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Indien nu Rusland, onder zijn nieuwen monarch, opregtelijk voornemens is, om de belangen en regten van Oostenrijk, Duitschland en Europa in het algemeen te eerbiedigen, dan zal voor
Oostenrijk geen grond bestaan om het zwaard te trekken en den
te openen. Oostenrijk zal alsdan integendeel, zijnen verde Over- veldtogt
Noodlijdenden
zoenenden invloed bezigen , om te verhinderen dat het tot stand
van den vrede schipbreuk lijde op de eischen derWesterstrooiningen, is aan ons Bureau komen
sche mogendheden, indien de veldtogt in de Krim ten gunste
ontvangen:
derzelve mogt uitvallen. Voort 1 wordt gezegd, dat het bezwaarlijk tot vrede zal komen , voor en aleer iets beslissends in de
Bankb.
25.00
84,
52,
fl
No.
5 Eebr.
/
Krim zal plaats gehad hebben. Ingeval de oorlogskans aldaar
v»h Nl N. {1
671, 17 Janij 53,
25.00 gunstig voor Rusland mogt uitvallen, en dit laatste, ten gevolge
Muntb. » 349, lett. G. P.
10.00 hiervan , de reeds gedane concessien zoude willen herroepen of derwijzigen, dat zij illusoir worden, ook dan zou Oostenrijk
* N. N. 1 Bankb. » 987 Jan. 53
40.00 mate
gewis niet achterlijk blijven , om met alle ter zijner beschikking
2.75 staande middelen, tegen zoodanige handelwijs op te treden.
* M. v. d. M
_ken droppel in de zee
Zoo als men weet, neemt de Pruissische regering geen deel
5.00
v an N. N
aan de conferentien. Hare Jrol zal dus voortaan zijn te zien, dat de
1.25 groote Europesche kwestie van oorlog en vrede zonderhaar geregeld
»
3.00 wordt. Men verzekert echter, dat van de zijde derWestersche mo»».....
1 Muntb. No. 96 ,B. F. .- 10.00 gendheden de meest mogelijke toegevendheidgebruikt is. Naar men
v
zegt, zou de Fransche regering zich zelfs tevreden verklaard hebVan
._
367 ,P.A. .- 10.00 ben
met het aanbod van den generaal von Wedell, dat zijne re39.75 gering het protocol van 28 Dec. zou onderteekenen, maar op
f aan Spetie
voorwaarde, dat Pruissen stellige verpligtingen op zich nam voor
zonder gevolg mogten
Te zamen
171.75 het geval, dat de Weener conferentien
echter niet, te bewegen. Deze reSeAegenheid tot liet ontvangen van Liefdegaven, blijven. Daartoe is Pruissen
Kl.ift
ö
gering heeft integendeel tot nu toe verklaard, dat zij zich zelfs
ë
jj'jtt voortdurend np.,,
door de besluiten van de meerderheid in de conferentienvolstrekt
niet gebonden acht. Dientengevolge beteekent de mondelinge verklaring van deze mogendheid, dat zij het in alle punten met de
Landverhuizing.
geallieerden eens is, weinig of niets.
net
Fransche dagbladen deelen dépêches uit Alexandrië mede, inde
stroom
medebrengt,
handelsbelang
het
der land ' il"?'
houdende , dat de onder-koning van Egypte de verlofgangers heeft
!Zers <ot 7,ion *e trekke" worden wettelijke verorde>
nino gemaalit
opgeroepen.
de doortrekkende vreem.lelingcn tegen misleiH'
' "üe waarborgen.
laing en knevelarij
zegt, dat uit de laatste berigten uit de Krim is op
Alleen Nederland blijft ten dien te De Times
maken , dat eene krisis ophanden is. Men dacht dat na een
aanzien, onder de uitzonderingen behooren. Hier wordt te vergeefs naar regel eu orde in dit voor den bloei van aen handel, bombardement van 48 uren, storm zoude gcloopen worden op
zoo gewigtigo onderwerp uitgezien, en hoezeer ook aangespoord, verschillende punten. De eerepost zoude aan de Engelschen geschijnt de regering zich daarover niet te bekommeren. Toen het geven worden. Zij zouden den toren van Bedan en den ronden
was een wets-ontwerp op de land
ministerie Thobbecke
toren aanvallen en tevens Balaklava verdedigen, waartegen de
Terhuizing bij de tweedekamer aanhangig. Keurt het tegenwoordige Bussen waarschijnlijk eene afleiding zouden beproeven. De geneministerie dit af
waarom biedt het geen beter aan? Draagt raals England en sir Colin Campbell zouden de storm-kolonnes
het zijne goedkeuring weg — waarom brengt het, het dan niet weder aanvoeren.
ter tafel? Het is toch onmogelijk, dat het ministerie kan wenUit Bern wordt gemeld, dat eenige politieke notabiliteiten, allen
schen, dat de Nederlandsche havens hoe langer zoo meer
bii
de behoorende tot de ultraconeervative partij en waarvan sommigen
landverhuizers in een kwaden reuk komen en de doortogt aoor reeds in 1847 eene rol speelden, te Brunnen in het kanton Schwijtz,
Nederland door hen geschuwd wordt. Wij willen er niet
eens op cene bijeenkomst hebben gehouden. Aan deze bijeenkomst, waarin
wijzen, dat _aenschcnlie.de en beschaving het vorderen,
dat
eene op een na al de kantons van het voormalige afzonderlijk verbond
regering niet lijdelijk toezie, dat arme, onnoozele vreemdelingen vertegenwoordigd waren en die als een uitvloeisel van do laatste
Mnnen haar gebied, straffeloos worden misleid en gekneveld; gebeurtenissen in het kanton Tessin beschouwd worden, heeft ook
en allen Ta" on 9 bel"g. en dit eischt in een afgevaardigde van Bern deel genomen. Men wil hierin de
der
er *"$
daad gebiedend, dat wij de voordcelen niet versmaden, beginselen van een nieuw afzonderlijk verbond zien. De bondsder landverhuizers zoowel direct regering is echter op hare hoede.
als ;®_,!loor,0gt en het vervoerAmeri_a_nache
De
Uit Madrid wordt door middel van de telegraaf gemeld , dat
6"6*11'
handel staat daarmede i
naauwste verband, en de aanvoeren uit Amerika eene bende
die zich in het gebergte van Burgos vertoond
*ouden v
had,
uiteengegaan
lan<*°
is.
zc^er
als
zijn,
regomenigvuldiger
veel
de
ring niet
De Australia heeft te Triest de mail uit Britsch Indie aangeder landverhuizing
had ver re? zo° ttnS de wettelijke regeling
bragt, De berigten uit Bombay loopen tot 17 Februarij. Dosteene goede wet op ditonderaamd.
Eene
zelfs
wet,
WerP te 111
het
reuzenwerk niet. Wil men Mahomed had den brief van den gouverneur generaal met eert" locKwerkelijk zulk een
volstrekt niet, welnu, men bied ontvangen en zijn vermoedelijken erfgenaam vaar Peshawer
heeft voob erp Tan van
e|den gevoeg
wettelijke verordeningen in de zee- gezonden, ten einde overeene alliantie te onderhandelen. De gehavens Waa-in
men de meest welwillende zorg voor delandver- zondheid van lord Dalhousie was onrustwekkend. Berigten uit
hui- '
die men volgen kan. Elders kent men beter zijn Hongkong van den 22sten Januarij, melden dat er eene zeer levenbeUug t
