A. VAN ES , in de Brakke e. k. te aanvaarden. Adres
onder Lett. P., bij den BoekhandeLeidschestraat, X, 726, te Amsterdam. (11015)
in de Nes , te Amsterdam.
(10992) laar D.
A. VAN BINSBERGEN , L. J."T_7ËMP VAN DÜÏVELAND, Een JONG PERSOON H.
woonachtig in eene der HoofdJ. BOON en G. ELINK SCHUURMAN, Makelaars te Rotterdam ,
Twenthe,
van
met
HANDEL
en
ADMINISTRATIE bekend,
steden
zullen op Vrijdag den 21sten Julij e. k., des middags ten 12 ure, voor nog eenigen tijd ter zijner beschikking hebbende, wenschte die te besteden
het Pakhuis in de Groote Draaisteeg Wijk 1 N°. 76, Veilen:
met andere Werkzaamheden, hetzij als REIZIGER, AGENT, enz.
22 Vaten DUITSCHE PRUIMEN.
Adres met Franco Brieven, onder Lett. G. M., ter Boek- en SteendrukLiggende in Entrepot in bovengenoemd Pakhuis en aldaar daags voor kerij
van B. B.
te Enschedé.
(10941)
en op den dag der Veiling voor een ieder te zien.
(10995)

f

'

,

P"^*'!,;"

,

*»

Dito bij Hope
"4
Dito bij Stieglitzen C°.
»4 ff
Dito bij id., sde Serie.
."4 w
Certificaten te Hamburg
.»5
Inschrijving in Assignatien. ff 6 #*
"6 ff
Certific. van Dito
"4 ff
Polen, Certificaten

Oostenrijk, Metalliek

48^

.

,

noemde Werf.
i
Zegelgeschreop n
De Aanbesteding zal geschieden bij inschrijvingofmet
den dag
uiterlijk
op
ven en behoorlijk gesloten billetten, welke vóór ter
van geUre,
Secretarie
Voormiddags
des
ten
11
Aanbesteding,
der
meer
tijd
geene
na
dien
bezorgd;
moeten
worden
zullende
melde Werf
worden aangenomen en op Ongezegelde geen acht geslagen.
De Directeur der Marine
Amsterdam , 13 Julij 1854.
BOLKEN.
(10312)

IUNISTERIE VAN KOLONIËN.

3$

77

,

,

,

82$

’

, 18 Julij 1854.
_.
_„«.__
G. BROENS Jr., Prinsengracht bij de Kruisstraat, OO 47/.
L. KEYZER, Bureau Handelsblad.
J. PINNER Rokin , 42.
J. GEO. SCHWARTZE, Amstel, 66.
C. G. SULPKË, Kalverstraat over den Heiligen Weg. V 71.
A. HELMIG VAN DER VEGT, Plantaadj e■ Middellaan,
,_KalverC. MULLER Firma JOHANNES MULLER
(11024)
straat bij den Dam , 3035.

_

.

’

’

.

Amsterdam

12 Dm.

Volgens Bestek en Voorwaarden, welke van heden af ter lezing zullen
liggen ten Burele van den Hoofd-Ingenieur der Marine, aan voor-

...

.

zamen’39.47.

MUNITIEKISTEN

COEHOORN MORTIEREN van

Weinig handel.

.

leveren

Het

3 pCt. 33; Metall. 80_

-

N^l.

c.-;'H.

10;

OPENBARE AANBESTEDING
,
3

.

-

,

-.

,

,

’.

&5 pCt.
"5 w

66$
138$

62^

,

139

62$

Dito 1852
Dito
ff2s ff
Dito Nieuwe 1847
r2J u# 31-& 31$
! 31,%. 31
Dito 1851 en 1852
*2$
Dito Nieuwe
«r 5 u 72$ 72$f
»/5 »
7l|
Dito Dito 1854
-_$
71$
Amerik. Bank-Act. 3s; Dito Orig. 2ff; Louis, bij Hope 5 pCt. 99;
Braz. 5 pCt. 965; Mexic. 23f_, _,_; Uito Onbep. _#, ft, |_; Ecuador
2}, 3; Thes. Amst. 104; Weener Aand. 1854 197.
f Koers van het Geld: Beleening 3, Prolongatie 2s, Disconto 3 pCt.
Namens het Bestuur Y. dk Koes., Secretaris.

\

.

’

Op de ongunstiger afkomende koersen van de vreemde beursen, was
beden de stemming over het algemeen zeer flaauw.
Van Holl. was in Integralen en vanbuitenl. effecten in Oostenrijksehe,
Spaansche en Portug. de handel vrij levendig.
Gren. Onb. St. 16^, _; 5 pCt. N. Russen bij Stieglitz 81§, $.
Laatste Prijzen ten o ure: Intcgr. 2. pCt. 58$; Spaansche 1 pCt. 17$ a ft;
Binnenl. 3 pCts. 335; Metall. 5 pCts. 62.fr
Op het einde der beurs blijven Holl. en Oostenr. iets vaster.

as.

JAVA TRIAGE KOFFIJ,

,

’

,

,

,

H.

E. G. VAN

J.

Gezuiverde Bessensap 20 Ct. de FI.

