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e bezitten
waardoor zij de denkbeelden der Ingezeeiien en het belangrijk voorvallende in Handels- en
!'derezaken zoude kunnen mededeelen ; men verlangde
!. d'jk een J.JJ..J waari n men geregeld dagelijks
"Ine Advertentien plaatsen kon.
De Ondernemers

elden deze bedenkingen geheel ; zij kenden echter
het gewigt der onderneming, en wilden zich
aaroni aan geene grootere wagen alvorens de door
°n gedane, hun het bewijs had opgeleverd, dat
inne pogingen en die der redactie, medewerkingen
sympathie bij het Publiek vonden. Hiervan zijn
'.I thans ten volste overtuigd. Het getal abonnemen~n is binnen den korten tijd gedurende welke de
°nrant bestaat, tot eene hoogte geklommen die aan
e*. welslagen hunner
onderneming niet meer doet
W'ltelen en hun gerustelijk tot de dagelijksche uitjptte doet overgaan , die zij verzekeren kunnen , dat
'oor het uitbreiden hunner relatiën en het openen van
'-.eerdere bronnen, de tegenwoordige zoowel in gehale als getal van nieuwstijdingen, ver
overtreffen zal.
Wken .avond zal de fondsen-notering van Amster'l»l tot 4| uur en den volgenden morgen de volledige
e,
irs-noteering worden gegeven , terwijl de Carga.-■'jsten dagelijks aangehouden wordende, geheel zuleil worden medegedeeld.
En hiermede zij deze uitgebreidere onderneming aan
°nze Stnd- en Landgenooten aanbevolen. Wij vleijen
ns door dezelve aan veler wensch te gemoet gekomen
e
11, en hopen, dat. haar geen minder gunstig ont■
,e beurt moge vallen , dan die genoot, welke op
ij.
e,n cic
schaal door ons was gedaan.
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De Ondernemers.

AAN HET PUBLIEK!
de Redactie der Nieuwe Rotterdamsche Cour
l
at begin van dit jaar aan hare Stad- en
_
-.i
. de beginselen mededeelde, die haar
bii■I ij^enooten
"et staatkundig gedeelte der taak, die zij op zich
,ZoU('en leiden , en naar welke zij wenschte beon
, H'
leeld te worden, verkeerde zij nog in het onze00n

°mtrent de wijze op welke die beginselen zouden
n oPgenomen. Zij kon onmogelijk vooruit weten
in uhoeverre
men hare overtuiging zou deelen van heten ne oppositie zijn moet, en van de wijze op weike
£..J "leende die te moeten voeren. Na eene ondervinj i ?. Van negen maanden , mag zij zeggen zich gein, je te Sevoe'en "» den bijval dien zij gevonden ,
sympathien die zij gewekt, in de medewerking
jj.
'Uen haar geschonken heeft, liet getal abonnede ï Ve ' f'a*lat de ondernemers der Courant in staat stelt
oe''Jks uit te geven, bewijst haar, dat het
Ï*uhl- k 'lare
ste'lin Sen beaamt; terwijl den bij
val 6 'lare redenerin
bij de Redactien der overige
on fI"ankelijke bladenc?en
vinden, haar aanmoedigen om
j..
J voortduring met dezelve hare stem tot het algeen welzijn te blijven verheffen en even als altijd
dezelfde onafhankelijkheid slechts de rede tot
Wi'jnoer harer 00r(,eelvellingen te nemen. Een nieuwe
werkkring is thans voor haar geopend; hare
kunnen spoediger de begane daden
?°r(,eelingen
Vo
S
en in(lien het noo(,iS is
menigvuldiger aan
bet "«bliek medegedeeld worden.- Hare
beginsels zijn
S{
dezelf<ie gebleven en zullen onveranderd deri £ting blijven volgen. Zij zal onbewimpeld
l-k«en Wat
te iaken is< volstandig blijven verdedigen
verdient. Vrij van allen invloed van
Ver(,e*liging
on-t
Wars van a"e l )artUzuc'lt °f Persoonl'jke vete,
*fk e '
iec,er gunstbejag en vleijerij
zullen
St e fferig Van
zaken
kritiek
maar
zijn;
harer
de
onderwerpen
deze Zu'len
en
energie
die
kracht
worden
altijd
met
be
der] andjeld' die onafhankelijkheid , liefde tot het vaen het algemeen welzijn geven,
C
vaderland zoodanig
'oen n edatP«blieke geest in , het
beoordeelingen uit die bronnen " voortgev jem boe langer zoo sterker bijval en onderstenui,
Vln<len
en mogt de Redactie dezer Courant het
ge],,k
,lrt vallen
biertoe, al ware het dan ook
"lecltt
S
'
bijgedragen , zij zal den
daR eenigzints te hebben
l,arp
verh e^enen waaroP ZÜ
taak ondernam, enzich
Voor uJ?en in het geluk van haar vaderland, dat dan
Zeker niet uitblijven kan.
Dk Rkdactie.
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REGEL........".....
EEN TOT ZES REGELS
1