heeft plaats gehad, tusschen dekeizerlijken en de
°ns nommer Tan eergis'eren deelden wij nog mede, dige worsteling
hoe
dit onderwerP in Hamburg de aandacht gevestigd insurgenten in do nabijheid van Canton. In het Noorden hadden
houdt
de regeringstroepen zware verliezen geleden.
Bennat lal de verordeningen, welke daarreeds bestaan
"
Met de Argo , die te Plymouth is aangekomen, zijn tijdingen
Zlenbedie
daarmede
Buitendien zal de commissie
last ie
uit Australië. De datums zijn Sydney 2 , Adelaïde 3
ontvangen
ku„ ' ccl? hureau oprigten, waar de landverhuizers inlichtingen en Melbourne
9 Januarij. In laatstgemelde stad hebben weer
erlangen; zij zal de geschillen in der minne trachten bij
te
faillisscmeuten
plaats gehad, en de markt is er oververscheidene
We"*e
'ossehen de emigranten, de reeders en herbergiers
mogten '
voerd , zoodat goederen tegen veel lageren prijs aangeboden wa°ntBtaan
wijze
en
de
toezigt
onophoudelijk
op
uitoefenen
Tan ver
ze in de fabriek kosten. Te Sydney waa dc handel wel
Rn rï'l a"eB
"ier te lande niets te vinden. Val- ren, dan beter,
len do
doch nog ver van voldoende. Er hadden sedert
eenigzins
in de handen van slechte lieden —en hoevelea -ant'verhuizers
rustverstoringen in de mijnen van Ballarat meer plaats gehad.
er
geen
redden;
niet
niet
zij
die
hen
azen
dan
te
zijn
op
Jj,"
zij w
die de wapenen tegen de regering hadden opgevat, behoorden
onve,.„ ijm onTermydelijk hunne slagtolfers. Hot is inderdaad Zij
tot
de mindere klasse der mijngravers. Van de gearresteerden
at
'n een heschaafd land wordt geduld. De tijd
is reed ]
weer zeer velen losgelaten. Er is eene premie uitgeloofd van
zijn
hieraan
einde
moest
worden
ekomen,
een
waarop
gemaakt ,ï£.S
£
500
voor het overleveren van zeker iemand , Venn genaamd,
'
*'de regering niet, welnu dc vertegenwoordiging
is daar
ini,iatief te nemen. Indien eenige leden der hetzij dood of levend, die een der leiders van den opstand was.
'let
Tweede' °v^
teruggetrokken had in het woud van
Kamer, na het tegenwoordige reces, daarover een Men zeide , dat deze zich
*ets
aanzienlijk
aantal insurgenten. Er was
met
een
Waranchcps,
zouden willen aanbieden, zij zouden inderdaad
een zep°rSte^
r
eene algemeene amnestie. Men zeide,
delg in Verdienstelijk werk verrigten , en den dank des han- cene petitie geteekend voor
dr. Goold te Ballarat was aangekomen en overbrenger was
Verheff n816"- Zij zouden meer doen. Zij zouden Nederland dat
net 00g des buitenlanders , want het is een amet op van een beter reglement op het goudgraven.
Neder]
8 goeden naam, dat binnen zijn gebied, de armelandVerh u j,
gewon er.zoridcr beicherming is. Men verwijze ons niet naar dc
wet > want de landverhuizer heeft geen tijd zijn regt
te verv ?
lmgeil Z°° en Z'J die hem knevelen, weten wel hunne handeln 'e r%,en dat zij buiten de termen der strafwet blijven.
Hier
>
ga aa moet meer preventief, dan repressief worden te werk gee 2aak der landverhuizing moet bestendig toezigt
LiOndrn 17 Maart. In de zitting van het Hoogerhuis op
word» gehouden;
, was aan de orde de wijze van het vervoer van paarden
moet
gisteren
dit
is
de
hoofdzaak.
De
landverhuizer
tegg
zij zich ook vertoonen , naar het tooneel des oorlogs. Lord Lucan merkte op , dat stoomonder
welken
vorm
*nevelaars,
word
gewaarschuwd, beschermd en gewaarborgd. Do gewone schepen tot dat einde dienstiger waren dan zeilschepen , daar de
str ar
evenzeer als de gewone burgerlijke wet, zijn hier onvol- ondervinding geleerd had , dat het verlies van paarden op zeilschee toeBtand van den landverhuizer is exceptioneel en bepen veel grooter is dan op stoomschepen.
hoort eXceptioneel
Te lang reeds is met deze
Lord Panmure vereenigde zich hiermede, doch gaf te kennen,
te
worden
behandeld.
z-.k eedra
dat
het grootste aantal paarden evenwel op zeilschepen moest
eer
en
Nederlands
het,
"ld.
herhalen
Ned.rlanda
Wij
bei ai
het aantal stoomschepen beperkt was.
wjj w 8votderen spoedige voorziening. Komt zij niet van de regering, worden vervoerd , daar
In het Lagerhuis vroeg sir J. Pakington vergunning tot het in(^*><*ten haar van de vertegenwoordiging.
dienen eener bill tot verbetering en uitbreiding van het elementair onderwijs. Na gewezen te hebben op de onwetendheid van
de groote massa der bevolking, welke als eene der)oorzaken kan
Algemeen Overzigt.
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Rotterdam, 18 Maart.
als non, ts,.B.*elcgrafiache depêches uit Weenen verspreiden voor
is oot" Weinig licht over do aldaar begonnen conferentien. Dit
611 Wonder, als men overweegt, dat al de afgevaardigden
2'ch
,e
hebben nopens het verhandelde het strikat geheim
be»n n'ndenS^e('h's
ééne zaak schijnt zeker, namelijk dat de graaf
Buol
strekkende om de tegen
elkander
" oPeningsrede heeft gehouden,
nader tot ltldniisBchende denkbeelden der oorlogvoerendo partijen
heeft, w pander te brengen. Welken indruk die rede gemaakt
Zpgt '-Vel,, toen Der- Eene dépêche van een Engelsch dagblad
de beraadslagingen betreffende de algemeene begin"elen, dj'
§ror,d3lag van dc onderhandelingenmoeten, dienen,
°P ectie
'Zlg,ig 8 oen dc wijze zijn afgeloopen; maar wij achten hetvoorZ(*eri n „ nadcro berigten af to wachten, alvorens aan deze ver,l_ d - onbepaald geloof te slaan.
"""«o; j^lsAeren ontvangen mededeeling uit Weenen aan het
T°°- mt * rancfort, komt het Oostenrijkschekabinet er openlijk
ersburg ' c'at het zenden des aartshertogs Wilhelm naar St. Pc? achteni8 anmede de bekende ordfe du jour ter eere van denage>.?n Word e
keizer Nikolaaa, voor niels anders gehouden moe'Jssoortj
dan voor hetgeen onder vorstelijke
in geewiken p °matandighedcn gebruikelijk ia, maar geenszins als
Terandering in dc politiek vanhet Weener hof. Het
_t
h-t__jja at«nndige programma van Oostenrijk is nog geheel en
**._""
i 2ooals dit in het tractaat van 2 December is vervat
tCnrijk
en j, '. en behoeve der onveranderlijke belangen van Oos,an het J; u "'tsch'.and , ten behoeve van het heilige grondbeginsel
zw -ard >.opeBclle regt en evenw'gt > dat Oostenrijk de hand aan
eft So3la Sen en die daarop laat rusten, zonder de
*war- gelder?
hjke offers te schuwen, welke daaraan
verbonden zijn.
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CHi.