H. J.

A. J. B. VAN
VAN
J. VALKENBURG, Deze
alom zoo gunstig bekende Bereiding wordt in Augustus afgeleverd,
Heden zijn uit de eerste hand verkocht 50 v. Maryland Tabak, aan- H. F.
A. A. VAN WAYENBURG en A. L. VAN IJSENvoer per Adolphine.
, Makelaars , presenteren als Lasthebbende van hunne Meesters op in de Fabriek van Vruchtensappen, Haarlemmerhouttuinen bij de DomDIJK
Heden verkocht van Tarwe bij partij: 126 ffi n. b. Pools^3Bs; en Donderdag den 20stcn Julij 1854, des Avonds ten 6 Ure , in deBrakke merstraat, No. 112, waar dagelijks wordt afgeleverd:
Van Rogge: 120 ffi n. Pruis./272; 117 ffi o. Gedr.’26s.
in de Nes , ten overstaan van den Heer J.
Deur- Roode BESSEN WIJN, bij Elf Flesschen 25 en bij de Flesch 30 Ct.
o
v
u
40 u
Witte BESSEN WIJN,
u
35
waarder, publiek te Verkoopen:
Ordinaire BESSENSAP
de Flesch 15 en 17_ ii
98/1
Boten
)
Wisselkoers.
u
Aangename LIIUONADESIROOP
70 u
Papier.
Geld.
Flesschen en Brieven Franco.
P. W. DE JONG Jz.
»
landen kort.
(10692)
Fabriekant.
199 Kisten )""***■**
f 11.70 au
(10764)
11.60
»
„ld. 2 maanden
en te zien als nader bij Notitie zal worden aangewezen.
'
Liggende
u
Hamburg kort
>
35|
"
W. 2 maanden
u
35|
Men is van meening, ten overstaan van JOHANNES BERVOETS,
*
Notaris te 's Gravenhage, op Maandag 31 Julij 1854, des Namiddags ten
Vijf Ure, in het Venduhuis der Notarissen, in de Nobelstraat, aldaar, in
ABVERTEWTIEBÉ.
het Openbaar ie Veilen en op Maandag 7 Aug. daaraanvolgende, des
Avonds ten Zeven Ure, finaal te Verkoopen eene BOVWMANS WOVan dc JIVftSIDMSCHE Vft&AAGAL en OPMERKER , TijdGetrouwd te Londen , den 12den Julij 1854:
NING met verdere Getimmerten, mitsgaders BOOMGAARD, TUIN schrift , onder de Redactie van eenige REGTSGELEERDEN en
(___lL en diverse partijen wel toegemaakt WEI-, HOOI- en TEELLAND, BEOEFENAREN VAN HET NOTARISAMBT en de
H- N. HART met S. CASTLE.
droog gemaakten Damhouderpolder, onder de is het Zesde Nummer verschenen en aan H. H. Inteekenaren verzonden.
BAKKER
van
een
SOPHIA
THERESIA
.Echt- staande en gelegen in teden
ZOON,
Bevallen
zamem groot 13 Bunders, 7 Roeden, 70 Ellen, Daarachter is
J- G. FRANKE.
genoote van
gemeente Stompwijk,
een Half jarig Register gevoegd, tot gemakkelijk overzigt
en wel in de navolgende Perceelen:
van het geleverde.
("026)
, 17 Jnlij 1854.
BOUWMANSWONING, met verdere Getimmerten, TUIN, De toenemende belangstelling in dit Tijdschrift, waarvan de strekking
Heden verloste voorspoedig van eene welgeschapene DOCHTER, N°. 1. De
te zamen groot 1 Bunder,
en eenige partijen
BOOMGAARD
de reeds verschenen Nummers genoegzaam kan blijken, bewijst dat
JEANNETTE
Geb. CANTOR.
Ellen, bij het Kadastrale Plan der Gemeente Stompwijk uit
30
Roeden,
96
het geene onnutte plaats inneemt.
("0341
, 17 Jnlij 1854.
bekend onder Sectie B, N°. 372 tot en met 377, mitsgaders een gedeelte Men abonneert zich bij de Uitgevers J. H. GEBHARD & C°.
voorspoedig van eene welgeschapen DOCHTER Watering, Sectie B, N°. 499 bis.
fi Heden verloste zeer
(10851)
groot 1 Bunder, 80 Roeden, 70 Ellen, te Amsterdam, en verder alom.Maandelijksche Afleveringen,
SARA DRESDEN , geliefde Echtgenoote van
N» 2. Eene partij
12
Prijs
De
van
is/ 3.80.
per
Jaargang,
(11037)
B,
W. A. VAN RAALTE.
Kadastraal bekend Sectie N°. 371 en mede gedeeltelijk gemeld N». 499Ais.
.^Amsterdam , 18 Jnlij 1854.
te zamen groot 1 Bunder, 73 Roeden,
BUITENGEWOON
S. J. W' N° 3. Drie partijen LANDS,
voorspoedig van een welgeschapen
B- ___-.
s Heden beviel
Kadastraal bekend Sectie B, N°. 494, 493 en 487 en insgelijks gedeel"TIJMAN , geliefde Echtgenoot van
telijk gemeld N°. 499 bis.
C. LORIAUX.
Breda , 15 Julij 1854.
zamen groot 2 Bunders, 3 Roeden, «6SSis_!3___rer£!
(11008)
No 4. Drie partijen LANDS, te B,
Eenige Kennisgeving.
door Paarden van zessen Maar.
N<>. 495. 492 en 488.
Sectie
bekend
Kadastraal
Ellen
30
1 Bunder, 23 Roeden
berigt bij deze, dat de HARWHeden overleed na een langdurig lijden ons geliefd Zoontje ABRAHAM,
DE
ONDERGETEEKENDE
groot
,20 Ellen ,
l|>
N" 5 Eene partij
en gedeeltelijk gemeld N<>. 499 bis.' DRAVERIJ, waarvan reeds vroeger is melding gemaakt, plaats
den jeugdigen leeftijd van 41 jaren.
N°.
499
B,
Sectie
JOSEPH MENDES DA COSTA. Kadastraal bekend
te zamen groot 2 Bunders, 16 Roeden, zal hebben op Dingsdag den lsten Augustus 1854, des namiddags ten
Amsterdam,
15 Jul ij 1854.
NO 6 Twee partijen
B, iN°. 500 en 503 en gedeeltelijk ' 4 Ure , aan het Logement en Uitspanning de Wijkerbrug, bij Voorburg