AAN HET PUBLIEK.'
Negen maanden geleden kondigden wij aan onze
stad- en landgenoolen de uitgave aan eener Nieuwe
Kotterdamsche Courant. De onderneming vond luiden
k'JVe-l en wij hadden het genoegen , de moeite en arbe|d aan
hare uitvoering besteed , door ruime deelneming beloond te zien. Intusschen was er in den aard
zaak iets onvolmaakte. Eene Courant die slechts
driemaal 's weeks uitkomt, kan, hoe goed hare bej"igten ook zijn mogen en hoe snel zij in de gelegenheid zij ze te ontvangen, niet altijd tijdig genoeg het
nieuws mededeelen dat haar aangebragt wordt. De
dagen toch op welke zij niet uitkomt, zijn voor haar
verloren en hetgeen zij op dezelve zou kunnen mededeelen , is op die, op welke zij verschijnt dikwijls
tef
..s bekend. Van het eerste oogenblik harer verschijning af werden de ondernemers derzelve met deze
bedenkingen bekend gemaakt, en tevens met den
Wensch van velen , om de uitgaaf dagelijks te doen
pbiats hebhen. Men besefte de gunstige
ligging dezer
!>d tot de spoedige ontvangst van Buitenlandsche
Nieuwstijdingen met de gewone vervoermiddelen , en
oor de Rinnenlandsche van een groot gedeelte van
et «ijk; men
had deze voordcelen reeds uit de bladen, die driemaal 's weeks uitkwamen leeren schaten . maar oordeelde, dat zij de aandacht van het aljpJUeen minder konden trekken , omdat hunne kracht
d°or ]- et n |e(. u ; t [7omen der Courant op de (usschen.igen gebroken werd ; men begreep, dat *de tweede
ad van het rijk wel dagelijks een orgaan behoorde
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de Waterloo, ook van 120, in 18.33; de TrafalgarS***^
120, in 1841; de Nile , van 92. in 18,39; de London^m*
92, in 1840; dc Superb , van 80, de Cumberland'-, van Tv-f?
in 184.3; de Boscowen, van 70, in 1844; de Rodney, van
ENGELAND.
92, in
de Monarch, van 84, in 1832 ; de Vanguard,
LONDEN, 19 September. Be gemeenteraad van de city van 80, 183.3;
in 1835 en de Indus van 78, in 1839. De 67azal in deszelfs eerstvolgende zitting beraadslagen ove-r een rence van 84 en de
Roijal Adelaïde van 104, hebben nooit
voorstel , om de Koningin en Peins Albert op een groot ban- zee gebouwd.
ket in Guildhall te noodigen, bij gelegenheid van de inwijBehalve de lijst der in dienst zijnde schepen , zijn er nog
ding der nieuwe Beurs, welke zal plaats hebben tegen het de Royal William van 120, de Goliath
van 80," in 1842
einde van October.
van stapel geloopen , de Indostan van 78 , in 1841 en de CenMen schrijft uit Blair-Atholl van den 16 September: turion van 80 , in 1844. Onder
de in dienst, zijnde schepen
Gisteren avond is een gouvernemenfs-koerier met allen haast de
van
110
stukken,
1839,
in
lc water gelaten, de
Queen
op het kasteel aangekomen met depêches voor de Koningin Albion van 92, in 1842, en de
van 80, in
Collingwood
en graaf Abcrdeen; het vertrek van den post werd vertraagd 1841. In een woord, dertig
onzer schoonste linieschepen
om daarmede het antwoord dezer depêches, die op de komst ecne
inagt, grooter dan die, welke eenige zeemogendheid nn
des Konings van Frankrijk betrekking hadden, te kunnen kunnen vereenigen , zijn sedert 18,30 van stapel geloopen.
verzenden.
Men leest in den Morning Chronicle:
Men meldt uit Portsmoutb. den 17 September. Ifeden
Het staals-proces tegen O'Conneli e. s. heeft enorme sommorgen is een groot Fransch stoomschip onze haven binnenmen gekost; alle mogelijke hinderpalen zijn hun in den weg
geloopen, het had een koerier aan boord, met depêches van gelegd en de agenten der kroon hebben
op do
het Fransch gouvernement. Deze koerier is onmiddelijk langs vervulling van alie kostbare formaliteiten aangedrongen
,
die zij het regt
den ijzeren spoorweg naar Londen vertrokken.
hadden te eischen, gedurende den loop van dit monster-proces,
Er zijn weder treurige berigten van Guadeloupe, door sedert bet begin der vervolging
tot aan de vernietiging van
het stoomschip der Antilies aangebragt. Den 26 Augustus het vonn'us.
fortuin zou deze onkosten hebben
Geen
particulier
heeft een vreesselijke brand aldaar gewoed. Het Dooaan-En- kunnen bestrijden, en hetis
waarschijnlijk, datde associatie van de
(repöt en 55 huizen zijn daardoor in den asch gelegd. De repeal van de
voorzien was, om dezen con'
fondsen
noodige
schade vvordt op 30,000 fr. geschat.
slitulioneelen strijd tegen het gouvernement, ten einde loc,
Uit Dublin wordt van den IG September geschreven , vol te houden. Ik weet stellig, en heb het met
groote verdat dc Repcal-verccniging hare gewone wekelijkschc vergadevernomen, dat de fondsen der associatie meer dan toewondering
ring in Conciliations-llaü gehouden heeft. Dc beer Georges reikend waren geweest, om de kosten van liet proces te dekIlutchinson , die in de vorige vergadering tot lid der vereeni- ken. Na alles (e hebben betaald
blijft er nog in de kas der
ging benoemd was geworden , werd tot Voorzitter gekozen.
associatie 20,000 £ over.
g:ln deze vergadering heeft O'Coimell weder] ecne uitvoerige
O'Conneli zal zich -niet dan over 14 dagen van Dublin
rede uitgesproken, waarbij hij dc leren bleef aanmanen ge- verwijderen.
matigd en vrcdegezind te blijven. Hij verheugde zich, dat
In den Globe leest men: De meer dan gewone aanvoezelfs de orangisten en protestanten thans zich zoo gematigd ren van alle kanten hebben de voorraden van koloniale en
jegens de repealers gedragen, en datzij hem zelfs blijken hunner andere producten vermeerderd , doch tot nog toe laat het zich
achting en sympathie hadden doen toekomen, en daardoor het echter niet aanzien, dat dit de houders den verkoop van hunnen
vooruitzigt gcopendwordt op cene vereeniging van het. lersche voorraad zal doen verhaasten. De consumptie der mees e
volk. Hij bleef aandringen op het nuttclooze eener vergadering artikelen is aanzienlijk en de omzettingen zijn levendig.
lc Clantorf, daar ecne zoodanige beschouwd zon kunnen wor
21 September. De bladen blijven bij voortduring wijdden als ecne bedreiging o! een triomf, en dat men zich moest loopige vermelding maken van al hetgeen in Schotland bij g. ■»
onthouden aanleiding tot verbittering te geven. liet eenige legenheid van 11. M. verblijf te Biair Atholl geplaatst heeft.
doel der leren moet zijn, aan bel parlement en aan de ganEergisteren heeft te Dublin het nationaal banket plaats
sche wereld fc toonen , dat lerland slecht bestuurd wordt. gehad, hetwelk O'Conneli en zijne mede-martelaren, (om de
Dit doel moot bereikt worden, door herhaaldelijk en zon- woorden te bezigen, welke in de bekendmaking gebruikt zijn)
der ophouden te petitionneren. Hij zal 'steeds tegen de af- aangeboden is. Er was voor 800 personen gedekt. en tegen zes
scheiding van lerland zijn, en z j6t niet zoo als de heer uren waren alle plaatsen ingenomen, en daar elk hier het
O'Brien cene omstandigheid die de scheiding onvermijdelijk regt had op ecne plaals voor eene dame , zat een oven groos
zal maken. Om tot de in beschuldigingsstclling der regters, getal vrouwen in dc galerijen. De zaal was schitterend verdie in'het slaats-proces gezeten hebben, te geraken, moet eerst licht, doch eenvoudig versierd ; de eenige inscripticn waren,
hun onlslag van de Koningin worden gevraagd. Het gevolg aan het ecne einde der zaal.- » Gedenk aan den 30 Mei 1844 ! »
.van dit adres zal zijn, een onderzoek hetwelk al de laagheden zal daar tegen over: »De repeal en de Unie!» en
aan weersdoen ontdekken, die daarbij in iiei spel waren. Hij zal de pu- zijden: « Vrede en Volharding! »
« Lords Denman, Cotblieke opinie in Engeland gaan onderzoeken, en is die voor tenham en Campbell! »
de repeal-zaak gunstig, dan zullen de valleijen van lerland
Onder de ingestelde toasten merkte men de volgende op;
van gejuich weergalmen. <i Men zal zeggen ,i> zeide hij , «men «de Prins van Wallis en de overige Koninklijke Familie ;
in
u regt laten wedervaren , men heeft u weder in vrijheid lerland en het Volk!» « O'Connell's gezondheid en
geluk,
het
dan
niets, om drie maanden in de ge- en dat hij moge leven om het dierbaarste deel zijns
gesteld: maar is
levens
vangenis te hebben doorgebragt op mijne jaren, en daar ik vervuld te zien! » «De repeal en de Unie.»
al dc dagen mijns levens aan mijn vaderland moet wijden?
Daarna sprak O'Conneli eene redevoering uit waarin hij
Neen, eerst wanneer de schuldigen gestraft zullen zijn, eerst bleet'
betuigen dat hij steeds zou volharden in de eenst be~
dan zullen wij gewroken zijn.
tredene
loopbaan; dat hij zich verheugde over de verbroede«De Sun vraagt op eenigzins ironischen toon, of ik in mijne
ring tusschen de protestanten en katholijke leren, dat deze
worsteling zal. volharden. Ja ik zal er in volharden tot mij- dag een der schoonsten voor lerland was. Weldra zou de dag
nen dood. Laten de oude vogels zich ooit in het net vangen. komen waarop de leren lerland zouden bezitten. De laalste
Ja, meer dan ooit heb ik besloten, voor de vrijheid van ler- overwinning was slechts een voort eeken van de geene welke
land te strijden, ik gevoel ecne heilige vreugde, de laalste te verwachten is, hij eindigde aldus. «Repealers van iederen
jaren mijns levens aan die heilige zaak te wijden. Welk een stand. Ik roep u op, om u rondom mij te scharen, de dag
schoone dag zal het zijn , die, waarop het nationaal parle- is gekomen, het uur i- daar, vereenig u rondom mij
ment in College Green vergaderen zal. Dan zullen de echo's voor oud lerland en de Repeal. » Daarna stelde hij een toast
onzer bergen van dezenkreet weergalmen « lerland en Vrijheid! in voor den heer «Smith O'Brien.»
Hurrah dus voor de Repeal!" Deze woorden werden met
Opmerkelijk is het ook , dat er een foast werd ingesteld ,
een donderend gejuich gevolgd, tn na het aannemen der luidende: de Proteslanlsche Patriotten van lerland, die
voorstellen van O'Conneli werd de vergadering tot den vol- met luid
gejuich werd aangenomen.
genden dag verdaagd.
Het gezelschap scheidde laat in den avond.
—20 September. In de city hondt men zich bezig met
dUITSCHLAND.
de aanstaande verkiezing van den Lord Mayor. De drie kanEene zaak van algemeen beHAMBURG, 16 Se ptember.
didaten, waarvan melding wordt gemaakt, zijn de 'aldermen lang is 11. Zaturdag in eerste instantie bij het
handelsgcrigt
T. Wood, Gibb. en Johnson. De alderman Wood was in beslist geworden. Het Amerikaansche schip
,
Wessacumcon
het vorige jaar voorgesteld door de kiezers van dc city, maar met eene
van 2400 kisten Suiker en 70 kisten sip-alading
de uidennen hadden zijne benoeming niet bekrachtigd.
-rcu , waarvan de waarde op 180,000 mark geschat wordt,
Dc hoven van Engeland en Frankrijk bewijzen elkander verloor bij dc laatsie stormen in de IVoordzee ,
bij de Elve,
dagelijks beleefdheden. Prins Alhert heeft onlangs aan Koning deszelfs masten; en toen het, door den nood gedrongen, voor
Lodewijk Philips eenige manden met kemphanen gezonden , anker moest gaan liggen, werd ook nog een der beide
anen Lodewijk Philips zendt bijna dagelijks ladingen perziken, kers weggeslagen , en hel schip bleef ongeveer 46 uren aan
en
peren
uit de tuinen van het het woeden
druiven van Fontainebleau
van wind en golven blootgesteld. Het naar Hull
paleis, aan de Koningin van Engeland.
bestemde
en voorbijvarende stoomschip Leeds , Kapt. Mowle ,
van de aan de Hansealisclie
— In de halfjarige vergadering der<actionn,.rissen
Sloomhool-Maatschappij toebehoorende,
,
heden
is
Engeland
van
het
dividend
der 6 werd door den IVessaeumcon om
gehouden
bank
hulp gevraagd , en op eenparige
maanden, eindigende 31 Augustus, bepaald op 3|. De re toestemming der passagiers, besloot de kapitein den in groot
serve der bank vvas op den 31 Augustus 3,009,298 £. 13 sh. gevaar verkceienden Amerikaan naar Cuxhaven te boegseren.
10 d. Er is dus eene vermeerdering van 8,800 £.
Dit moet met aanmerkelijke moeijelijkheden gepaard zijn geDe motie door den Heer King heden aan den gemeenteraad gaan, daar van dc beide touwen, welk 10 duim in omvang
voorgesteld , is met algemeene stemmen aangenomen en luidt hadden, en waardoor de schepen aan clkanker vereenigd waals volgt:
Het doel werd echter bereikt.
ren, een door midden brak.
«Hare Majesteit haar voornemen te kennen gegeven heb- Nu
de beide kapiteins over het aan de Leeds
procederen
bende om met prins Albert de city met een bezoek te ver- toekomende loon. Deze maakte aanspraak op een derde van
eeren bij gelegenheid van de opening der nieuwe beurs tegen de waarde van het schip en lading namelijk 60000 mark voor
het einde van de maand october aanstaande; dat een comité
bergloon; de Wessacumcon echter vermeent hem met 2000
zal benoemd worden om te onderzoeken op welke wijze dc corpo- mark banco ruimschoots te beloonen. De behandeling dezer zaak
ratie het best aan H. M. bij deze gelegenheid deszelfs eerbied vond acht dagen geleden voor het liandelsgerigt alhier, aan heten verknochtheid kan betuigen, en dat dit comité za! zijn welk gelijk gewoonlijk twee ervaren kapiteins waren toegevoegd ,
zamengesteld uit den Lord Mayor, de Aldermen, de SheriiFs
en Zaturdag'onder in aaninerkingneming, dat er hier
en een inwoner van ieder wijk.
berging had plaats gehad, werd aan de
eigenlijke
geene
De dagbladen van Glasgow melden, dat men inhet wesLeeds cene b'clooning van 8000 mark 80. verzekerd. Beide
ten van Schotland hoopt, dat de Koningin en Prins Albert. dat
schijnen met deze beslissing niet tevreden te zijn en
gedeelte der hooglanden zullen bezoeken, en zelfs dat de door- partijen
appelleren.
waarschijnlijk
zullen
luchtige reizigers zich te Glasgow zullen inschepen, om de
FRANKRIJK.
eilanden van het kanaal te bezoeken en'over het westen naar
20
Men weet, dat verscheidene on,
September.
PARIJS
Engeland terug kceren.
derzoekingen en arrestaticn voor bijna drie maanden bij de