sperring verder reikt dan voor twee dagen.
Devijandi s ijverig
bezig een werk san te leggen, veel digter bij het regter uiteinde
der Fransche batterijen, dan dat, hetwelk in den ochtend
van den 24sten door de geallieerden werd aangevallen. De vijand
schijnt zijne strijdmagt in den omtrek van Sebastopel ten noorden
en bij de Tschernaïa te vermeerderen.—De spoorweg maakt goede
vorderingen en wij hebben er reeds veel gebruik van gemaakt
voor het vervoerenvan provisien, materialen voor de barakken enz.,
tot KKdikoï. De elektro-magnetische telegraaf 'usschen dat dorp
en mijn hoofdkwartier is daargesteld. Het weder is op nieuw zeer
koud en gisteren en heden morgen is er sneeuw gevallen."
De kommandant van het garnizoen te Chatham heeft van de
koningin eene kist met 150 boekdeelen ontvangen, voor het gebruik der zich in de hospitalen aldaar bevindende invaliden.
— De kommandanten der kavallerie-dcpóts te Manchester,
Norwich, Vork, Tiershill, Exeter, Sheffield, Maidstone Canterbury, Dorchester en Newbridge hebben bevel ontvangen versterk
ler inscheping naar de Krim gereed te houden.
Ij'ne dépêche uit
Spithead meldt dat het vliegende eskader
Zondag n _ar de Oostzee zal vertrekken,en dat de opperbevelhebber
het hcrel gegeven heeft dat de daarvoor bestemde schepen zich
tegen dien tijd gereed moeten houden om zee te kiezen.
Kr is bevel gegeven al de versterkte, punten aan de Clyde
in staat van verdediging;te stellen.
— ie Leeds is eene bijeenkomst gehouden, waarin besloten
is een eeredegen aan den generaal Cardigan, den held der kavallerie-citarge te Balaklava, aaR te bieden. Er is bepaald, dat
geene inschrijving daarvoor een guinje mag te boven gaan.
De bededag voor het welslagen der geallieerde legers in het