S. TEIXEIRA DE MATTOS.
Strekkende deze tot Kennisgeving aan Vrienden en Bekenden, zoo binnen 90 Ellen, Kadastraal bekend Sectie
en 's Gravenhage, op de van ouds zoo gunstig bekende Baan. Hij noodigt
uit alle Plaatsen, welke naar
(10927)
te
zamen
aJl_buiten de Stad.
groot
2
LANDS
Bunders, 1 Roede, daartoe uit H. H. Eigenaren van Paarden,
b's
wenschen
mede te dingen.
»
aanzienlijke
Prijzen
de
onderstaande
Heden overleed, na eene ongesteldheid van eenige Maanden, in den
Ellen en gedeeltelijk gemeld N».
woon°üderdom van circa 37 Jaren, onze eenige Zoon EVERT GERRIT JAN. 60De Perceelen, welke bij de gunning eerst separaat en daarna gecom- ' Van de H. H. Inteekenaren, zoo in als buiten de Gemeente
.bestaande
wordt
een
PRIJS
vereerd
en
den
Ondergeteekende,
achtig
"Vat „ij, zijne
zijn
aangeboden
Betrekkingen
aangeslagen
en
in hem verliezen zal elk bc- bineerd te Koop zullen
in de Grond1 met/ 14 95}
zeer Prachtige, fraai Vergulde
66flen clie zij n edej raicter van nabij gekend hebben.
N».2met/7.97; .in een Nieuwe,
lasten, over het jaar 1854,a1s volgt: »o.
met een SPAN TWEE PAABBSTBIGEN, mede zeer
N».
5.51;
CHAIS,
Smet/
Amsterdam ,16 Julij 1854.
C. REBERGE.
4
No.
3.34;
'
NO. 3 met/4.96; N°. metf
6met/6.21
ter waarde van ruin. .f óio;
met Chineesch Koper
(11009)
A. A. REBERGE, Geb. SCHOLTEN. en N° 7 met 5.47 en voorts al de rerceelen te zamen over 1853i! fraai
in
fraai
bewerkt Stuk lA*ELeen
terwijl
PREMIE,
eene
bestaande
Kosten
en Polderomslagen met
alleen is
Heden overleed na een langdurig lijden, tot droefheid van mij en wegens Bundergelden, Binnenlandsche
den
Ondergeteekende
50,
van
door
tot
ter
waarde
ZILVER,
Ker»mis 1856, wat de Landerijen
zich
schntvoren
Kinderen, mijne veelgeliefde Echtgenoote MAARTJE MUL, in ’161.85; bij elkander Verhuurd
te
daags
worden
verzocht
J?»jnc
de Gebouwde Eigendommen, toegezegd. H. H. Deelnemers
"en ouderdom van 43 Jaren en ruim 4 Maanden.
aangaat en tot 1». Mei 1857, betreffende
melden, bij wien de Keuring en
aan
te
telijk
den
bij
Ondergeteekende
betaling
Kooppenningen
der
zal moeten geschie- '
voor/ 450 's Jaars. De
Zaandam , 14 Julij 1854.
LODEWIJK EBMEIJER.
Nadere onderrigting te bekomen ten Loting der Paarden op den dag der Harddraverij
(10921) den den lsten November 1854.
Eenige Kennisgeving.
G. W. LEEUW. (10983)
Voorburg , 17 Julij 1854.
Kantore van voorn. Notaris J. BERV_______te_s Gravenhage. (10961)
ligt inlading naar NEW-YORK,
__, _l
STREMMING VAN SCHEEPVAART.
Te ROTTERDAM
De Ondergeteekende hunne Affaire in 1 JÊ®__r.
Het Snelzeilend Gekoperd Amerikaansch
arrivement:
nn
COMMISSARIS DES KONINGS IN DE
om
CHESHIRE, Kapitein N.
BRANDHOVT en STEENKOLEN geopend hebbende,
te
geeft aan de belanghebbenden te _POT__in het Onderstuk op de Keizersgracht bij den Amstel W 444 ,'
*ROVINCIE NOORD-HOLLAND,
&
ES
P.a/VAN
bij
vertrekken.
Adres
JuUj'te
bennen, dat de Scheepvaart door de Gracht van dc Vesting MVIDEN, SEB"^*" Recommanderen zich minzaam in de GUNST van hunne 5 WÉÈ.
___ir£-^
Rotterdjirn.
'«sschen de VECHT en de NAARDER VAART, zal gestremd zijn
„
en Stadgenooten.
ZWOLSCHE
v&n en met den 25sten Julij tot en metden2lsten Augustus aanstaande, Vrienden
"«m
8'
ÏHANR-N.
,
Amsterdam Julij 1854.
k
«m"^
ten gevolge van het veranderen der Fortificatiewerkcn aldaar.
WUUNI_AATS: Keizersgracht
KANTOOR:
Oude
Brandts-RnsVAN EWUCK.
(10922)
Haarlem, 15 Julij 1854.
bIJ de Weesperstraat W 476.
hofje Keizersgracht bij den
DAGELIJKSCHE DIENST.Ure.
Amstel W 444^^
(11021) mm&St
'sMorgens ZEVEN
,
ZWOLLE
Van
dezeop
van
De BURGEMEESTER
Texel} roept bij
e
Noord-Holland
//
."
AMSTERDAM,
'sMorgens ELF.
Stad,.,jn
wordt,
In
zo.
o
ee?
*1 degenen, die vermeenen mogten regten te bezitten op het zuiver A TIAHITT'PTIïr
provenu van onderstaande, aan de Stranden van dit Eiland aangespoelde ArUlJtlJtjhJl.. _o«digmogeln,k.v erian? dfI_BE»IENDE ;, Corresponderende met de Holl. en Rii"- SP°% <en P« dooridopendo
met W HELDE» en Stoomboot op HOORN,
_Jn 2«e aeyisshte, en op ftutarisatta verkocht» Voofwerpsfli VIM
a
dt
ej»
pwpflOKßUan
è,
den
J.
v»a A. BTOMB, rn« Mtppih <d««*i
,«
_*«.
OtUmeh
Urn
9PBï_?SWRAKBXÜKKI3 4MABXBI?, I St>_kan MAST,4«WÖ» iMm Aattwdtm,
!<*»> I" » w>««8 «ruw.
(10874)
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GROOTE HARDDRAVERIJ,
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B-ï H' W' VAN GELDER. Commis.
MÉÊÊNF**sionair,
Heerenstraat, 225, te Amsterdam, TE KOOP :
No. 1. Door kwitering van Zaken en Ziekelijke Om-