Men heeft gezegd, dat de meesten onzer linie-schepen fabrikanten van bijouterien hebben plaats gehad. De aangebuiten staat, waren om ecne moeijelijke zeedienst te verrigten , houden personen werden beschuldigd eenen
valschen keurten gevolge hunner oudheid. Deze bewering is alles behalve stempel te hebben vervaardigd en
daarmede
de kleinodiën
die
juist, want op 30 schepen, gereed om zee te kiezen,
Het
schijnt,
te hebben gemerkt.
dat
het
onderzoek van den
zich in onze havens bevinden, is dc helft geen 15jaren oud.
van Instructie, die met deze zaak belast is, niet
Regter
De Neptunus, van 120 stukken, is in 1832 te water gelaten;
zal
Men
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zitileu Koffij's weinig gevraagd; S&l La, D&mingo afjn in telling
iets onder de vorige prijzen .afgegeven. Van jf??'o zijn heden
verschijnen.
Shkjer.
de
300
bn. goed. ord. tot 32 s. 6. d. verkocht.
belang
grootst
Het is van het
voor
welvaart van de
Fransche
dat
de
de
W.
doch
de
iets
bijouterien,
justitie
goed
prijzen
lager.
met
Ind.
vervaardiging van
gevraagd
zijn
meeste .strengheid tegen dergelijke feifen handele, die van \oor de mooi blonde soorten Mauritius besteedt men ferme
üulk eenen aard zouden worden , dat de geheele bijontcrien-han- prijzen, doch dc andere soorten zijn 6d. lager. 9697 zakk.
del hierdoor benadeeld werd, en de vreemdelingen zouden zijn heden in veiling geheel verkocht. Bengaal tot ferme
kunnen nopen, om zich te Genève of in Duitschland die prijzen goed gevraagd. Deze week hebben 9553 zakken in
goederen te verschaffen , die zij vroeger gewoon waren in veiling grif koopers gevonden. In Manilla en Java is weiParijs te koopen.
nig omgegaen; do houders willen echter tot gecne lagere
Men zegt, dat de Maarschalk Bugeaud voornemens is om prijzen afgeven en brengen weinig aan de markt. Thee.
«ick in persoon bij Keizer Abdcrrahman te begeven , bij De markt blijft in eene flaauwe stemming "en tot de
gelegenheid van de verwisseling der ratificalien van het trac- vorige prijzen is moeijelijk te verkoopen, ord. Congé 10 a 10|
d., goed ord. dito 10| a Il£ d. ord. Thunkay 1 s. 1| d.
taat, dat tusschen Frankrijk en'Marokko gesloten is.
Een Haïtiaansch kommissaris is te Parijs aangekomen a 1 s. 2d. Fijne soorten zijn sch aarsch en goed gevraagd.
om een termijn van vijf jaren te vragen voer de betaling van R.ijst. De overvloedige oogst en dc vermindering der waaide
de schadeloosstelling en de interessen van de leening.
van Tarwe , heeft de markt in ecne flaauwe stemming gebragt; de
Het gouvernement zou deze termijnen, naarmate van derzel- houders zijn minder ferm en Bengaal wordt tot lagere prijzen
ver vervaltijd toeslaan, en hiervoor groole handels^iordeelen aangeboden : doch er doen zich weinig koopers voor. In
genieten. Men spreekt onder anderen van een nieuw 101-rcgle- Madras en Java is tot iets lagere prijzen weinig gedaan. De
ment , voor den invoer van Fransche wijnen.
voorraad van Bengaal is 6400 bn., en van vreemde O. Ind.
Het schijnt, dat de laatste veldlogt van <\en Maarschalk 17800 bn. meer dan hel vorige jaar op hetzelfde tijdstip, en
Bugeaud in Marokko, dc krijgskundige hoedanigheden van de prijzen zijn thans hooger dan vóór een jaar. Peper in prijzen
den gouverneur vau Algiers doende gelden, meer dan ooit, onveranderd maai' weinig omgaande. Piiiest vind grage koopers ;
de uitvoering van het plan, dat men sedert verscheidene ja- dc houders brengen echter weinig aan de markt. Met Cassia lii_..ea
ren ontworpen had, om den Hertog van Aumale aan het ferm en zelfs iets hooger. Notenmi-scaat blijft tot ferme prijzen
hoofd van Algiers te plaatsen , heeft bemoi ijelijkt. Ook ver- goed gevraagd. Van foelie zijn eenige partijen tot de verzekert men, dat deze consideratie de vreugde, die de hoogde prijzen verkocht. Nagelen. De ordinaire soorten zijn
wrlgeluktc slag van Isly aan het kabinet der Tuilerien heeft het meest gevraagd en de prijzen goed gesouteneerd ; de
veroorzaakt, een weinig verllaauwd heeft.
betere soorlen weinig gezocht. Amboina 1 s. 2 d. als 5 d.
Het kabinet heeft de volgende depêche doen bekend Ceylon kameel was minder gevraagd en dc prijzen zijn met
maken :
moeite gesoutcneerd. Dc vul gende driemaandelijksche veilin« Bavo_s« , 19 September.
gen zulien den 28 dezer beginnen. In 'krenten gaat weinig
«De Heer Martinez de la Rosa heeft dc portefeuille van om. Barbnrijsche amandelen worden tot lagere prijzen aanbuitenlandsche zaken aangenomen.
geboden , doch er wordt weinig in gedaan, zoete 52 s. 6 d.
«De Gazelle Ojficiellc van den 26 September deelt het Biltere 65 sh. Katoen. De markt blijft steeds in dezelfde
decreet in dato van den 21 Augustus mede.
flaauwe stemming en jde prijzen zijn moeijelijk te soutencren
« Dc Marenhal de camp Pavia is den 1.5 tot K-vfcin Gedaar de koopers zeer teruggetrokken zijn. Wol. Door het
neraal van Navarre benoemd. Het onderzoek der stem-billet- op handen zijn der veilingen en de ongunstige berigten van
U'n bevestigt de zegepraal van de ministeriële partij Ie Madrid." Indie en China, is dc markt stil en met weinig omgang. De
Een dagblad beweert , dat de Prins van Joinville de veilingen zullen den 24 dezer een aanvang nemen , 18,000 b. zijn
kwestie van de geldelijke schadeloosstelling heeft opgewor- reeds aangekondigd. Mot indigo ferm doch stil; onder de laatste
pen , en dat hij de som van 40 millioen bepaald had , de veilingprijzen valt moeijelijk te koopen. De goede en fijne
van Tangcr scheen niet de minste tegenkanting te ina- soorten zijn het best gevraagd. Dc aangekondigde kwantiteit
:cn , doch de Heeren de Gliicksherg en Nyon spraken niet. van voor dc veilingen legen 8 October bedraagt thans 12.801 kn.
indemniteit en zoodra zij zich in deze zaak mengden, was er cochenille minder gevraagd, daar er tegen dc volgmde week
geene sprake meer van.
twee groote partijen in veiling zijn aangeslagen. Tin goed
Men verwacht aan de Spaansche ambassade, dat tenge- gevraagd en de prijzen ferm. Banca 6ö a67 sh. , Straits
volge van de benoeming van den heer Martinez de la Rosa , 04 a 65 sh. Sa.anhoiit steeds goed gevraagd.
aan het ministerie van buitenlandsche zaken, het kabinet te
Graanmarkt van heden. Van Engelsche Tarwe en lersche
Madrid geheel zal worden gereconstrueerd.
Haver was veel voorhanden. In Tarwe heden geene, veranMen heeft aau dc beurs het gerucht verspreid, dat. dc dering , doch er ging weinig in om. Met Gerst flaauw en
stad Guadcloupe het offer van een hevigen brand geworden was. slechts tot lagere prijzen te verkoopen. Ook voor Haver wa—. Het gerucht van de promotie van den Heer Victor Hugo ren heden niet dan tot cene verlaging van prijzen, koopers
löt Pair , schijnt volkomen bevestigd te worden.
te vinden. Met Erwten en Boonen flaauw.
LIVERPOOL, 20 September.
MADRID , 14 September. In den avond van Donderdag
Katoe. sr.RKT'. Do vraag naar Katoen bepaalde zich deze
is het geheele garnizoen onder de wapenen geweest en de week alleen tot de vervulling der dadelijke behoefte; de verefficieren hebben hunne troepen niet mogen verlaten. Eer- knopen bedroegen slechts 21130 bn., waaronder 1500 bn. op
gisteren hebben er huiszoekingen te Madrid plaats gehad , speculatie en 2750 bn. voor uitvoer. Alle soorten van Ameride autoriteit wilde er wapenen opsporen doch heeft er geen kaansch werden graag aangeboden en door dc geringe vraag
gevonden ; wanneer zullen deze beleedigcnde onderzoekingen een zijn dc middling in ordinaire soorten meestal g d. lager afgeeinde nemen ?
geven. Dc noteringen van fair Upland en Orleans zijn gd.
Men zeide gisteren dat de Generaals Baron de Meer en gereduceerd; fair Mobile is niet veranderd. Brazil flaauw
Roncali , Kapitein-Generaals van Catalonie en Valentia , ont- en de verkoopen hebben daarin tot | d" lager plaats gehad.
«lagen zouden zijn.
Egyptisch goed gevraagd, doch daar er veel wordt aangeboTe Salamanca hebben de absolutisten getriomfeerd , den zijn de prijzen J d. lager. Suratte mede
* d. lager,
maar in het overige der provincie is de Markies de Viluma , en moeijelijk te verkoopen. Op speculatie zijn genomen
1400
de eenige van hunne candidatcn , die gekozen zal worden. Te bn. Amerikaansch en 100 bn. Suratte, on voor uitvoer
Madrid triomfeert dc behoudende partij geheel.
2400 bn. Amerik. en 250 bn. Suratte.
Men leest in de Gaceta van Madrid: Er zijn bevelen
'ANTWERPEN, 21 September.
gegeven om 6 bataljons en 3 eskadrons naar Navarre te doen
De omgang in koffij was deze week onbeduidend, doch
oprukken. Het regiment infanterie van Castilië vertrekt be- de prijzen zijn dezelfde gebleven , daar de houders niet van
den uit de omstreken van Madrid alwaar het gevestigd was.
hunne vorderingen afwijken. De aanvoeren in deze week beDe Gaceta sal morgen of overmorgen de benoeming stonden uit: 7053 bn. van Port-au-Princc, 2978 bn. van
van den heer Martinez de la Bosa als Minister van buiten- New-York en 9200 bn. van Holland, waarvau een gedeelte
landsche zaken, oDGcieel aankondigen.
transito. Onze voorraad op heden bestaat uit ca. 116800 bn.
Beurs van Madrid, van 14 Sept.—'3 pCt. 27 op 60 dagen ; tegen 78500 bn. op het zelfde tijdstip des vorigen jaars. In
_> pCt. 20 contant; vlottende schuld 63 J contant, 63| op 60 suiker hadden deze weck zeer weinig
omzettingen plaats, niet
dagen; Coupons 251 op 30 dagen; Passive 6~f op 60 dagen. daar het aan koopers ontbrak , maar door dat de houders
BEL. «lE.
niets aan de markt hebben gebragt. Geraffineerd was goed
,
ANTWERPEN 21 September. Het is niet Donderdag , gevraagd. Rijst. Door de berigten van Holland, alsmede
*oo als eenige Brusselsche dagbladen hadden aangekondigd , van Charleston , heeft dit artikel eene verbetering ondergaan
maar gisteren , dat in de Société Nationale , in de rue Jé- en is de speculatie-geest weder cenigzins opgewekt, zoodat er in
ricbo, eene vereeniging van reeders , handelaars en raffinadeurs de laatste 8 dagen zijn verkocht ca. 800 vn. Carolina tot
heeft plaals gehad, met het doel om eene wijziging der tegen11-| k 12| cons. , zijnde
i avans op de vorige prijzen ,
woordige wet op den suiker te bewerken. De vergadering en ca. 1000 bn. Java tot ’B| a 9| cons. De houders blijwas talrijk. Wat opmerkenswaardig en van een goed voortee- ven zeer ferm. Peper onveranderd. Katoen flaauw en niet
ien was , is dat men algemeen van opinie was , dat het dan tot cene verlaging in dc prijzen te plaalsen. De noteeJtelsel, hetwelk den suikeihandel en industrie behcerscht, niet ringen zijn voor de ordinaire soorten 1 j a 2 c. , en voor de
kan worden gehandhaafd, en dat eene wijziging dringend betere 1 c. lager. Huiden waren weder iets beter gestemd en
noodzakelijk is.
het artikel blijft over het algemeen in eene gunstige positie.
Met tabak flaauw en zonder omgang. Potasch met weinig
BINNENLAND.
vraag docli de prijzen niet lager. Met indigo in dezelfde
LEYDEN, 20 Sept. Aanstaanden Maandag zullen van stemming. Meekrap ferm , doch de hooge vorderingen der
Vertuoct. Campeche en
Katwijk aan Zee de schepen ter Steurharing of Bokkingvis- houders beperken de omzettingen.
gebaarscli.
In andere soorten stil.
is
voornamelijk
Domingo
scherij ingerigt , hunne uitreize aanvaarden , en wel ten getale
19
HAVRE,
September.
van 36, als: 14 van de Maatschappij, 0 van den Heer F.
De omzettingen in katoen blijven steeds zeer beperkt. GisE. Meerburg , 6 van de Heeren van Beeliingh en Ta.it , 3
van de Heeren Taat en Cazaux , 3 van den Heer D. Plukker, teren zijn er slechts 165 bn. verkocht en tot heden middag
2 van den Heer Haasnoot, 1 van den Heer M. Schaap en 1 één ure 306 balen. Dc prijzen zijn flaauw en de geringe
verkoopen hebben lot. eene verlaging plaats. Van koffij zijn
van den stuurman L. Vooys.
k 38 Entr. In rijst had
Het Genootschap ler Bevordering der Genees- en Beel- 458 bn. Rio verkocht tot fr.en37|
184
heden
vn. Carolina hebben tot
plaats
eenigen
omgang
iunde heeft den sdcn onder voorzitterschap van den Hoog- fr.
a
24
cons.
Met indigo is het flaauw
koopers
gevonden.
211
leeraar Tilanus zijne gewone vergadering te Amsterdam gehouzonder
en
omzettingen.
den , en is onder anderen tot gewoon lid benoemd de Heer
MaCON, 15 September.
T. Dozy , Med. Doet. alhier.
berigten, zoo uit onze streken als
dc
verschillende
Volgens
BREDA, 21 September. Z. M. de Koning bevindt zich
uit
kan
een' vviJN-oogst rekenen, waarvan
Bourgogne
op
men
Naar wij vernemen,
«edert laatsl. Woensdag te Tilburg.
beste
jaren zal evenaren. Door de
de
kwaliteit
die
der
ieert Z. M. heden naar de residentie terug.
welke
wij sedert eenige maanen
droogte
regen
afwisselende
«Naar
men verneemt,
Uit Luxemburg wordt gemeld:
druiven
op den hoogstcn graad
den
hebben
de
tot
gehad,
zijn
onze
Nederlanden,
hoogvereerde
heeft Z. M. de Kouing der
aan
onze
wijnbouwers een
Souverein, voor het in de hoofdstad van zijn Groot-hertogdom vin rijpheid gekomen, hetwelk
Jammer
verzekert.
is het dat
op te rigten gedenkteeken van zijnen voorzaat, Koning Jan, uitmunfenden wijn van 1844
zal
de
met
de
kwaliteit
daar de
staan,
gelijk
kwantiteit niet
.len Blinde, voor eene som van 10,000 francs ingeschreven. »
dc
volgens
niet
zd
voorloopige
oogst
groot
zijn
en
berigten
ASSEN, 18 Sept. Op de laatst gehouden paarden- en
veemarkt te Norg, waren aangebragt: 3,440 paarden voor slechts een vierde gedeelte van ecne gewone recolte zal bezal de inzameling algemeen
rijtuigen , 935 losse paarden , 536 veulens , 734 stuks hoorn- dragen. Binnen eenige dagen
een
nemen.
aanvang
vee , 214 varkens en 1,232 schapen; en te Rolde: 1,457
RIGA, 9 September.
paarden voor rijtuigen , 632 losse paarden . 531 veulens ,
In
den
dezer
week zijn bevrachtingen gesloten: naar
loop
950 stuks hoornvee , 638 varkens en 3,472 schapen.
Amslerdam per Hollandsehe vlag tot f 20 en
1 kaplaken,
dertien