—

,

—

_

Ooster. zal Woensdag plaats hebben.
— Volgens het wekelijksch verslag van den staat der bank was
het bedrag der in omloop zijnde bankbilletten £ 18,967,830,
zijnde eene vermindering van £ 130,425, en de voorraad edel
metaal £ 13,621,520, zijnde eene vermeerdering van £ 431,686,
vergeleken met de vorige opgave.
In bet Sydenham Palace zal eerlang eene zaal worden gewijd aau de Indische kunst, welke er tot nog toe niet vertegenwoordigd was, en in den zamenhang van de ontwikkeling6-geschiedenis der kunst, welke men daar heeft trachten voor te stellen, toch evenmin mag ontbreken als de Egyptische en Assyrische

—

kunst.

Duitsche Post.
* Frankfort , Maart. In het rapport der Keulsche

van

perde de spreker het denkbeeld

worden"

kamer van koophandel, over het afgeloopen jaar, wordt nadrukkelijk op de vermindering der Rijntollen aangedrongen , en de
Nederlandsche regering verzocht op haar stroomgebied denoodige
werken ten uitvoer te doen brengen, waardoor een behoorlijk
vaarwater in stand wprde gehouden; een gebrek, waarover in den
vorigen herfst veel geklaagd werd.
Het publiek wordt gewaarschuwd , op zijn hoede te zijn tegen
een Or.ekschen chevalier dindustrie, genaamd Haikali, die onder
den titel van zaakgelastigde vau het Grieksehe hof, to Turin vele
lieden bedrogen heeft.
Men heeft onlangs in de groote metaalgieterij te München
het standbeeld van Beethoven gegoten, doorden Amerikaanschen
beeldhouwer Crawford voor de stad Boston vervaardigd. Deze
kunstenaar houdt zich ook bezig met het kolossale ruiterstandbeeld
van W«a_hington, bestemd voor het groote monument, datte Washington voor dien staatsman wordt opgerigt.

—
—

Fransche Post.

ParifS, 17 Maart. De Moniteur deelt mede, datelf schepen

van de keizerlijke marine, komende van Algiers of Toulon en hebbende aan boord troepen en amunitie, van 1 tot 20 Febr. in de
haven van Milo zijn binnengeloopen en onmiddelijk de reis naar
de Krim hebben voortgezet.
Den 13den dezer is uit Cherbourg verzondenhetrijke ameublement, dat bestemd is voor het keizerlijke jagt La Reine Hortense, thans te Marseille liggende.
De kapitein Merle, ordonnance-officier dea keizers, die met
eene speciale zending naar de Krim belast was, is gisteren alhier
teruggekeerd; hij heeft aan den keizer eene gunstige verklaring
van den staat van zaken voor Sebastopol afgelegd.
Het budget voor het jaar 1855/1856 geeft eene som aan
van 1,602,066,972 fr. voor de ontvangsten en van 1,597,926,486 fr.
voor de uitgaven.
De voortbrengselen uit Indie , bestemd voor de algemeene
tentoonstelling, moeten in verscheidenheid en waarde dc voorwerwelke in der tijd naar het glazen paleis te Lonpen

—
—
—
—
—,

den gezonden werden.
De gemeenteraad heeft besloten eene leening aan te gaan
van 60 millioen. Daardoor zullen de 40 millioen bestreden worden welke de bakkers te vorderen hebben wegens den verlaagden
prijs van het brood, terwijl de overige 20 millioen zullen worden
aangewend tot voltooijing der begonnen openbare werken waarvoor geen toereikend fonds aanwezig is.
Het stoom jogt Phénix en de stoomkorvet Newton , beide tot
de Fransche marine behoorende, hebben den 2den dezer op vijf
den Russischen driemaster Louise prijs
mijlen afstands van
gemaakt, die van Cadix vertrokken was naar Santander met eene
lading zout, tabak en andere handelsartikelen. Genoemd schip
voer onder eene valsche vlag.

,

—

JÖptti-ttsf.)*: |3_?ot.

—

P»r_-S, TREUTTEL

Spui.

Madrid, 12 Maart. De conservative leden der Cortes heb-

ft

WURTZ, 39, -fiu.

__,

uil

legatie in het centrum van Duitschland , en wel te Frankfort, gevestigd worden.
De dagbladen deelen verscheidene bijzonderhedenmede, aangaande het laatste bezoek van den hertog der Overwinning bij
de koningin, ten einde haar de verwijdering te verzoeken van
eenige personen, wier invloed, naar men weten wilde, nadeelig zou
werken voor de regering. De koningin moet aan den hertog de
plegtige verzekering gegeven hebben, dat geen der personen, die
haar omringen, immer de leden van het kabinet bij haar in een
ongunstig daglicht heeft trachten te stellen, en dat zij bereid is
om alle personen van het hof te verwijderen, die als zoodanig
verdacht mogen zijn. De hertog heeft zich alstoen over deze opheldering voldaan verklaaid; niettemin deelt men stellig mede dat
in het hofpersoneel belangrijke wijzigingen zullen plaats hebben,
maar niet onmiddelijk, ten einde daardoor de dienaangaande geloopen hebbende geruchten ais het ware niet te regtvaardigen.
De Clamor Publico deelt mede, dat de regering eene telegrafische dépêche heeft ontvangen, volgens welke dezamenzweerders

—

—

op Cuba ter dood zijn gebragt.
De twee diiigences,die gisteren van deze hoofdstad raar Frankrijk zijn vertrokken, zijn niet ver van de poorten door dieven
aangehouden. De reizigers waren voorzigtig genoeg om geen wederstand te bieden, zoodat dan ook niemand hunner vermoord is.
Natuurlijk hebben de dieven zich meester gemaakt van het geld"
en de andere kostbare waarden, waarna zij zich stil teruggetrokken hebben, even als of niets gebeurd ware.