t7-r.iypTT

1

1

.■..,-..

....-

1

dJe

tÊËÊffl} heeft

_J|§|ir

iigheid eene van onds bekende AFFAIRE in
ntl""
BROOD,
BIER, STERKE
'
bij
DRANKEN, enz,
BDn/I

maeen fatsoenlijk BESTAAN oplevert, gelegen welke
op eene der
druKtste Markten dezer Stad ; dezelve is zeer geschikt voor JongeLieden.
der HoofdPOortstraten gelegen roijale TAPPERS«w»»»^ 66116
A*«Al_fc,
waar volgens bewijzen 1 Okshoofd Genever, buiten Bieren
en inhuren, binnen 3 Weken worden verdebiteerd;
hierbij is ook een
aantal Leden- 3- Eene florissante ROM-EN-EISCH»i£. n een 4
Ben £°cd beklante SCHEERWINKEL. 5. Eene
IEÏtS?,*
AFFAIRE in GEZOUTE VISCH,
enz. 6. Eene AFFAIRE
in GAREN , BAND, AARDEWERK i enz.; dit is eene allerliefste Vrouwennermg. 7. Een roijaal KOFFIJHUIS en LOGEMENT met
WELLOOPEND BILLARD. 8. Eene KOKS-AFFAIRE. 9. Voor
een klein Sommetje eene KOEKBAKKERIJI en nog eene menigte
andere Zaken. Koopers hebben dus aan deze van ouds bekende Inrigting ruime keuzen; DIENSTBODEN van beider Geslacht, voor alle
Vakken worden op de eerste aanvrage bezorgd. Diegenen, welke iets
wenschen te verkoopen of verhuren, worden verzocht hunne opgaven
spoedig te doen. Aanvrage gratis. Ongefrankeerde Brieven worden gech

.

KRAKAU, 15 Augustus 1853. , |
zeer ë??chok
EDUARD STRUCK, Kalverstraat, E 33, Mijn gezondheidstoestand was voor eenigena,lstijdlaazoo
steh„lpm>iddelhe
direct ontvangen cene groote Partij gegalvaniseerd dat
Doctoren mij hadden opgegeven en mij

■■11

<3§|pf|w

neming

_ilfllß§_B
(__Mt*l
f%^jr__-- LEUNINGSTOELEN, CANAPEES,BINNEN-2

v-

_^-

en BUITEN-JALOUSIEN, enz.

TIFO

GRAS FRAICHES O ATT7

DE CORPS

M^^'S*^^^,

1

"

Koopman.

&

(10695)

.
ütlilJjO
jjylJj J
ET ANCIENNES SUR LA
1
et autres etoffes enleve'es par le simple contact de la poudre SÉBICO-

B-A

baden vermogi
bad Szcrawnica aanraadden, doch ook het gebruik dezer
niets tegen mijne kwaal; mijn ligchaam
Barry s RevalentaAra.b ca
en meer. Toen nam ik mijne toevlugt tot Du
teruggekeerd en _.ne,
geheel
mijne krachten zijn door het gebruik derzelve
■"" ■"■
gezondheid laat niets te wenschen over.

tot 15, en zijn
voortaan SPRINGVEEREN in alle grootten tot veel
verminderde Prijzen bij hem verkrijgbaar, alsmede ■
S3PBING-MATRASSEN, Mecbauieke en moderne I

SPRINGORAAB, van af No. 8

'gEMIBS-FARIM
KRACIÏTHEESTEIIw
.