besehuid igden,
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EAKBERLS-PERIGTEN.
'"LONDEN ,""20 September".

Koiru. Met alle soorten van Britsche Plantnge-Koffij was
hef zeer flaauw en tnet weinig omgang. Ceylon ferm en vcrseheiiieue partijen goed ord. zijn lot 57 s. verkocht, onder
welke prijs moeijelijk (e vinden is. In Padang of Sumatra
is zeer vveiriig omgegaan, doch -de prijzen zijn onveranderd,
*kar de houders niet tot verkoopen aandringen. Vreemde

’

beduidende veranderingen plaats gehad, JEpffh weid iv d*
VOrige maand weinig gekocht , daar de aanvoeren zeer langzaam opkomen , en uit dien gronde is Superior 100 rs. , en
dc beste soorlen van first good en mindere zijn 50 rs. in
prijzen gerezen. In Junij zijn verscheept 88,866 bn. , en in
deze maand tot op heden 37,045 bn. De omzettingen in
heiden waren in Junij vrij aanzienlijk , hetgeen eene merkelijke prijsverhooging ten gevolge had. De eerste verkoopen
van zware hadden plaats tot 145 a 150 rs. en van ligte tot
175 rs. Later werd er 155 a 158 rs. belaald ,en tegen het
einde der vorige maand vond eene partij van ca. 8800 zware ,
middelzware en ligte Huiden tot 180 rs. koopers. De voorraad op uit. Jnnij werd op naauwelijks 40,000 geschat. In
deze maand zijn verkocht: 900 zware tot 160, 600 middelzware tot 170, 280 ligte tot 180 a ISS rs, en 1500 van
verschillend gewigt tot 160 a 180 rs. De uitvoer in dezo
maand bestond uit 15962 naar Ballimore eu 527 naar Lissabon. Koers op Londen 25, Parijs 375, Hamburg 700.
Bevrachtingen waren schaarsch door de zeer beperkte voorraad van goederen. De noteringen naar Europa zijn vast opi
55 a 60 s. naar Hamburg, 55 a 65 s. naar het Kanaal, 60
s. naar Antwerpen en fr. 50 naar Havre.
BAHIA, 16 Julij.
Onze tegenwoordige voorraad van suiker bestaat uit eire*
13,000 kn., welke echter grootendeels reeds in de tweedchand zijn overgegaan. De prijzeu zijn op 1400 a 1500 nvoor bruin, 2000 a 2100 rs. voor wit, bruin alleen 1500 a
1550 te noteren. Koers op 25, met weinig geld. De laatste
bevrachtingen naar het kanaal om orders zijn tot £ 5 gesloten.
Onze oogst bedroeg tot op ultimo Junij 69,250 kn.«
| kn. en vn.; het schijnt zoo goed als zeker te zijn, dat dezelve 75,000 kn. zal halen. Tot op ultimo Junij zijn 50,670
kn., J kn. en vaten verscheept.
BOMBAY, 19 Julij.
VEHVALSCIITE TIIEE.

Dat vervalschte en op deze of gene wijze bcdorvene The»
afschuwelijk is , zal iedereen toestemmen , en desniettemin
welke vuiligheid heeft er niet in de twee laalste jaren in tl«
markt van Boinbay ingang gevonden. Buiten deze daadzaak
is er ook nog deze , dat er valsche Thee hier is ingevoeld

.

een voorval, hetwelk door een persoon is ontstaan, welke (1*
betaling der Tolregten van cene groole bezending in de Lof'
kins weigerde, onder voorgeven dat het. geene _T7ice w..« i
zoo als in zijne adviesbrieven was uitgedrukt, maar iets anders , hetgeen daarvoor moest, doorgaan. Daar hij vooronder'
stelde, dat hij daardoor aan het Tolhuis vrijdom van belasting zoude verwerven , zoo onderwierp hij de Thee aan ie
examinatie van eenige Europeesche kooplieden , welke dezclv*
voor valsche Thee verklaarden en een attest daarover afgaven»
door hetwelk hij de bevrijding van regten trachtte te bok«*
men!
hetwelk de tolgaarders hem echter, zoo wij vern"'
men , behoorlijk hebben afgewezen.
(Bombay Com. Price Ct.)
Dato 28 Mei ontvangen wij van 110\G KONG (ciiisa)
het volgende berigt.
Laken. Zwart, blaauw en rood en witte kaloenen sa. e'
FACTUREN zeer gevraagd.
Hollandsehe jenever vindt weinig
aftrek maar ook weinig ter markt. Wilte portwijn is cc"
artikel van gcrccdc verkoop. Fijne kraherijen , bijoctehiW'
en Qüincaillerien zijn bijna altijd coulant te verkoopen. Ordina,r
zilveren horologien en z .vitsersche horologie-glazen worden ier
gevraagd , doch moeten van een zeer bijzonder maaksel zijr"
Eau de cologne en alie soorten van parfijierien bedingen |0'
nog toe hooge prijzen. Men noteert kleine zijden pahapliil-*"
P4RASOLS niet ijzeren slokken en dito baleinen 7 dollars. Hot'
den 7 dollars.
Laarzen van goede kwaliteit 8 dollars ('rt
hooger , patent lederen Laarzen 12 dollars. .Schoenen van po*'
de kwaliteit zijn zeer gezocht. Accordeons 10 al5dollars. "*
Het is bekend dat geene invoerregten hoegenaamd word 61*

—

gevorderd.

AMSTERDAM.
EFFECTES. SOCIETEIT, 22 Septemb.1844.
Ned. Werk. Schuld 5 pCt. 99»; Dito 4-pCt. 95| ; 0.
Leening 4 pCt. 96^; '"Spanje onbep. stukk. 5 pCI. 18J.
Over het geheel zeer wei» 1.
Binnenl. Port. kl. st. 56|.
handel in alle bovengemelde fondsen.
BEURS van ASITWERPES.
21September 184-**

''

—

Ardoins 19 7/8
BEURS VAN PARIJS 20 September 1844.
Fransche 5 pCt. 119. Dito 3 pCt. 81,85. Napelsche*
pCt. 98,60. Belgische 5 pCt. 104J. Dito (1840) 105{
Dito (1842) 108. Dito Bank (oude) 665. Spanje spCt_3*
Dilo 3 pCt. 343.
Er was heden niet veel variatie in dc beurs en de F-*J|
sche fondsen die ferm geopend hadden , zijn later eenige ce,v'
times gedaald.
Gcconsolid. 99| aI.

Brazilië 89, 881. Mexico. 3<'ï
37. Uitgest. 15| a |. Peru 24£ a 25£. Columbia ei
Venez. 14| a |. Venezuela 42|. Portugal 46 a 47. Ho"'
2* pCt. 62*, |, J.Bito 5 pCt. 1003. |.
4 pCf'
* Dito
97j, 97, Spanje 5 pCt. 231. Deferred * 133,
{, \. PjT
sive s|. Spanje 3 pCt. 341 a j. Denemarken 89 a
Buenos Ayrcs 36 a 37.
De Engelsche fondsen waren heden ferm, met veel hanfl c
In vreemde fondsen is de markt iets beter en de bundel ve£
levendigd, vooral in Brazilianen, len gevolge van het vCf.'
spreide gerucht , dat een verdrag tusschen Engeland en Braz i'1*
gesloten was. Mexicanen waren iets beter dan de vorige dag^J.
a

Zeetijdingen.
LKTeltvvoiptstiais

—

21 Sept. gearriveerd P. Niels^'

Sophia, v. Stettin.
T. Robinson, Jane, v. Ncwcaslle.
G. Davidson, Gloucester, v. dilo.
M. Goulard, RoW''
dam, v. Havre. gezeild A. Parker, Exmouth. n. Newcas 1'"
22 Sept. gezeuld 11. Uil, Batavier, n. Batavia. -—j
E. Jarman, MancJiester, n. Philadelphia. —T. Skolfie1"'
George Skolfield, n. New-Orleans.— J. Ansdell Amelia,
llull.
G. Toms, Sylph, n. Glo'ster.
G. B. Ric-Urt*'
Bet.sy, n. Cardiff. Gearriveerd J. G. Koinel, Em«&\
v. Griefswald.
J. Tope, Leda, v. Sletfin.
N. Ois" 1"
Apparingen, v. dito.
De Wind N. Oost.
gSi-il-Me 22 Sept. gezeiid E. Verderf, Triune, nderhnd.
J. Pelkerug , Favorite , n. Newcastle.
JKraeft, Maria , n. Stettin- —22 Sept. gearriveerd
De Wind OostNorwood, Columbine, v. Londen.
3Bmnttmfuis 21 Sept. gezeild C. Cray, Qygnet , "a'
Glasgow. —W. Percent. Hebe, naar NewCaslle. —J. B"
L. Jongbloed, Wilte I*1
gers, E-..'. Ja/io., n. NcwCastle.
n. Koningsb. —B. 11. Geweld, de 3 Gebroeders, opavonti'"'
De schepen van gisteren zijn wel in zee.
per uitleverend last Gerst; naar dc Maas, onder vreemde
De Wind Oost.
vlag tot f 21 en 1 kapl. per uitleverend last Rogge en naar
Sept. gearriveerd T. Richcs, Mary, 1\
20
VvxeZ
Antwerpen tot ’2l voor Vlas en 22 voor Hennep, per last Liverpool.
H. Rcents, Anna Elisabeth, v. Cardiff. "" r
met 15 pCt.
C. Losewitz, Gloria, v. Archangel.
U. R. Hazcwin*'.,'
ST. PETERSCÜRG, 6 September.
v. Koningsb.
Giesen,
Huun,
J.
Wilhelmin a> '
Vrachten naar Amsterdam 32 , Antwerpen 35 en Ha- Roclf
J,
Knudsen,
Ellida, v. Drammen.
Bergen.
A. Agcrl>
vre 35 cour. , met 15 pet. avarij ord. en kaplaken.
Oscar, v. dito.
Prints
L.
v. di' 0'
Friheden,
Gjersoe,
RIO-JANEIRO, 12 Julij.
Gisteren na Posttijd P. Gunderscn, Wenscap, v. Cacn- -j-,
De Omzettingen waren zeer beperkt en er hebben geene
20 Sept. verte ..Uien M. J. Regoort, Gouverneur p'
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r*P *afl ZuyUn *m üf-ye-Mt, », Sieieji..
J. Qi'ey, Mp<
demblik, n. Londen.— P. J. Pkn-inga, Provincie Overijsn. Dundee.— 11. P. Niemann , Johannes, n. Newcastle.—
*f«i Mc.
Kensie, Albion, n. dito.
11. B. van der Werf,
Jandina, n. Yarmouih.
C. Hoyer, Alberdina, n. Drainlen; ~~ G. Boerhavcn, Arendina Elistbeth, op Avontuur.
, f ie Sept. gearriveerd 2 Kollen de namen onbe
«end. Vertrokken G. H. Smit, Jan Freerk, n. HartleP 0B. H. Stubbe, Jantina, n. Stockton.
T
Wes'HcheWnff 18 Sept. gearriveerd Niets. Vev___^ken 11. Vos Schwarlz, __/m_ Margaretha, n. Stettin.
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EXTRACTEN
UIT DE LLOYD'SLIJSTEN.
ecu* 19
3© Se-pteMber 1844.
#?»*