—

Per Telegraaf.
Warschau, 18 Maart. Eene groote ligting van recruten
die eerst onbepaaldelijk was uitgesteld, is in den nacht van den
14den plotseling

ten

uitvoer

gelegd.

Parijs, 18 Maart. De Moniteur deelt een berigt mede uit
Jassy, dat do clectró-magnetische telegraaf tot Czernowitz den
28sten voor het publiek was opengesteld.
Madrid, 17 Maart. In dc provincie Malaga zijn gevallen
van cholera voorgekomen.
De geruchten van uitgebarsten onlusten blijken valsch te zijn.
Beurs van
17 Maart.
Spanj» 3 pCt

K..55. duo I

pCt.

18.60.

BINNENLAND.
Tweede Kamer.
Uit het verslag omtrent het in overweging nemen van het door
den heer Wintgens der kamer aangeboden voorsteltot instelling van
plaatselijke raden van gezondheid blijkt o. a. het navolgende:
§ 1. Men is in de Aideelingen algemeenaangevangen met hulde
te brengen aan de goede en menschlievende bedoelingen, die den
voorsteller geleid hebben tot het wagen eener poging om door wettelijke bepalingen te verwezenlijken, wat sinds eenigen tijd hier te
lande en elders een vurige wensch is geweest van bijna allen,
die hunne blikken hebben geslagen op den toestand hunner minder
bedoelde natuurgenooten. En ofschoon menig bezwaar tegen het
voorstel is ingebragt, zoo scheen daaraan toch dc verdienste niet
te kunnen worden ontzegd van te hebben medegewerkt, om de zich
gelukkigerwijs meer en meer verlevendigende aandacht op deze
behoefte te vestigen, waarin tot nog toe, op
enkele prijzenswaardige uitzonderingen na, zoo als te Rotterdam,
Delft,
en
Utrecht
andere plaatsen, in ons land zoo weinig is voorzien.
legen het voorscel zelf bestonden evenwel onoverkomelijke bezwaren. Daaronder kunnen voornamelijk worden geteld: dat deze
regeling zou zijn een gedeeltelijk vooruitloopen op- of een greep
in deaanstaande geneeskundige staatsregeling; dat zij in strijd schijnt
met art. 135 der gemeentewet, hetwelk er door zoude worden beperkt , en eene inmenging der wetgevende magt met de bevoegdheid van de plaatselijke besturen in het leven zoude roepen; dat,
indien deze bezwaren al mogten worden ter zijde gesteld, het voorstel zeker, met het oog op art. 135 der gemeentewet,als overbodig
kan worden beschouwd en ongetwijfeld in menig opzigt belemmerend en dus schadelijk zoude werken; dat het mot de facultative
bepaling van art. 1, die toch moeijelijk verpligtend kan worden
gesteld, eene regeling zou bevatten zonder gevolg en zonder nut,
daar de gemeenteraden, even vrij in hun oordeel blijven als thans,
en de beoordeeling van de noodzakelijkheid der zaak evenzeer aan
hunne subjective opvatting overgelaten wordende, zij niet zal worden bevorderd, terwijl toch in het voorstel geene aridere bedoeling kan liggen; dat eindelijk, ten gevolge dezer bepaling, het tot
stand komen vau het voorstel niet zou strekken, om aan het gezag
der wetgevende magt kracht bij te zetten.
Wat de beperkende strekking van het voorstel betreft, werd
door verscheidene leden gezegd, dat art. 135 der gemeentewet
aan de gemeenteraden oplegt de verpligting om verordeningen te
maken »in het belang der gezondheid", zonder hen door wettelijke voorschriften in het zamenstellen dier verordeningen aan
banden te leggen en hun de bevoegdheid te ontnemen om, waar
de toestand hunner gemeenten het vordert, verder te gaan dan
de wet, die zeker onmogelijk in alle gevallen kan voorzien. Het
verkeerde dezer strekking ia dan ook reeds gebleken, hebbende
bijv. dc gemeenteraden van Rotterdam en Schiedam het noodig
geoordeeld verder te gaan dan het voorstel hun zou vergunnen.
Deze voorop geplaatste bezwaren gaven in eenc afdeeling aanleiding tot de ontwikkeling van de redenen, die voor zoodanige