PHILE sans alterer les couleurs. Pre'pare'e par GASQUET-BILLARD, voor Eranken van eiken leeftijd en zwakke Kinderen, een aangenaani
pharmacien a Paris. Dc'pot a, Amsterdam, chez Mr. KREUNEN, con- en versterkend Meel voor ontbijt en avondeten,herstelt de sPo"erterlDg'
nieren en
(10751)
Keizersgracht, hoek Leidschestraat, N°. 158.
versterkt de zenuwen en longen, zuivert het bloed, brengtorganen
en ge
de
der
werking
gerege
de
in gezonden staat, bevordert
versly
benevens
welken
van
aard
volkomen alle maaglijden
WORDT GEVRAAGD
van Pillen, Poeijers oi j
in cene SOCIËTEIT, om zoo spoedig mogelijk in Dienst te treden : Eer i ming en onderlijfskwalen, terwijl ze het gebruik
erkend
voor het; beste voe
het
is
maakt;
BEKWAME KNECHT, voor zijn Werk berekend en die goedt e Mixturen geheel noodeloos en Zieken en wordt :zeer
door
getuigen kan produceren. Adres met Franco Briefjes onder Lett. D. D dingsmiddel voor Kinderen
CAMPBELL,
de Doctoren URE, SHOELAND,
(10956)
Bureau Handelsblad.
we_«d.
(10977)
„„._„„„ »«
,
WURZER en anderen.
ontstaan nit
Het kan niet te veel gezegd worden: de meeste ziekten
slechte spijsvertering , uit de een ol'and
REVAL.fc.NII*
der sapoen, en kunnen dus door HU BARS** »kan
nooit in welk
ARABICA genezen worden. Het gebruik daarvan
eenvoudig
en de smaak
is
geval ook, eenig kwaad doen, de toeberciding
Door onderscheidene Fabrikanten in genoemde Artikelen aangezocht, den verkoop hunner Fabrikaten dooi 1' kan voor iedereen lekker zijn; men maakt ze aan met room, wijn, zou*
COMMISSIE-HANDEL uitte breiden, ten einde door grooteren verkoop hier te Lande, te gemoet te komen in het gestremde Debiet.naa: r of suiker, ieder naar zijne verkiezing.
f
elders, zoo geeft de Ondergeteekende door deze kennis aan het Publiek, dat hij hiertoe zal overgaan en in staat zal zijn de volgende Artikelei n Zij wordt verkocht in het VEHROOPHCISen de bekene^Depots,
geconminstens 25 pCt. minder te kunöen verkoopen, dan zulks tot heden het geval is geweest.
in blikken bussen van 87| c. ’2, ’3.50, ’B, 16. Dubbei
16 —’24.
.1
’4 —’7
OM SPOEDIG OP TE RUIMEN , reeds ontvangen : Goedkoope BIERGLAZEN en KELKEN , fijiu B centreerde
de verhouding tusschen prij»
voordeeliger
Hoe
de
bus
hoe
grooter
OLIE- en AZIJNDRAGERS, KAASSTOLPEN, fijne soorten WATER- en MADERA-KARAFFEN : alsmede Vergulde Porceleinen BLOEM
'en gewigt.
0095.7 19/7 54>
VAZEN a/l tot/12.
Eene brochure, die over ditheilmiddcl handelt, wordt gratis afgegevenVerwacht eerstdaags: Eene partij Engelsch AARDEWERK. Bij partijen voor verzending extra Rabat.
bekomen bij
Amsterdam , 10 Julij 1854.
Beste nieuwe CHINESCÜE GEMBER, weder te BozangracMr
Ed. MESSERSCHMIDT
de
brj
Prinsengracht,
(10975)
Nieuwendijk , het \Zde Huis van den Dam.
Jl. R. SCUUYMER Jn., op de
n
EE NO. 660, bij de Pot a 80 Ct. per 5 Ons
»"» *.
5 Ons: bij wien tevens te bekomen is puike AKROWKUUI a
Bij JOHs. VAN DER HEY en ZOON, Water, N°. 160, zijn te verkrijgen de navolgende
v^
etc.
(11029).
etc,
5
.per
per 5 Ons en SIAM SAGO a 25 Ct.
De NIEWSTE MODELLEN van KWASTEN , om
Dk. J. JU VAN OOSTEHZEE LEERREDENEN. Tweede Druk. Ingenaaid. Vroeger 3.90, nu 2.50.
Mahonij en andere Houtsoorten te schilderen, met Figuren gemaakt,
gebonden in vergulden linnen band ’3.
welke alle in vormen grootte verschillen, zijn gemerkt met de.Lett. Aalsmede alle andere
Herhaalde aanvragen om gebonden exemplaren dezer LEERREDENEN, hebben ons tot het verkrijgbaar stellen daarvan doen besluiten, er a B. C. D. E. en kosten 45, 55 en 60 Cts. per
de laag gpstelde prijs der nu door dien Auteur maandelijks uitgegeven wordende LEERREDENEN deed ons den bij de uitgave vastgestelden priji I Soorten van EIKENHOUT- en GREENKWASTEN, IVOREN
VERGULDverminderen, ten einde een en ander het completeren zou bevorderen..
en HOORNE KAMMEN, ZINKWIT-, LAK-,
HET CHRISTENDOM ZIJN GEEST EN AARD, ZIJNE VERBASTERING EN UITZIGTEN OP HERSTEL. Een Boek vooi r en COP «EERKWASTEN , BAND- en PUNTKWASTEN en, alle Soor-de
tegen
Deugd en Onsterfelijkheid gelooven. Door een voorma'ig Roomsch-Katholiek Pastoor. Vroeger
allen, die aan
2.75, nu/ 1.50.
ten PENÖeLeN, MARDEK en LYONSCH& KWASTEN
B. GLASISIS, GESCHIEDENIS DER CHRISTELIJKE KEEK EN GODSDIENST IN NEDERLAND, na het vestigen der Hervor- minste Prijzen, in de Fabryk van BORSTELWERK voor Huisming tot den Troonsafstand van Koning Willem I; als Leesboek voor den Beschaafden Stand bewerkt. Drie Deelen. Vroeger ’11.25, nu ’5. en Scheepsgebruik , 326 , Blaauwburgwal, te Amsterdam.
L. KEEK Czn.
A. CO©€E_EL HET PROEFONDERVINDELIJK CHRISTENDOM. Tweede Druk. Gebonden in halve linnen band. Vroege] r
(11010)
3, nu f 1.50.
WOHLFEILE TASCRENaD~GaBE VON
H. F. T. FOCRENS , DE HEILIGE SCHRIFT DES OUDEN VERBONDS, volgens Jezus en zijne Apostelen. Eene bijdrage tot d( e
en
kennis
apologetiek des Bijbels. Vroeger ’.4 , nu ’2.
J. L. EWALD, DÉ GELIJKENISSEN VAN ONZEN HEILAND. In Overdenkingen. Uit het Hoogduitsch door den Hoogleeraai r
Y. VAN HAMELSVELD. Derde Druk. Vroeger ’3 ,nu
1.50.
Dr. E. B. SWALSJË DE OPSTANDEN EN OMWENTELINGEN IN HET PAUSDOM. Uit het Engelsch. Met eene Voorrede
Aanteckeningen en Naschrift. Vroeger 1.80, nu/ 1.
(10976)
Mit einem Vorwort von MAK GRüNBAUM.
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Bei M. H. BINGER & SbHLNEN, in Amsterdam,