—
—

18 Sept. Flemming, Truc Blue, v. Rolt.
v. Amst.
Steadfast,
Barfield, /a...e , Duintjes,
'so v.
Canhain , Mary Arm , v. Alkmaar.
>
Heiling.
Neukmnn, Isahclle , n. Rollerdam.
1- Pearson , Londen , v. Rott.
Healh , Alkmaar,
"■

—

—

—

Rotterdam.
U, SePf
Sept.

iq

m«», beide

v- Porf-au-Prince n. Rotterd.
' ra*> Klazina; Admiraal ZoutHoffman, Ilenriette

v. Amst. n. Batavia.
<-covves 18 Sept. Olsen, Elair, naar Amsterdam.
ly Sept.
Brown, Urgent, n. Rotterd.
Marlcy, Cleve'a"« .V. Batav. n. Rotterdam.
|y Wighx 16 Sept. Burggraaft, St. Joannes, v. Batavia.
JNewjort 17 Sept. Tucker, Herald, v. Rolterd.
Sepi. P;,n e . Ladii Arme ,n. Rotterd.— Holten, Swan,
n- \J
Rotterd.
C°«K 17 Sept. Bell, Scalby, n. Rotterdam.
Liverpool 19 Sept. Klie, Vrouw Ilenriette, n. Rott.
''geklaard: Buut, Speedwell; Press, Sumuel, n. Rott.
«swich 19 Sept. Garwood, Eagle, n. Holland.
Wiu'ord 18 Sept. Trenputh, Good Hope, n. Amst.
Great Yabmoüth 18 Sept. Brown, Daniel, v. Medemblik.
öohnes, Carolina, v. Alkmaar.
SniEios 17 Sept. Dokkes, Newa, v. Rott.— Kuiper, -i»v. Rolt.
Schuul, Neptwius, v. Amsterd,
Kolk.
Sepi.
Una
Dtiesicii,
Johanna, v. Amst.
Mar
jif
"'"cAjVio , v. Kampen.
Andrew, Venilius Lake , v.
°rdt. .— Bakker, J. Fammencke, v. Amst.
Taylor,
m°l'md Lass ,n. Dordl.— Davison, Gloucesler, n. Rott.—

—

—

—
—

—
—

"ijeklaard: Gibson , </_.«_. G_c6son , n. Dordt.
1-.EITU 17 Sept. Davidson, Pulteney, v. Rotterd.
J 7Sept. Itrower, 7Vo/-i;/_ ÓW, v. Amslerd.
1o Sept. Fox, Hiram

,

v. Amsterd.

Sepi. Sadler, Walkington , n. Amsterd.
'j"A-Wicn18 18
Sept. Brier, Tm/o;., v. Rotterdam.
otocktob 16 Sept. Jlayman, Trinity , Breadhead, Vivid,
ll'-

*" Rotterdam.

Julij Andresen, Sophia Morin, v. Amsterd.
Danlzis n. Amsterdam

de

—

Gezina Hermina, Jonker; Minkiena,
Dantzig n. Amsterdam met Tarwe.
Anna Maria ,
,rac-eiolder, v. Dantzig n. Amsterd. mei Rogge.
Lcda ,

j.

'V.

l le. v. Stettin

n.

Rollerdam

met

Traan.

— —

Scheepstijdingen.
't September. Het Uamburgsehe driemaster barkis den 30 mei op de westkust van Costa-Rico
ts<m..l door brand vernield. De ekwipaadje heeft zich nos kan-5^ r.dden.

'"
*"P Carolina

__iT'

Gepraaide Schepen.
Den 10

Am«lerd iim

’

en met veel vraag, vooral de oude is tot klimmende

Augustus, op 36° br. 31° lengte, Christiana,

van

naar Havana.

’ ’

91 8'5]4'
4

.»

kann. Suiker,

Catharina: 490 b. Rijst,

O en A. Vlierboom; 69 kann. dilo, P.
Thoiman en Co.; 21 k. Indigo,
e)')
Tamarinde,
v2p,
*.ti34 z ]\jj st) E Suermondt en Zn. en Co.; 1,515 st. lluicn, 11 b.'Peper, Boi.sevain en Co.; 600 b. Peper, 114 k.
lf.o, Spengler en Co.; 281 b. Koffij, 1,952 b., 801 z.
*Q«t'. 232 kinn. Suiker, 250 k. Kaneel, 20 k. Vcrmilliocn,
k- Kamfer, 498 p. Chinarood, 20 k. Rhabarber, Trakran en Co.; 68 k. Kamfer, Luden en vau Gcuns; 350 k.
»,
h?necl> 1 k. Muskus, 9 k. Indigo, Leo Lippmann; 20 k.
«habarber, 20 k. Vermilioen, 21 k. Indigo, Order.
,S"RINAME, Zeylstra, Frieslands Gouverneur van Syt.-em..:
v- Suiker, A. A. Hoepel; 65 v. dito, 2*. b. Cacao, U.
"c
v
lakens
en Co.; 30 v. Suiker, E.
Veldwijk; 30 v. dito,
,■ J- Poncelct en Zn.; 47 v. dito, Wed. Ve'reul en Zn.; 30
Katoen, Macdonald en Co.; 18 b. dilo, P. Poel en Zn.;
6
»" dito. Funck en Boesc; 36 b. dito, 96 v. Suiker, Order.
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prijzen

zeer gezocht. Potasch. Neio Torker 1843
13| Entr.,
dito 1844/ 13| E. Toscaansche fl6 cons. Rijnsche f 15|
cons. Vermout. Jamaica en Domingo Campeche
3|
Entr., Spaansch dito f 5, zonder voorraad, doch men is
aanvoer wachtende. Vktwarex. Sedert de afdoening der 500
vn. Z.Zee traax, reeds door ons gemeld, is er deze
week in dit. artikel niets omgegaan.
Robbex-traax ’4O
blanke
levbr-traax
en
43.
Van
smeer en talk blijBruine
ven de prijzen vast.

9

EXTRACTEN UITVrede,
DE SONDSLIJSTEN.
v.
»e[)t. Prudentia,
tiaapzaad.
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weinig omgang. Pmfcu. blijft op da vorige prijzen ferm ge«i__iteneerd. Cassia Ligxea 40 42 c. Van specerijs.. valt zoo kort na de
veiling nog weinig te zeggen. Gisteren vernam men dat bij
de N. H. M. zijn verkocht de 209 vaten foelie D, in de
veiling van 11. Maandag opgehouden, tot 5 cents boven de
opgehouden prijs, zijnde 165 c. , zoo men zegt, aan een
speculant alhier. Voor notemijscaat No. 1 , zoude 5 cents
winst bedongen zijn. Met krextex iets minder willig, en
nieuwe Zantische zijn tot
16J verkocht. Tabak. Gisteren
zijn afgedaan 43 vn. Maryland en 13 vn. Kentucky, en
heden ter beurze zijn nog 22 vn. Virginie verkocht, tot onbekende prijzen. In Maryland hadden deze week veel omzettingen plaals, zoowel iv de eerste als tweede hand. De verkoopen bestonden uit 432 vn. Maryland, 59 vn. Virginie
en 13 vn. Kentucky. Voor goede soorten blijft steeds veel
vraag. Katoex. Gedurende deze weck hebben er geene omzettingen plaals gehad. Door de laalste Amerikaansche berigten van lmo dezer, zijn _alle markten in een lusteloozcn toestand en de houders zeer'gencgen om tot den tegenwooidigen
koers te verkoopen , dan daartoe ontbreekt het aan koopers.
Tegen 4 October zij n alhier in veiling aangekondigd 446pakk. NewOrleans, welke allen van zeer ordinaire kwaliteit moeien zijn.
IIeiDEX blijven gevraagd, zoowel W. Ind. als O. Ind. soorten , doch het ontbreekt aan disponibele partijen. Banca tix.
Zoo kort na de veilingen der N. H. M. waarvan, van de 49926
blokken zoo te Amsterdam als alhier, 41232 blokken coulant
a
41 zijn verkocht, valt er moeijelijk iets van het arlikel
, men bespeurt intusschen veel vastheid. De in de
zeggen
te
te
veiling Amsterdam opgehoudene 8694 blokk. zijn nu niet
ondei' / 42 te koop en met geene mindere kwantiteit dan
van 2500 blokk. Loon. Engelsch, Amerik. en Spaansch
, Duitsch f 10| cons. Java ixdigo. De veif 10| entr.
lingen van 17 Sept. alhier en 20 Sept. te Amsterdam , zijn
zeer willig afgeloopen , zelfs heeft men in de kaatste ve.'liug
voor ordinaire soorten 10 k2O c., en voor fijne 15 a25
c. boven dc alhier gehoudene besteed. Dc cociiexillï is
mede in beide veilingen grif verkocht. Meekrap schaarsch

270 !220240 1385345 2110 '340 340 13 5 .20 J250 250 '2 0
290 335 205 420 385 340 370 340 385 335 3111 300 250
275 245 205 355 335 300 335 245 330 285 235 205 220
a
2110 330 315 475 380 350 350 345 415 345 305 300 205
300 250 255 375 375 21 0 335 275 330 270 250 -'SO 275 220
"
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Anaster-

In de op den 20 September door de N. H. M. te Amsterdam gehoudene veiling van 26,208 bl. banca. tin zijn 176
kavelingen verkocht, tot f 41 en 87 kav opgehouden.