wettelijke regeling als de voorgestelde pleiten.
In het buitenland , voornamelijk in Engeland en Frankrijk, werd
ook tengevolge van waarnemingen tijdens het heerschen der cholera
en andere epidemische ziekten, in de laatste tijden de algemeeneaandacht bijzonder op dit onderwerp gevestigd en werden onderzoeken
den senaatbij vierde gedeeltenplaats hebben; zullen de verkiezingen geprovoceerd, waarover
verschillende belangrijke rapporten zijn uitin districten gehouden worden, die elk aan grondbelasting en
alleen, maar tengevolge waarvan ook enkele wettelijke
niet
gebragt
aan patenten voor industrieele ondernemingen en het uitoefenen
zijn in het leven geroepen.
van handel, vijf millioen realen aan de schatkist moeten opbren- verordeningen
§ 2. Ais een tweede punt van algemene beschouwing is van
gen De honderd hoogst aangeslagenen zouden dan in elkdistrict
zijden gewezen op de onvolledigheid dezer regeling.
een senator kiezen; terwijl de aartsbisschoppen en bisschoppen, verschillende
schijnt toch vreemd zeide men, in eene wet, die voorschrifde magistratuur, de hooge ambtenaren, de grandes van het rijk, de Het
in het leven roept om den algemeenen gezondheidstoestand
edelen, de koninklijke akademiën van historie, van St. Ferdinand ten
te bevorderen, zich te bepalen tot eene politie over de woningen
en van schoone kunsten, en het corps professoren der universiteit,
en geheel overhet hoofd te zienzoovele andere oorzaken,welke in veel
als zooveleklassen zullen worden beschouwd, die elk twaalfsenatoren
grootere mate strekken om dien toestand te storen. Wil men de algeuit haren boezi m zullen benoemen, met inachtneming der volgende meene
gezondheid bevorderen en verbeteren, dan is het ontwijfelbaar
bepalingen: De senatoren-magistraten zullen gekozen worden on- noodig veel verder te gaan dan in ditvoorstel.Om een juist
overzigt te
der de ledei der hoogereregtbanken en deregtbanken der
hebben
van hetgeen gedaankan wor.len om goede uitkomsten te verde hoogere ambtenarenzullen hunnekandidaten kiezen onder de amb- krijgen behoeft men zich slechts bekend te maken met de vertenaren die zijn of geweestzijn : ministers gedurende minstens een handelingen van het in den zomer van 1852 te Brussel gehouden
jaar, onder de gezanten, do koninklijke raadsheeren, degevolmagtigde
Congres d'hygiènc. Enkele voorbeelden zijn hier opgegeven : als
ministers, en de hoogere hoofden der administratie. Het leger en de het
toezigt op de behoorlijke reiniging van peheime gemakken,
vloot zullen vertegenwoordigd wordendoor twaalf senatoren,
mest putten en riolen op wegruiming van mesthoopen en dergezen onder de oudstekapt.-generaals en deluit.-generaals. Om senator lijke voor de gezondheid nadeeiige voorwerpen; op het gebruik
,e zijn, moet men minstens vijf en dertig jaren bereikt hebben en
voor bemesting in de nabijheid van woningen van schadelijke
eene jaarlijksche rente bezitten (de bezoldiging of het pensioen stollen; op het verkoopen van ongezonde
eetdrinkwaren; op
daaronderbegrepen) t'an 30,090 realen op vaste goederenof staats- behoorlijke zuivering vooral van het bedstroo en
en de liggingsstukgoederen, en niet vervreemdtaar, dan volgens een regterlijk von- ken der schamele
en zelfs op verschaffing aan deze van
nis. De zonen des konings en dc erfgenaam der kroon zijn reg- gelegenheden om bevolking
hare personen rein te kunnen houden. In al
tens senatoren zoodra zij den ouderdom van vijf en twintig jaren deze punten die van groot belang zijn schiet dit voorstel te kort.
hereikt hebben.
§ 3. Bij de boven ontwikkelde bezwaren voegt zich nog de beVolgens la Espana zou de commissie voor het budget voor- derking dat het voorstel te veel reglementeert; voor eene wet te
Parmaen Toskane op te heffen, en
stellen de lcgatien in
afdaalt tot voorschriften, die niet van dewetgevende magt beheeft zij nog geen besluit genomen ten aanzien van de vereeniging veel
uit te gaan, en moeijelijk vooraf kunnen worden vastgesteld
hooren
tot eene enkele legatie der gezantschappen in België en Holland
voor alle bijzondere gevallen.

ben _p het

bureau een voorstel nedergelegd voor het geval, dat
dit lichaam het beginsel van een verkiesbaren senaat mogt aannemen. Volgens dat voorstel zal het mandaat van senator viermaal
zoolang duren als dat van afgevaardigde; zal de vernieuwing van
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het aantal misdrijven in het land, opom in elke stad een raad van
onderwijs te benoemen, die gekozen zal worden door de belastingschuldigen, waarvan de leden van het gemeentebestuur regtens
deel zullen uitmaken. Die raad zou dc scholen oprigten en de noo<li«e belastingen innen tot uitbreiding der volksopvoeding. Daar de
vrijwillige bijdragen voor dit doe! niet toereikend waren, zoo zou de
regerin- aan elke gemeente waarin eene zoodanige school zal
opgerigt, eene subsidie verleenen. Het onderwijs in die
scholen zal gratis zijn; de reeds bestaande zullen geëerbiedigd
worden, men regering het regt zal hebben, om ze met de
nieuwe inrigtingen te vereenigen. De kinderen van andere geloofsbelijdenissen zullen in die scholen toegelaten, en in elk harer zal het godsdienstig onderwijs gegeven worden naar den ritus
der meerderheid.
Nadat verscheidene sprekers hierover het woord hadden gevoerd
en do regering zich met het voorstel had vereenigd, is de vergunning tot het indienen dier bill toegestaan.
Vervolgens diende sir B. nall een ontwerp in tot eene betere
locale vordccling van het hestuur der hoofdstad.
De bill, die sir G. Cornewal Lewia Maandag in het Lagerzal
huis
aanbieden. betrenende het zegel der dagbladen, bevat
de brpaling, dat alle periodieke uitgaven op gezegeld papier gedrukt moeten worden om per post te kunnen worden verzonden.
De Engelsche, koloniale of buitenlandsche nieuwspapieren zullen
franco per poet verzonden worden of onderworpen zijn aan een
porto, dat 2 d. niet te boven mag gaan.
Lord Panmure heeft dc volgende depêche ontvangen van lord
Eaglan, gedagtcekend voor Sebastopol van den 3 Maart: » Mylord ! Men zegt dat sedert den 27sten Februarij men nog verschillende schepen aan den ingang der haven heeft doen zinken.
Ik ben er niet zeker ran, doch het schijnt, [dat de nieuwe ver- en in Zweden en Denemarken. In dit geval zou eene nieuwe
worden beschouwd