"

Otlonto «!§*Kalydor*
-Dl onvergelijkbaar heilzame REMEDIE bezit balsemiquc hoedanigheden
verdrijven, het uitgevalleii
'om a"e ziekelijke aandoeningen van het HAAR

erschien und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen -"
Band l und 2 , fiuch unter dem Titel

9

te

'"

ler und 2er Theil.
Band 3 und 4 (Schluss der Reisebilder) folgen baldigst.
stellt sich zwei Dnttel billiger als die
bruin veranderende. Deze OLIE is ook voor Kinderen ten hobgstet d IMSS""* Diese Taschcnausgabe
in
und
so jedem Eiicraturfreunde die Anschafcrmöglicht
;.
(11017)
wedijveren; daardoor heeft zij de bescherming g fung dieses deutschen Lieblingeschriftstellers.
„

fcffl^JpS^
H_«___HPS'll kastaDJe
ll;P^^l!i^SMßWMßa^^Hfe_r_j|j_|B_l|^___a£JSlffberoemde

SPEIF

- Staat het

onontbeerlijk artikel voor het Toilet geworden van den Beschaaf
"den Stand in bijna alle werelddeelen. Het geciviliseerd Publiek wordt voor d<
echtheid van deze OLIE, alsmede voor de zoo gunstig bekende ODONTO of PAERL TANDPS&EDER en.de KALYDOR tot ver
fraaijing van de Huid, gewaarborgd, door de Contrasignature van onzen eenigsten Agent in bet groot, den Heer P. NUWE.NDAM, zoo al
bovenstaand Etiquet aanwijst, daar wij alleen deze artikelen voor ons Fabrikaat erkennen. Dezelve zijn en détail bij de volgenden te bekomei n
tegen onderstaande prijzen:
f **■ :■-(
"A* V
MACASSAR-OLIE
2.00 per Fleschje.

Tillr^feSiÏBi^lïl'l'il

HEINRICH 11W,
REISEBILDER WPreis/'2.50.

zelve is mede een

en

een Vrouw of een Meisje
vrij een' Man of Jongeling ten
Huwelijk te vragen'?
bevat
Meisje...

";

’"

KALYDOR
ODONTO

//

Amsterdam, de Wed. van der Hulst. 'sßoseh, G. G. van Weert.
ii
3. P. Rietschi.
H. Scheefhals.
Verkoophuis, Vijgend. Bolsward, S. R. Dijkstra.
u
Dordrecht, J. Veth.
A. en J. Brandon.
//
/:
C. M. Bodenheim.
C. Long Epe'e.
Deventer, Wed. S. T. Louwerens.
P. J. Triebels.
D. Laurent.
u
G. Eleveld.
H. Arbous.
J. Boerboom.
" J. Brongers Gz.
Alkmaar,
Franeker, K. Drager.
Arnhem, J. B. Dufrenne.
Groningen, J. F. Koetz.
S. L. Jacobs.
//
G. Copinga.
ii
//
E. van Wessem.
J. A. Wreesman.
//
Assen, H. P. A. van Gorcum.
P. Kuinders.
Breda, Wed. Wicrxks Folla.
J. Bouwens.
//
M. van Tomme.
Gez.Koster.
Bergen-op-Zoom, J. L. Hopman.
//
H. Bodery.
Bommel, J. van Giessen.
's Gravenhage, Sack en Comp.
's Bosch, F. L. Welsch.
u
Gebr. Happel.

„

u

I.SO * Doos.
A. ROWLAND & SON 20 Holton Garden Londen.
Nijmegen, Gebr. Swemmelaar.
'sGravenhage, J. H. van Stade.
«
Rotterdam, Wed. Steenhout.
3. Rensburg.
Julien, nu J. de Roos.
u
F. Creeman.
V
u
A. M. Kroes.
Haarlem, J. Larsen.
u
van Santen Kolff.
u
Wed. Lange en van Eek.
Ch. van Vive.
J. P- Karthaus.
"
u
C. Coucke.
Harlingen,
P. C. Mirande.
J. W. C. Tengeler.
Hoorn, L. B. Ruttenberg.
van Bart.
E.
Kampen, M. Voogt.
Tiel,"A. Numans.
W. de Ruiter.
«
Utrecht, G. W. Dekking.
Leeuwarden, J. J. van Haagen.
/'
»
A. Martini.
L. J. R. Bosch.
//
J- C. de Graaff en Zoon.
M. A. F. Heuser.
" Wed. J. A. Kaldenberg. Vlissingen, A. M. Kalbfieisch.
Leyden,
» Wed. H. P. Kelder en Zoon. Zutphen, F. C. Dees.
Zwolle, J. J. Louwerens.
Middelburg, Erven J. B. Ham.
«
Gebr. Renca.
(10673)
//
G. M. Tamson.