PARIJS , 19 September.
Koffu. De afloop der laatste veilingen in Holland en de
pogingen welke er hier hebhen plaats gehad om op dezelfde
wijze eenige belangrijke parlijcn te realiscercn, hebben dc omzettingen geheel belemmerd. Het is dus minder onze groote
voorraad als wel de manoeuvres van zekere speculanten welke
den omgang in onze markt hebben gestagneerd. Zoo het arlikel aan deszelfs natuurlijken loop werd overgelaten, zoude
ANTWERPEN.
-UAVAIYA, Carmecita: 100 kn. Suiker, Belgische Handel- hetzelve zich wel weder opheffen, daar de berigten der ver; 102 kn. Suiker, J. A. Eisen en van Linden; schillende productie-plaatsen zeer gunstig hiervoor zijn, Twee
j
nSuiker,
Michiels-Loos; 78 kn. Suiker, Osy en Co.; belangrijke daadzaken versterken nog deze stelling, nam: Een
on
9kn. Suiker, Ch. Loyaerts: 70 pakk. Tabak, Jean Kcy; nienw besluit van het Americaansche Gouvernement bij heti^kn. Suiker, Order.
welk het regt van 20 pCt. op koffij uit Nederland in de Vereenigde Staten ingevoerd, is opgeheven, hetwelk een nieuw
debouché aan deze koffij geeft, dat men op 50,000 bn. per
jaar kan berekenen. En van een andere kant, dat brieven
van
Batavia melding maken twee aanzienlijke Europeesche HuiHANDERLS-BERIGTEN.
den alle de Batavia en Java koffij welke er van de oude
ROTTERDAM, 21 September.
Koffij. De markt blijft in dezelfde positie verkeeren, de oogst overig was hebben doen opkoopen en ruim 30.000 pigewas.
avraag is uiterst gering en bepaalt zich tot enkele nommers cois van het nieuweCETTE,
11 September.
er laalste veilingen , waarop echter nog zeer moeijelijk eeniVoorloop. Op de markt van heden is de prijs der
3/6 niet
fte winst valt te bedingen. Met IV. Ind. is het' mede stil.
Men
hield
80
fr. 79
dadelijke
op
fr.
en
vastgesteld.
levering
e laatst aangcloerde 1950 bn. Brazil. per Antelope zijn
weck
te leveren. Voor November alleen,
tijds
om
in
een
onverkocht. Van Domingo ziet men weldra eenigen
verkoopers tot fr. 65 , en voor November en Deceminvoer te gemoet. Sumatra 18 c. doch met zeer weinig warentoter fr.
64,50. Sedert verscheidene dagen heeft het onber
r? a3- Suiker. Ruwe. Daar erzichvan Java tot de laatste ophoudelijk geregend, en naar het zich laat
aanzien, is het te
voordoen, zoo waren verwachten dat de regen nog wat zal aanhouden , hetwelk
geene verkoopers
ni'ingspiijzen
ac omzettingen in .ille soorten deze week niet noemens
voor dc oogst , welke nog niet geleden heeft, schadelijk zonde
Eenige nieuwe aanvoeren van ruim 1900 kranj. aan kunnen worden.
Particulieren , welke men verwacht, benevens de aangekon14 September.
digde veiling van 316 vn. Surinaamsch en Nickerie tegen Na de regen enCOGNAC,
de daarop gevolgde warmte, welke de rijpOctober , zullen echter wel weder eenige levendigheid aan wording lieert bespoedigd
, hebben onze wijnbrouwers de oogst
'et> handel geven. Geraffineerd zeer vast op de vorige prij, zoodat dezelve reeds sedert twee
willen
uitstellen
niet langer
n en met
"
geringen voorraad ; Kandij in ordinaire soorten dagen een aanvang heeft genomen , doch den 19 dezer eerst
&e*oeht doch schaarsch voorkomende. Met thee thans zonder algemeen
zijn zal. Het is thans nog onmogelijk om de prijyang, daar men nu de veiling der lading per Handel- zen van Wijn
en Brandewijn voor 1844 te bepalen, want
te gemoet ziet, welke zoo men verneemt groo- tot nog toe is alles in
overeenkomsten tusschen de eigenaars
«ndecls uit ordinaire en goed ord. kwaliteiten bestaat. Met en de kooplieden gesloten.
UsT zeer ferm en Java is in de laatste veertien dagen ca./ 1
BÉZIERS, 13 September.
«epezcn. De omzeilingen in de eerste band bestonden deze
Voorloop. De overvloedige regen in den loop dezer weel ,
Cek uit 1165 bn. goed ord. blank, aangevoerd per Benga- heeft
l
aan den
veel goed gedaan. De prijzen zijn echter
’B, en 315 bn. vrijgoede Tafelrijst per Atnnata, tot niet gedaald. oogst
/q!ot
In disponible is tot fr. 80 veel omgegaan, voor
yï- In de tweede hand' hadden er tot ferme prijzen vele dc
gansche maand wilde men echter niet dan tot fr. 78 nef|en plaats; de voorraad in de tweede hand begint men. Om
te
van deze eerste prijs te profiteren hebben onze
Vcnninde.cn, die in de eerste hand bedraagt echter fabrieken alles iv het werk gesteld; van 8 tot 11 dezer zijn
25000 balen, terwijl er nog vrij beduidenden aanvoer er, zoo men zegt, ruim 1500 stukken 3/fl geleverd. Er is
1 vcrwac'l(:' Van Carolina zijn deze week 600 vn. verkocht
zelfs per bark van Cette aangebragt, en men kan de voorraad
zijnde Ga. \ gedeelte van de in April 11. aan een specu- heden als uitgeput beschouwen. Alle deze 3/6 zijn dadelijk
ito
w verkochte lading per Blixten. Pweb. 19 si 20 c., met
aaar Bordeaux gezonden, voor de levering de*er maand. Men
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Einde der Tweede Editie.
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*

ver*eterfc, d?. Ep no^ iiitt in a.le b«f.otf)iei_a _* vogr^iw.
Ook op levering is veeL gcd'ian "tot fr. 65 voor de eerste helft
van November, en tot ir. 64,50 voor November a Deceinbe-r.
LIBOURNE , 15 September.
De wijn-oogst zal weldra een aanvang nemen. Men hoopt
op eene goede kwaliteit, doch er zal geen overvloed zijn.
MARSEILLE, 14 September.
Voorloop.
Tegen verwachting heeft er op de 3/6 in het
eind dezer maand te leveren , eene gevoelige daling plaats gehad , ten gevolge eener wederverkoop van eene partij, zoodat
de prijs op fr. 78 a77 , eu zelfs lot fr. 78 is gedaald. De
disponibele heeft cene zoo sterke verlaging niet ondervonden
en tot fr. 79 zoude men weinig vinden. Op Octoberlevering
zijn tot fr. 69 en 68 eenige zaken gedaan. Op November
en December zijn eenige hond.rde stukken (ot Ir. 67, 66$
en 66 gedaan.
ILE-DE-RÉ, 15 SeptembeT.
Zolt. De menigvuldige regen in het einde van Augustus
scheen een einde aan de inzamelingen gemaakt te hebben ,
doch da onverwachte terugkeer van het schoone weder heefc
de kwantiteit nog met ruim een vierde gedeelte vermeerderd.,
zoodat de opbrengst van dit jaar, gelijk zal zijn met eene

goede gewone inzameling.
KONINGSBERGEN, 9 September.
In het begin dezer maand heeft de regen opgehouden,

welke sedert St. Jan zoo hier als in Polen , niet eenige tusschenpozingen , alle veldvruchten veel schade heeft gedaan
en overstrooiningen met alle hare verwoestingen ten gevolge
heeft gehad. De schade aan Hooi en Granen is groot, en
treft menige streek nog zoo veel te meer , daar bet land dit
jaar niet meer geschikt is om het Winterzaad te ontvangen
en daardoor ook voor het volgende jaar geen oogst le verwachten is, om nog niet eens van de schade der verzando
weilanden le gewagen. Door het drooge warme weder is echter dc vrees voor een totaal misgewas opgeheven , en hoewel
de Rogge een treurigen uilslag heeft opgeleverd en de Peulvruchten bijna geheel verloren zijn , zoo kan men voor Tarwe,
Gerst en Haver bij aanhoudend goed weder nog oen redelijk
goeden oogst verwachten. Dit en de flaauwe buitenlandsche
berigten hebben de prijzen van t.ui\vb gedrukt en alle speculatie-geest verdoofd. Terwijl het nu aau koopers ontbreek^
dringen de houders tot verkoopen , zonder hun doel te kunnen bereiken , ten minsten wanneer zij zich geene grootere
opofferingen willen laten welgevallen. Het weinige dat er
omging werd tol 11. 30 onder de laatste noteringen gedaan ;"
slechts ecne partij mooije oude bonte 134 ffi Tarwe bedong
nog den hoogen prijs van fl. 367J. Gerst heeft zich daarentegen goed gesoutcneerd; goede kleine 105 ffi werd nog grif
met fl. 180 betaald , er komt echter door den kleinen voorraad weinig voor; grove is geheel opgeruimd. Ook voor
rogge bleef eene goede opinie, echter meer voor consumptie
als ler verzending. Voor goede 120/121 ffi consumptie partijen is nog fl. 190 192 te bedingen, terwijl er voor transito weinig kooplust bestaat , al zoude men zelfs fl. 10 lager
kunnen bekomen. Lijnzaad met goeden omgang tot vaste
prijzen; mooije kwaliteit en middelsoorten bedingen nog
11. 305 a 315. Het ditjarig gewas zal weinig droog ver~
scheepbaar zaad opleveren.
St. PETERSBURG, 7 September.
Van . ot- en stroo-ascii zijn tot heden ca. 9000 vn. afgezonden. Potasch vindt, tot 70 R. genegen verkoopers, terwijl
Strooasch ontbreekt en men zou daarvoor 69 R. besteden.
Dc inkoopen van hexxep blijven aanzienlijk en tot nog toe
zijn reeds ca. 1,300,000 Pud verzonden. Men calculeert, dat
er, na aftrek der reeds gekochte doch nog niet gescheepte
partijen, nog slechts circa 200,000 Pud disponibel blijven.
Uitschot en Halfrein ontbreekt bijna geheel en wordt met
hooge prijzen betaald:
Reinhenncp 73 a 75 R. gekopte 86 a 87 R.
68-69 »
Uitschot
dito 80 -82 »
»
65-67
dito
70-72 »
Halfrein
Enkele houders van hexxep-olm hebben zich eindelijk genoodzaakt gevonden den prijs tot op 7^ R. te verminderen , waartoe iets is gedaan, ofschoon zich ook daartoe zelfs geene groote
kooplust toont. De meeste houders vorderen echter nog 7R.
60 K. Ofschoon de houders van LimAAn hunne vorderingen
verlagen , zoo bevordert het echter den omgang geenzins. Goede
soorten Morschansky zijn tot 2-3| R. , en niet geheel renkvijo
zijn tot 22 Roebel te bekomen. Tot op heden zijn 170,000
Tschctwert verscheept. Graxex. Kleine partijen rogge in loco
zijn tot 14 a 15 R. en roggemeel, waarvan de voorraad zich
meer en meer ophoopt, tot 14 a 13 R. te koop. De nieuwa
oogst van Rogge zal rijkelijk, doch ligt in gewigt, uitvallen.
NEW-YORK, 31 Augustus.

.

(i-IELVVB KATOEN.)
De berigten uit het Zuiden wegens den oogst, blijven zeer
gunstig, en de nieuwe Katoen begint geregeld op de verschillende markten aangebragt te worden. Te New-Orleans
had men reeds 700 a 800 bn. ontvangen , en er waren al
eenige verkoopen gedaan tot I_\ a 8 c., de laatste prijs voor
fully fair. Te Mobile had men ca. 100 bn. ontvangen ,
kwaliteit middling fair a fair. Te Savannah waren eenige
balen nieuwe Katoen tot 7 a' 8^ e. . voor middl. fair &
, verkocht geworden. Men is thans overal algemeen aan
fair
het inzamelen en pakken der Katoen , en daar de pluk door
zeer schoon weder wordt begunstigd, twijfelt men than»
geenzins, dat de oogst zeer aanzienlijk zijn zal.
HAVANA, 8 Augustus.
Dc uitvoer van sciksr tusschen hier en Mantanxaa , tot het
einde der vorige maand, bedraagt 702,647 kn. legen 561,000
kn. in hel vorige jaar, waarvan:
1844. 1843.
Witte Suike*
156,799
147,297 Ln.
waarond.
2
lad.n.
Cowes
Rusland,
n.tar
171,259 54,418 »
» de Vereenigde Staten
83,121 50,705 »
Spanje
» andere havens van Europa. . . 291,408 308,980 »
Onder deze laatste is begrepen het Noorden van Europa ia
de Middellandsche zee, except Spanje; het verschil tegen het
vorige jaar is 17,500 kn. , waarbij moet gevoegd worden
14,300 ln. als meerder verzonden 'naar de Middell. zee gedurende dit jaar, zoodat. tot dusverre het verschil van uitvoer
naar het Noorden van Europa 31,800 kn. bedraagt, en door
den kleinen voorraad ler uitvoer , gepaard met de toenemende
dat tegen het
vraag voor Spanje, twijfelen wy geenzins,
einde des jaars dit veiwhil nog merkelijk grootcr zal zija.
Tot nog toe was de prijs , welke voor de Spaansche markten
alleen een paar betere
besteed' werd, 6/10 Rs.. Rs.hebbende
Nn heeft men echbedongen.
partijen 6J/10J a 6^/10J
geen
zoo
er
gebrek aan goen
gegeven,
ter 'reeds 7/11 Rs.
was zouden er tot dezen koers belangrijks
kw_diteiten
schikte
omzettingen plaats hebben; voor mooije. doe.h bij lange na
peene florete soorten b-sleedt men grif 6J/10$ Rs. en 0/10
Rs. voor soorten welke op de boogste stand der markt in dit
jaar niet meer dan 5/9 a s|/9j Rs. golden. Onze algeipeene
noteringen zijn thans:
_

.