ve^K

'_

Markt, D. 61. Amsterdam, M. SCHOONEVELD ft ZOON, Beurssteeg.
Gra cnhage H. O.
ABONSSMERTS-Pim»: Voor Rotterdam, per drie maanden 8.25. Franco per post door het geheele Rijk, per drie maanden
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in wier handen de Kamer, bij besluit van den
De
17den Julij, 1854 nader bevestigd bij dat van den 6den October
1854-, heeit gesteld he verslag van den staat van 's rijks overxeesche bezittingen in Suriname , Curacao en onderhoorigheden en op de
Kust van Guinea ooer 1852, heeft den uitslag vnn haaronderzoek
medegedeeld.
De bevolking, pag. 0. In het Verslag over 1849 (ne. (XXVIII)
werd door de r.gerin. medegedeeld, dat de betere verhouding
tusschen geboorte en sterfte e-n gevolg was van de betere voedingThans neemt de geboorte af Zou hieruit noeten volgen, dat de

A. Thieme

te Arnhem,

die, naarmen verneemt, daaropeerstdaags

cene inteekening zullen openen.

Het ZV W. meldt het volgende uit Opheusden dd. 15 Maart:
Nadat gisteren alhier de officiële tijding ontvangen was;, dat Z.
M. onze geërbicdigde koning heden deze streken met een bezoek
zou vereeren , ten einde de doorbraken in de Neder Betuwe in
en te dier eindeheden morgen 8 ten ure
oogenschouw te
Bronbeek zoude verlaten , arriveerde Z. M. alhier om 10 ure, vergezeld van H. D. commissaris in deze provincie, benevens de heeren de
van
Bagelaar en de Weert. Z. M.
ver'iet bij de batterijen het rij uig, en werd aldaaropgewacht door
den heer burgemeester, eene commissie uit den Dijkstoel vanNeder-Betuwo, den ingenieur Walriorp enz. Terstond begaf Z. M.
zich naar de doorbraak aan de Spees , in den Marschdijk, alwaar
dc Dijkgraaf van deu polder d» Marsch , door den heer commissaris des konings aan Z. M. werd voorgesteld. Daarna begaf Z.
M. zich naar het, werk der beringing van gemelde doorbraak, hetwelk een meesterstuk van stoute waterbouwkunde mag genoemd
worden, hetwelk Z. M. met bijzondere belangstelling in oogenschouw nam, en waaromtrent Z. M. zich toen en later, zeer
vleijend jegens den ingenieur Waldorp uitliet. Daarna begaf de
koning zich te voet naar de doorbrakente Lienden,van waardetogtte
water werd voortgezet naar het dorp. Nadat de koning met de uiterste
belangstelling de kerk,en de daarin ten gevolgederoverstrooming aanwozige behoeft isc lieden bezocht had, begaf de stoet zich per vaartuig
naar het huis Kermestein, waar Z. M. door den heer burgemeester
eenige ververschingen werden aangeboden, en waarZ. M. zich met de
aanwezigen , waaronder de heeren predikanten van Lienden en Ommeren , allerminzaamst onderhield. Vervolgens weder naar den
dijk gevaren zijnde , vervolgde de stoet zijnen weg te voet naar