,

.....//

Dit Werkje ie onmisbaar voor iedere Vrouw of
Het
de geheime toovermiddelen waardoor zij een' Man of Jongelingaan zich
kunnen binden, middelen die zeker helpen... Wie huwen wil schafte
zich vooral het boekske aan... Het wordt verzegeld uitgegeven, opdat
het niet gelezen zal worden door minderjarigen , voor wie bet geene
lectuur is en die niet bekend mogen worden niet de geheimen die het
bevat. Prijs 50 Cents ; wordt niet in Commissie gezonden,maar is alleen
voor rekening te bekomen bij A. H. VAN GORCUM < Lauriergracht,
Amsterdam, en bij alle Boekh. en Postdirecteuren des Rijks. (10477)
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PIANO'S EN ORGELS.
IMÏANG'FRANSCHE
C* DE PKOUW LAM BERT, Hofieveran-

ïfiSsl «*"van PIANO'S
Anfflrayji&|Cïer
SSKe,u"*sa?jg[.
1

van Z. M. den Koning der Nederlanden,
KNBPSGHEER, hebben de Eer het Kunstminnend
Publiek en belanghebbenden te berigten, dat zij in staat gesteld zijn
om de schoonste en duurzaamste INSTRUMENTEN uit eigen en
de meest beroemde Fabrieken, het Goedkoopst te kunnen leveren, om

,

AROMATISCHE OF. WELRIEKENDE TOILET-AZIJN

reden eerstgenoemde zich te Parijs heeft gevestigd en eene Fabriek
opgerigt. Het MAGAZIJN is weder ruim voorzien.
Nieuwezijds Voorburgwalbij de Nieuwstraat H 548, te Amsterdam.
FABRIEK, Rue Bondy, 52, te Parijs.
NB. Te bevragen een goed onderhouden KERK-ORGEL met
(10899)
sprekend Front van Tin.

,

van JEAN VINCENT BÜLLY.

Dit voorbeeld van TOILET PARFUM vereenigt in zich het aangename bij het nuttige en verdringt daardoor geheel en al de EAI
DE COLOGNE, te meer daar dit artikel zoo veel slechts en schadelijks heeft opgeleverd.
Het publiek in Frankrijk en in België heeft de meerderheid van zijn parfum en krachtdadigheid van zijne eigenschappen erkend, daar hi 'J
uitwendig gebruik en Mondspoeling niet genoeg kan worden aanbevolen.
Deze weldadige AZIJN weert alle besmetting en stiklucht, is onontbeerlijk in Kerken, Concerten of andere met menschen gevulde Loka
len, alsook in Ziekenkamers, zoowel voor de lijders als bezoekers. Hij verspreidt eene aangename frischheid en laat de liefelijksteParfum achter.
Hij is zeer aanbevelenswaardig voor Heeren liefhebbers van rooken; door met water vermengd zich daarmede den mond te spoelen, beneem it
hij onmiddellijk alle achtergeblevene tabakslucht. De omslag van elke Flacon duidt de verdere eigenschappen aan.
Prijs SO Cts. de Flesch, met den naam van JIEAN VINCENT
in het glas gegoten en verkrijgbaar bij al deDe'pöthouders de ir
(10674)
echte MACASSAR-OLIE van de Heeren A. ROWLAND & SONS , te Londen.

,

«Rk

Exemp.l- verkocht
is er thans reeds een Derde Druk verschenen van^

In den tijd van 10 dagen zijn er

C*ratis te bezigtigen

in de Kunstzaal der Maatschappij ARTI ET AMICITIAE DE
TENTOONSTELLING der Kunstwerken bijeen gebragtTER VERLOTING ten behoeve van de Weduwe en Onmondige Kinderen van
den Kunstschilder P. PLAS.
LOTEN zijn aldaar en bij deLeden derKommissie af 3 verkrijgbaar,
Namens de Kommissie :
C. STUCKIE, Sekretaris.
(11022)
Door plaatsgebrek zijn viij genoodzaakt vele Advertentiën tot een

volgend jfommer te laten liggen.

CORK STEAM SHIP COMPANY. Geregelde dienst tusschen

SCHOUWBURGEN, CONCERTERf EBTZ.