_—-

33/4 i'h
» 43)8 »4>
"f 14*.,,
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Hambirs. Hel Hanoversch Kofschip Sara , kapt. J. (. . dc
Suiker zijn afgeloopen , deze snort in prijzen nog
Bloom. Adres bij Ch. Cornelder en Zonen.
rijst', het geelieen'eii-zeer gèring'en voorraad"'lc'kennen, naau- Leith eu kirkaldy. Het Engelsch Sehoonerschip Agnes, kapt.
welijkß toereikende voor de behoefte onzer plaatselijke consumpRobert Greenfield. Adres bij Christ. Reincke en Geo.
tie. Aan verderen uitvoer van witte Suiker is dus niet te denLevingston.
ken. De nieuwe oogst zal kleiner zijn en laat binnen komen, Londen. Het
Engelsch Sehoonerschip Ellen, Kapt. Rich.
dezelve hier
eene van voorraad ontbloote markt zal

van witte

zoodat

op
komen. Ook moet in aanmerking genomen worden, dat daar
de opbrengst van Manilla waarschijnlijk bijna uitsluitend naar
Engeland zal gaan, het gebrek aan Suiker op dc markten
van Spanie en de Vereenigde Staten, voor deze beide landeli
cene vermeerderde vraag naar onze Suikers zal veroorzaken,
zoodat men rekent dat het volgende saisoen met hooge prijzen
Van koffij hebben enkele verkoopen van orzal openen.
dinaire kwaliteit tot 5 ii G doll. plaats gehad. Molassen lager,
daar er zeer weinig verscheept wordt, en dus geene vraag
men 5 Rs. aangebestaat; voor eene lading op de kust
nomen. De voorraad hier en in de buitenhavens is onbeduidend.
De koers op Londen is in dc laatste dsgeniotop 10 a 11
pCt. prem. gestegen , doch weiuig omgaande. Vrachten. Naar
Cowes en eene markt wordt grif £ 3 , 5 , betaald en da,ie- er
bijna geene onbevrachte schepen in de h:iven zijn, zullen er

—

"waarschijnlijk spoedig hooge.-e prijzen gegeven worden.
P. S. 19 Augustus. Suiker is zeer gevraagd en de prijzen
ten volle | Real hooger als de bovenstaande noteringen, tot
welke verhooging er echter nog weinig planters tot verkoopen
zijn genegen. De voorraad is sterk verminderd. Koers op
Londen flaauw op 11 k 12 pCt.
MARAGNAI. , ... Julij.
,
De Industrie van Havre , is nog zonder vracht en zal
waarschijnlijk niet voor het einde van Augustus kunnen verDe, oogst van Cacao is totaal mislukt en eenige
heeft men tot buitengewoon hooge prijzen gepartijtjes
kleine
kocht. Zoo de Industrie al iets medebrengt zal het wel zeer
weinig zijn.
trekken.
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Nederl. Werk. Schuld 2_ pCt. 62§ ; dito 5 p€t. 99f§ ;
ito 3 pCt. 75^; Amort. Studie. 4_ pCt. 99£ ; Ardoins
t. 170 19; Spanje 3. pCI. S4§ ; Coup. Col. ex Ven. f I_\.
B EURS VAN AMSTERDAM.

*_ï£ \^£*£!_%_)_
ZATURDAG 21 SEPTEMBER.
02| Ö2£
Nederland. Werk. Sch. a 2|pCt. 62|
5
99 ff
Ö9|
Dito dito
4 »
95-}| 95 ij 95|
Dito dito 1844
3 »
75 £
Dito dito 1844
75|
Syndicaat
99 g
99 J 99^
Amortisatie
4£ »
...Dito
3| »
89|
89£| 89|
Dite
14/| 148| 148|
Aand. Handel-Maatschappij..4^ »
»
Oblig. dito
4 »
Q(_
O. 1. Leening 1844
Arnh.
ll'
»
104
4|
g
Spoorweg
Aand.
ii 100
Dito Holl. dito
3 »
Frankrijk , Inschrijving
België, Certificaten
57|
2| »
5 pCt. 2Ü^
Spanje, bij Ardoin £85
20|
20j
19
5 »
Dito Onbepaald
18^
_

.

i\

Leenii g
Dito Coupons
Passive
Uitgestelde Schuld
Portug. te London

3

-

7^

»

2\

Napels-, Certificaten bij/-, en 8.5

»
»
»
»

5
bij Falconnet en Co
Rusl. , bij Hope 1798 en 1516.5
Dito A°. 1828 en 1829 5 »
Certificaten 1831 en 1833..5 »
4 »
Dito. 1840
Dito Stieglitz
4 _
Certific. dito Hamb. Admin.s »
Inschrijving op 't Grootb...o »
6 i>
Dito Certificaten
fl. 300’
Poolsche Aandeelen
fl.500»
Dito 1835
fl. 50/
Pruis., Loten 1832
»
Oostenr. Aand. met Lol. fl. 250
ii
Metaliek
5
".
n
Dito
2\
»
5
,
Weener Bank
4

Dito

24|
OjL

»
»

j

47jj

24J
47|

103£
iüB|
Joo|
_92|
|

911

911

91 g

415

f

109
106|

«

»
Aand. 500 bij Rotschild.
3
>i
te
London
Denem. Neg.
-5 »
Louisia. . bij Hope
5 _
SS
S7|
Braz. ie London
88
5
Dito 1843
5 »
Pbilad. bij Hope
6 »
te London
7 fe
f-. Dito Bank-Actien
1\
8 pCt.
Columb. Ex-V'enez
11^
0 »
Peru te Londen
Lor.don
5 »
Mexico te
»
Grieken te L'ndr.n
5
\l\
VïNEZtELA te London
2 » 42|
Braz. 1824 £ 200. 86 f, |. Binnenland Portugesche 56f ,
dito 56*. Nieuwe Spoorweg 4|. 100| , 101.
De Beurs in Holl. fondsen over het geheel zeer geanimeerd
en met koopers, Spaansche ook mede iets beier , doch mei
geene groote affaire. De overige vreemdefondsen prijshoudend.
Naar Braziliaansche fondsen was veel vraag en kooplust en
blijven dezelve ruim 1 pCt. hoog. r als gisteren.
Portugal ook beter op de gedurende hooger afkomende
Buitenlandsche Merken.

’

.

Wissel-Coursen.
ROTTERDAM, 20 September 1844.
Londen
op 2 maanden 12,07|, op kort
» kort
» 2 maanden - 56
Parij»
» kort
» 2 maanden
Bordeaux
» 2 maanden
35jjg » kort
Hamburg
Frankfort a/M op zes weken 19011

zal,, aan deszelfs indus- Iri.len, langen tijd greinle voord eelfeß.'
en voor altijd de miii- delen , om het tegen de vreemde concurrentie vol le houden, verschaften.
Door bovenstaande mededeeling vermeenen wij aan deiNederlandsehen handel en nijverheid, geene ondienst te doen?
en wenschen dat zij zich de daarin vervatte wenken , ten
nutte zullen maken, len einde ile voordcelen, die daaruit
Balding. Adres Bij D. Burger en Zn.
Newcastle. Het. Engelsch Brikschip Ellen Murray, kapt. kunnen voorlvloeijen , lc genieten.
Thom. Crce. Adres bij D. Burger en Zoon.
ADVERTEMTIEIff.
Newyork. Het. sne'zeilend Amerik. Barkschip Rosé Slandish ,
WamKapl. J. 'VV. Spencer. Vertrekt 1 October. Adres bij
bersie en Crooswijck.
Rouaan. Het Nederlandsch Kofschip Alida, Kapt. G. E.
Jonker. Adres bij Johs. Ooms Ez. en Comp.
De Notarissen ABgRAAf WAM RgJCKBCVOBtfiBït',
Rcstock. Het Meeklenhiirger Brikschip Ilinrich , kapt. G. BV. &®»ts en AXTBBOA'W KBJSföMiBMTB BSO'
sM.IiBj ,B. Zoo»* , beide residerende te Rotterdam.
Krahn-tover. Adres bij Ch. Cornelder en Zonen.
Stettin. Het Pruissisch Slocjischip Maria, kapt. J. C. Kraeft. als last hebbende van derzelver Principaal, zijn van meening
Adres bij Ch. Cornelder en Zonen.
op Woensdag den IS October 1844 , des namiddags ten vier
Stettin. liet Nederlandsch Kofschip Annegina van Linge, ure , in het Notarishuis te Rollerdam , te veilen en aan den
kapl. A. vau Linge. Adres bij CA).. Cornelder en Zonen.
hoogstbiedende of eerstinijiiende te verkoopen :
Het kapitale en uitgestrekte _LAj_.SHG.OE®
genaamd
INGEZONDEN STUKKEN.
.COS'BiXAXBi, gelegen onder dc gemeenten Charlois en
Pernis, aan dc rivier de ..laas,
over dc slad
Wij vestigen de aandacht van den handel en de nijverheid voorzien van een hecht, sterk,tegen
logeabel HEERE_S"
zeer
on een arlikel donr Professor Pclletan, die zich met belangISUIS., STAI-, ARBEIBERSWOXmGES., BUI'
rijke industriële kweèlien bezig houdt, aan een belgisch dag- TE^TaaJLAAT® met VIJVER, MOESTUIN-ET*. ,
blad medegedeeld , omtrent de toekomst van den Kolonialen, en beslaande wijders uit GRIES. D".
en den Beetwortel-Suiker
BOUW-, WEI- en RIET_LAS.I_.ESi' , hebbende voer
Uit dit .artikel blijkt, dat uit het riet, volgens de oude het
geheel eene uitgestrektheid van 08 Bunders , 53
bewerking, in de Fransche Antillcs in Venezuela, en op Cuba 30 Ellen, waarvan onder ile gemeente Charlois zijn Roeden
gelegen
slechts 5 k 8 pCt. , en op Jamaica, waar het riet het meest 30 Bunders 78 Roeden , dewelke op den
Perceelsgewijzen
maakt,
oplevert, en waar men van verbeterde loi stellen gebruik
Kadastralen Legger dier Gemeente zijn voorkomende onder
8 a 9 pCt. kristalliseerbarc suiker verkregen wordt. Verscheisectie A. ns. B—l2. 14. 10—20 , 90, 739 en 740, terden proeven, door scheikundigen genomen, hebben echter
wijl de overige 37 Bunders 75 Roeden 30 Ellen zijn gelegen
bewezen, dat het riet van 17 tot 20 pCt. kris'alliseerbaar onder de gemeente Pernis, en .op clen
Perceelsgewijzen KT
suikersap bevat. Derhalve verkrijgt men thans slechts dc helft daslralen Legger dier Gemeente
zijn
voorkomende onder
van <\en zich in het. riet bevindeuden suiker.
seciie B, ns. 41 88, en seclie C, ns. e3—l4 en 1&
Dit verlies schrijft gemelde professor aan dc volgende oor
de Grondbelasting over den jare 1844, onder
zaken toe: 1° dat de persing der molens slechts 50 h tc.oj.Ct. Aangeslagen in
Gemeente
dc
Charlois, tegen 211,30 en onder de Gj-inerntvan het. ruwe suikersap oplevert , terwijl het riet 82 a 90 Pernis
tegen f 155,30 en wijders belast, inct cene Erfpacht
pCt. bevat. 2° dat dit sap, in deszelfs natuurlijken slaat, ten behoeve
van de Domeinen , groot f 200 in het jaar.
aan de lucht blootgesteld, ligielijk bederft, vooral in warme
Voorschreven
onroerend Goed heeft, gedurende de laatS-1
lucht streken; 3° dat de opdam'ping der vlugge deelen van tien jaren , aau verkocht Hakhout
19,600 en
opgebragt
het sap, een gedeelte van den kristalliseerbaren suiker in
de
door
elkander
een gemiddeld
milsdien,
jaren
gerekend,
melasse verandert.
van f 1900 in liet jaar; lerwijl dc BouwlandenDeze nadeelen en derzelver oorzaken trokken zijne aandacht bedrag
Rieten Biesveldcn , Vissclierij enz. , zoodanig als hetzelv*
tof. zich en hij stelde in 1839 eene nieuwe wijze van bewerthans verhuurd is , te zamenaan huur opgebragt heeft 832 i"
king voor, tot exploitatie van het suiker-riet der F; anschc Antillcs. hel
janr.
Tlezc wijze van bewerking {_
cr eenvoudig en als volgt:
Hetzelve
onroerend Goed is inmiddels dagelijks te bezigt
Het riet moet schuin in dunne schijven gesneden worden.
, mits zich bij den OpaSener aanmeldende ; terwijl nadt_"e
gen
Deze schijven worden schielijk, in een toestel met warme
informatien lc bekomen zijn (en Kantore van bovengenoemd*
lucht gevuld, gedroogd.
Notarissen,
resp. aan de Wijnhaven en in de Goudschewa'
Deze drooge en ligte schijven moeten in de hydraulische
lc Rollerdam ,- alsmede ten Kantore van den Nolai'H
genslraat
pers geperst worden, om er vaste klompen van fe maken , ter J. L. VAN RIJSOORT , residcTcndc |e Charlois.
(89^
verzending naar Europa. Deze rietschijven worden in koud
de
Hij
vonnis
van
Arrondissements
le
Rot(6.)4)
opgekookt.
Regtbank
siroop
water gewasschen en de verkregen
de
,
terdam
is
verstek
den
24
bij
Junij
1844
wordt,
uitgesproken,
en
wordt
Het riet
daartoe
zeer gemakkelijk gesneden
scheiding
van
tafel
en
gevolen
bed
met.
alie
dc
bijwoning,
weinig kracht vcreischt.
De drooge en warme lucht is de goedkoopste wijze om de gen daaraan verbonden, tusschen Mejufvrouw PETRONELLA
70 pCt. water, welke het riet bevat, te doen uitdampen, de ISABELLA BENJAMINA PRILLEVITZ, laatst gewoond
hebbende te Hillegersberg, I-hans verblijf houdende le Dinther.
temperatuur der luchtstreek doet hierin reeds dc helft.
Het in dunne en gedraaide schijven gedroogde riet, is vol- en haren Echtgenoot, den lieer WILHELMUS KRAMER'
■
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Openbare Vrijwillige
VERKOOPING.
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komen voor bederf gevrijwaard; men ziet, den gekristalliseerdcn
suiker in dezelve schilleren; het neemt veel ruimte in, maar
in de hydiaulisehc pers zamengedrukt, hechten de schijven
zich aan elkander en vormen eenen klomp van gelijke specifieke
zwaarte als liet water.
Dit drooge riet kan lot 63 pCt. van deszelfs wigt aan kristalliscerbaren suiker bevatten. Deszelfs dunne en houtachtige
schijven zijn zeer geschikt tot wassching met koud water.
Door middel van tien achtervolgende kuipen, of van een levigalor, kan men of een op e3O graden van den areometer
klcuiloozen siroop of liet riet. lot op 0° uitgeperst, verkrijgen,
Dc temperatuur der .drooging , de plantaardige witstofgestremd
hebbende, is het. produkt der wassching eene oplossing van
zuiveren suiker, die bijna geheel kristalliseert, en onmiddelijk
witte kandij kan geven.
Deze. denkbeelden , op de stelligste theoretische beginselen
gegrond , hadden eeh'er de- iievcs:iging der proefneming op
eene uilgt breide schaal noodig.
De Professor verzocht derhalve van het. Fransch Ministerie
van Finantien om 4.000,000 kil. droog suikerriet uit de
Fransche Antillcs f e mogen invoeren legen een regt van 4
r. per 100 kil. , hetwelk weid toegestaan mils hel. riet niet
meer dan 60 pet. Suiker inhield. E< ne Kompagnie werd opgerigt tot exploitatie dezer vergunning. De lieer de Jabrun ,
gedelegeerde van Guadcloupe te Parijs, stelde groot belang in
(leze

Kompagnie, gaf

een

zijner Suikcrpiaiilaadjen ler ha-

rer beschikking om er dc' drooging te bewerkstelligen , en
verbond zich het verschc riet te leveren tegen 25 fr. de
1000 kil.
Snijmessen , droogtocstcllen en ventilators werden van Parijs naar Guadeloupc gezonden een administrateur en een
ingenieur weiden met de uitvoering der operatien belast.
Door verkeerd beheer werd veel lijd verloren ; de eerste
bezending naar Frankrijk bestond slechts uit 30,000 kil. droog
riet , en eindelijk scheen de operatic geregeld, toen de aardbeving alles beeft doen staken. De finantiele resultaten moeten
derhalve nog vrkregen worden, maar men is toch meermalen in de gelegenheid gesteld geworden de volgende daadzaken buiten allen twijfel te stellen:
Dat het in Frankrijk aangebragte riet volkomen goed bewaard en onveranderd is; het lost zich volkomen in koud
water op ; het geeft ren kleurlooze siroop , die geheel kristalliseert, en in de dainpsloof oogenblikkelijk kandij levert.
Men heeft uitliet verschc riet, zelfs dat van Ótaheiti , deieen der minstopleverende is, nooit minder dan 15 pCt. gckristaliseerdcn suiker getrokken, en zulks zonder moeite» tert
wijl de beetwortel nooit meer dan 6,5 pet. opleverde. Hieruit
kan men den belrckkelijkcn stand van den kolonialen en den
Beetwortelsuiker vaststellen.
Tegen 25 fr. de 1000 kil. geeft het riet 15 pet. Suiker of
150 kil. met minder koslen dan de Beetwortel vcreischt.
De ervaren handelaars, die gemeenzaam zijn met suikerspeculatien kunnen volgens deze grondstellingen hunne berekeningen met zekerheid maken, wanneer men er bijvoegt, dat
het gewasschen riet eene uitmuntende specie voor papicri'abricatie is.
Wel is waar moet men aanmerken , dat de nieuwe bewerking veel tijd zal vereisc.hen , eer die algemeen aangewend
wordt ; maar hoe langzaam het goede zich ook verspreide ,
eens zal de lijd komen, waarop deze voordcelen verwezenlijkt
zullen worden.
Professor Pellelan besluit uit dat alles, en verklaart zich

en Viocdmeesler le

Chirurgijn

Hillegersberg.

Voor tiiitreksel deugdelijk verklaar,! dooi- ni'j
ondergeteckenden Procureur voor de Arroii"
disscinents Regtbank voornoemd , en als/zow
danig voor dercepiiran! e geoccupeerd hebbe».!*
J. J. SCIIEFFER.
STOOMPACKETVAAK*

.

ir=*-~-._ii^Miiilk

tusschen

M^^^^ ROTTERDAM
De Sloompackct RO TT'BCSSBiAM Kapitein Coulard, -a'
van hier vertrekken Donderdag den 06 dezer des morgensAdres ten Kantore van H.MgTBg & Co., Boompjes.
A. 170.
(892)
'.
Twee geëxamineerde SCHEEPS- GE*
_Sf^~--ZZ3i
KEES- en HEELMEESTERS, die on.
\ssSt>J2aSiW*'*
voorzien zijn van bewijzen van goed gedrag en
fatsoenlijk verkeer, kunnen onmiddelijk geplaatst worden,
voor reizen naar Nederlandsch Indie en terii"-; bij A VA$
'
HOBOKEN en ZONEN lc Rotterdam.
(894)

g^^^"^

LEES

In een Uitgebreide Zaak

"

MI EU.
wordt

verlangd een MEDE*
COMPAGRO2V , een Kapitaal van TIE*
DI.'IZEND GULDEN kunnende aanbrengen ; voornamelij»
Ze.l liet eerst in aanmerking komen, diegeen welke eenij.6
relaliën infEngcland kan aanbrengen. Adres niet franco brieven
onder leller L, bij den Boekhandelaar D'ANCÓNA, «"
Amsterd,im.

*Q^|w -t_l^^j.i_3

(889)
Men vraagt een' AAXKOMEND JSOïVGE'

2_l-VG op een Kanioor.
Adres, onder letter ">
het
Bureau
der Nieuwe Rotterdamsche Courant, Groot"
aan
Markt. D 61.
(808)

EEN LOOPMEISJE

—

Wordt gcviaagd in een MOOE-WEVKELi.
Adrc«
in persoon bij den Boekhandelaar H. NIJGH, Hoogstraat >
'
bij de Fransche Kerk.
(890)

. Correspondentie.
. BERIGT AAN D.H. GEABONNEERDEN.
Deze Courant wordt
alle dagen uit"
thans geregeld

gegeven en zulks voor Heeren Geabonneerden, tot
12.12|.
den lsten October zonder verhooging van prijs.
56£
Na den lsten October zal de prijs worden bere- 56|
kend
op f2S in het jaar en in dc buitensteden ’32351|
H.H. Geabonneerden , die met deze vermeerdering
in prijs voor de dagelijksche uitgave geen genoegen
AMSTERDAM, 20 September 1844.
nemen
worden verzocht hiervan kennis te 'geven.
Lissabon.
Hamburg.
3/m. »441.
2/m./ 35
35fe.
het
i>
staande
tot 31 December dezes jaars in hunne
«. Porto
zigt. »
3/m. 44g.
Hamburg.
op de gewone wijze tegen den
Z.R.
1.90
de
Courant
keuze,
»
Londen
2/m. » 12.071 Petersb.2/m. per
's weeks te blijven ontvangenouden
maal
»
2_
zigt.
Discont
12.12|
pCt.
prijs DRIE
Londen
een of ander ontvangende,
Geen
omtrent
berigt
SCHIEDAM, deo 21 September .1844.
geacht worden , genoeGeabonneerden
zullen
Heeren
Jenever, het Nederl. Vat. zonder Fust, 17,75 } zonderde
dagelijksche
_
le
met
de
ontvangst tegen den
nemen
gen
»
19,00 belasting
Amst. Proefhet Ned. »
"
verhoogden prijs.
jwa^jSf*s» Alle avonden kan men de Courant af"
halen aan het Bureau, Grootemarkt D6'»
-S§K2pS
volkomen overtuigd :
TE
HH. Geabonneerden
dat de Bcetworfelsuiker-fahrikatic te gronde .zal gaan en tusschen 10 en half 11 uur.
Dantzig. Het Hanoversch Kofschip Susanna Geziena,. kapt.
eens
doen,
gelieven dit vol te
dat alle pogingen om dezelve staande te houden, derzelver die zulks echter
11. Harlkens. Adres bij Ch.-Cornelder en Zonen.
aan
val slechts zullen vertragen; on
HEd. alsdan geen Courant inec'
houden vermits
Glascow. .Het Engelsch Sehoonerschip Botterdam , kapt. John
dat alle pogingen der nijverheid moeten gerigt worden, naar wordt bezorgd.
dk CITGEVEB.
Turner. Adres bij D. Burger en Zn.
eene verbetering der suiker-evtractie uit het riet.
Te Rotfosilant, bij H. M2._4_Ïl.
Glasgow. Het Engelsch Sehoonerschip Erin, Kapt. A. DaHet gouvernement aan hetwelk het zal gelukken, het
-vidson. Adres bij Christ. Reincke en bij Geo. Levingston. eerst in zijn land de beste wijze daartoe le naturaliseren
Gedf'nb. I>s| A. WItHVATVDS.
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