,

WÊÊtSKim Het n ;euw gebouwd
en snelvarend Stoomschroefschip PELICAN 800 Tons, Kapitein J.CROFT, vertrekt van ROTTER
SALON DES VARIÉTÉS in de Amstelstraat, van BOAS &
DAM naar LIVERPOOL ,
ZATURDAG 2* Jl U L LI.
JUBELS. Woensdag 19 Julij : lste Voorstelling met de Chinesche
(10990)
Jongleurs, welker werkzaamheden op de affiches breedvoerigzijn gemeld.
Adres ten Kantore van PHs. VAN OMMEREN.
"
Entree ’l.
BOAS & JUBELS.
VAUDEVILLE FRANCAIS. Mercredi 19 Juillet. Représentation
__?_____*
9
, extra ordinaire au benefice dê Mr. Laute. Première représentation de:
Die QUELLEN HOMBURG'S deren Analyse von dem berühmten Professor LIEBIG stattgefunden hat, smd erregend, tonisch, auflosenc La question
vaudeville en 1 acte. Le spectacle commencera
und
sic bethatigen ihre Wirksamkeit in allen Fallen, wo es sich darum handelt, die gestörten Functionen des Magens und des Unter par la première représentation de: Mathilde, drame en 5 actes,
leibes wieder herzustellen, indem sic einen eigenthifmlichen Reiz auf diese Organe
die abdominale Circulation in Thiitigkeit setzen d'Eugène Sue.
(8 heures.)
' Entree fI.
und die Verdauungsfahigkeit regeln.
C. LAVERGNE.
bei
be
Urinleiden,
statt:
in
bei
Anwendung
Stem,
Krankheiten der Leber und der MHz, bei Hypochondrie,
Mit vielem Erfolge findet ihre
FRANSCHE TUIN, IN DE PLANTAADJE.
der Gicht, bei der Gelbsucht, bei Hammorrhoidalleiden und Verstopfungen, so wie bei allen Krankheiten, die von der Unregelmaszigkeit der Ver.
VRIJDAG 21 Julij 1854.
herrühren.
dauungsfunctionen
GROOT
HARMONIE-CONCERT.
MILITAIR
an
der
getrunkei
es
FRISCH
Quelle
VON SEHR DURCHGREIFENDER WIRKUNG ist der innere Gebrauch des Wassers, besonders wenn
en BUKSSCHUTTERIJ:
wird, und die Bergluft, die Bewegung, die Zerstreuung, das Entferntseyn von allen Gesch'aften und jedem Gerausche des Stadtelebens, unter- Te geven door de Kapel der HANDBOOGCLAUDIUS CIVILIS,
stützt die Heilkraft dieses herrlichen Mineralwasscrs.
Hierzu kommt noch einè MOLKENANSTALT, welche in einem parkahnlichen Garten in der unmittelbarsten Umbegung der Stadt angeleg' t tot bijdrage voor de oprigting van een GEDENKTEEKEN in de
ist. Es werden jeden Morgen sowohl hier in einem elegant eingerichteten Pavillon , als auch in den Brunnenanlagen die frisch bereiteten Zie- Hoofdstad , ter herinnering aan de Krijgsverrigtingen in de Jaren 1830—31.
Entree bij Introductie voor een Heer en Dame ’l, meerdereDames
genmolken verabreicht. In demselben Garten hat man auch ein FRISCHES GEBIRGWASSER zu einem STURZBADE gefaszt.
Auszer dem NEUEN BADHAUSE, worm die Mineral-Wasser-Bader gegeben werden, findet man hier auch gut eingerichtete FLUSZBaDER. , 50 Cts. ieder. Ten 11 Ure BAL.
welche in haufigen Fallen wesentlich zur Förderung der Brunnenkur beitragen.
TUIN DE NEDERLANDEN.
Mit dem Rufe HOMBURG'S, der sich seit 13 Jahren stets gemehrt hat, ist auch HOMBURG selbst in jeder Beziehung fortgeschritten,
tusschen de Leidschepoort en Raambarrière.
Op
Buitensingel,
den
'
neben der ALTEN ist eine NEÜE Stadt erstanden, mit prachtigen Hotels, schonen Privat-Wohnungen, die dem Fremden allen möglichen
19 Julij 1854:
Woensdag
Comfort gewühren , und die mit den berühmtesten Badern in Bezug auf Bequemlichkeit und Luxus rivalisiren. Die wahrhaft romantische und
GROOT
is
EXTRA
KIN DER-BAL,
pittoreske Gegend lader, zu Spaziergangen nach dem nahen Taunusgebirge ein. Zur neven prachtvollen Parkanlage der Plan durch königlich
onder Directie van den Heer P. RUEL,
Preussischen Garten-Director LENNE geliefert, und die Arbeiten an derselben sind schon wesentlicht vorangerückt.
welches das ganze Jahr hindurch geöffnet bleibt, ist noch durch den neven Anbau von i met afwisselende VERMAKELIJKHEDEN voor dc Kinderen, als:
Das groszartige
CAROUSEL , POPPENKAST, VOORWI.RPEN voor
ZWEI GROSSEN SEHR PRACHTVOLLEN SaLEN bereichert worden und erweckt allgemeine Bcwunderung. Es enthalt einen Ballsaal,,
einen Conzertsaal, viele geschmakvolle decorirte CONVERSATIONS-SaLE, wo Roulette und trente et quarante mit namhaften Vortheilen für GYMNASTISCHE OEFENINGEN, enz., enz. Aanvan? ten 5 Ure.
die Spielenden vor anderen Banken gespield wird, ein groszes LESEKABINET, das unentgeltlich für das Publicum geöffnet ist, und wo die
G. B. AKKERHUIS.
bedeutendsten DEUTSCHEN, FRANZöSISCHEN, ENGLISCHEN, RUSSISCHEN und HOLLaNDISCHEN politischen und belletristischen
TUIN SCHOON ZIGT.
Journalen gehalten werden, ganz neu und sehr prachtvoll decorirtes Kaffee- und Rauchzimmcr, die auf eine schone Asphalt-Terrasse des
Op Woensdag 19 Julij. GROOT KINDERBAL, voorafgegaan
und einen Speise-Salon, wo urn EIN UHR und urn FüNF UHR TABLE D'HOTE ist.
Kurgartens
door: HOLLANDSCHE en FRANSCHE MARIONETTEN en
Das riihmlichst bekannte DUR-ORCHESTRE VON DREIZIG MITGLIEDERN spielt DREIMAL des Tags: Morgens an den Quellen, Nach CAROUSEL en verscheidene Vermakelijkheden voor Kinderen.
mittags im Musik-Pavillon des Kurgartens und Abends im groszen Ballsaale.
Aanvang ten 4| ure.
Jede Woche finden Re'unions, iialle, wo die gew'ahlteste Badegesellschaft sich versammelt, und Conzerte der BEDEUTENDSTEN durchHet Bal zal gedirigeerd worden door F. STEMMERIK.
reisenden Künstler statt.
H. VAN DEN BOSCH M_
Bad Homburg is uur eine
durch die Verbinding von Post, Eisenbahn, Omnibus, etc, von Frankfurt entfernt.
AMSIBB3SAM SU
BIJ 0, A. Si'lH & ZOOS.
(6688)
Die Sommer-Saison für dieses Jahr hat mit dera 1 Mai 1854 begonnen.
BIEDUBICHS.
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