voeding minder goed ware.
Omtrent de slaverregisters wordt (pag. 8) medegedeeld, dat d:e
:-eer dan de overigeregisters vertrouwen verdienen. Wanneer de
Commissie zich te binnen brengt, hoe in het verslag der regering
over 1849 de regeling der slavenregisters is voorgedragen, dan zoude
daaruit moeten volgen, da' onnaauwkeurigheid inliet bijhouden dier
i.giaters in het oog moest springen. De commissie ziet met genoegen de mededeeling van het getal ingeschrevenenop de slaven
regiateis te gemoet.
Het was der commissie aangenaam te vernemen, dat boschnegers zich gaarne op de plantages verhuurden. Zij meent hieruit
het besluit te mogen o .maken, dat de zweep niet onmisbaar is.
Godsdienst, pag 12. Het is der commissie niet duidelijk voorgekomen, of de 5908 niet vrij Roomsch-katholijke personen zich te
Paramaribo bevinden, of welverspreid zijn.
Onderwijs, pag. 14. Na de lezing van des ministers antwoord
oo het vorige verslag der Kamer had de Commissie hier eene
breedvoerige uiteenzetting van de resultaten van het onderwijs,
vooral bij de slaven, verwacht. Die mededeeling ontbreekt. Zijn
er dan geene maatregelen genomen of te nemen , om deeigenaren
te verpligien, of althans met aandrang uit te noodigen, hunne
de doorbraak te Ingen , alwaar Z.M. het werk der beringing beslaven te doen onderwijzen? Draagt het onderwijs, dat mogt geen ecu togtje te water door en in den omtrek der doorzigtigde,
geven worden, eenige vrucht? En zooveel meer punten, als waarbraak
deed.
Op den terugtogt naar Kesteren , digt bij de doortoe dit oriderwerp aanleiding geeft, had de commissie gaarne bemet
braak, ontmoette Z.M. den landbouwer
handeld gezien.
met uitstekende belangstelling onSlavenbevolking, pag. 15. Bij de behandeling van het vorige wien Z. M. zich geruimen tijd
derhield , en wiens geteisterde hofstede Z. M bezigtigde. Na te
verslag der regering zijn omtrent de slavenbevolkingeenige opKesteren
nog eenige door deu heer burgemeester aangeboden vermerkingen medegedeeld, die thans niet herhaald worden.
verschingen
gebruikt te, hebben , begaf Z. M. zich ten 4 ure met
In dit verslag leest men: » De slavenmagt op de plantage CatD.
vaar Arnhem.
11.
gevolg
wordt
enz.
stipt
nageleefd,"
tharina Sophia. alwaar dit reglement
Volgens de Arnh Ct. is Z. M. do koning in den avond van
De commissie zou hieruit, vooral in verband met de verklaring
van den to»t naar de dijkbreuken iv den Maasdijk op
der regering in haar antwoord op het vorige verslag der kamer, den 16den
en den 17den weder naar sommige plaatsen
teruggekeerd
Bronbeek
dat dit reglement elders niet stipt wordt nagekunnen
district vertrokken, die ten gevolge der
leefd. In stip'e naleving'echterligt juÏBt het voordeel voor den slaaf. van het Zutphensche
dijk bij Bislich overstroomd zijn.
in
den
doorbraken
men,
dat
er
eukele
isoleerde
van
gevallen
g>
Op bladz. 16 leest
deaeitien zijn geweest, hoofdzakelijk onder de plantage-slaven. InMen meldt uit
dd. 16 Maart:
dien uit de geïsoleerdedesertienhet besluit mag worden opgemaakt,
L Tit de overstroomde gemeenten vanNederbetuwe 'en den Tielerdat de behandeling beter is geweest, de Commissie zoude zich wam-d, die in onzen omtrek gelegen zijn, heeft men berigten, waaruit
grootelijks verheugen. Zij vraagt daarom met zekere vrijmoedig- blijkt, dat te Echteld 40 en te Ochten 50 huisgezinnenhunne woheid: zijn er geene bosehpatrouilles meer geneest? Bestaan er ningen hebben moeten verlaten, en in de gemeente Zoelen meer
tarieven voor het vertoonen van verminkte ledematen,kan daarvan dan° 500 menschen in de drie kerken gehuisvest zijn, terwijl er
mededeeling wordeu gedaan, en worden dienog toegepast?
meer dan 200 in dc hooger gelegen huizen en schuren onder dak
De commissie acht die patrouilles in strijd met de roeping eer.er zijn gebragt. Te Wadenoijen zijn er ruim 160 in de kerk. Te
Christelijke natie, onraadzaam in het belang der kolonie, en de Est moet voor zeventig huisgezinnen gezorgd worden en te Opijnen
vordering daartoe beneden de waardigheid dea legers. Zij neemt zijn de bewoners van een tiental in het water geraakte huizen in
de vraag te mogen doen, of die patrouilles, zoo zij nog bestaan , de school geborgen. Van Dcii, dat hetallerlaagstgelegen is, weet
het vermen nog niet voor hoeveel huisgezi&nen daar wel moet gezorgd
niet kunnen worden verboden, en of de maatregelen op
volgen rier vlugtelingen niet kunnen wordenopgeheven ? De aan- worden. Overal zijn de behoeften groot, omdat alle veldarbe dop
leiding tot ontvlugten zou door goede behandeling vermeden wor- houdt en de arbeider dus geene verdiensten heeft. Dit is mede
zou den eigenaar nopen zijn eigendom met zore: het geval te Varik , dat niet hoog, en gedeeltelijk ook te Opheden.
te verplegen en aan zich te echten, gelijk de slaaf reeds aan zijn mert dat weinig overstrood is. Door particuliere liefdadigheid
geboortegrond gehecht is.
wordt veel gedaan, meer bijzonder in de gemeente Zoelen, waar
Dit punt komt, der Commissie van zoo veel gewigt voor, dat onderscheidene gegoede landeigenaren wonen; maar elders moet
zij voorstelt, daarop nadere iniehting te verzoeken.
van buiten af krachtdadige hulp toegebragt worden.
Landbouw pag. 16. De gouvernements plantage Catharina SoHet vloedwater is in de gemeente Herwijncn tot die hoogte
phia staat thans onder het beheer van eenen administrateur die
Hierbij
geklommen,
moet,
dc
voldat sommige huizen tot aan het dak toe in het warijzen
afleveren.
een minimum van suiker
gende vragen: blijft die plantage evenwel modelplantage, waarde ter staan. Drie en zeventig huizen hebben door de bewoners
reglement_n, zooals is medegedeeld, stij,t worden nagekomen, of moeten verlaten worden.
vervalt zij, nadat zij aan eenen administrateur ia toevertrouwd ,
TeZutphen zijn de pontonniers bezig met het leggen eener noodin dc categorie van cic gewone geadministreerde plantages, waarhet brug om de afgebroken passage over de weggerukte stadspaalaan
rijzen,
klagtrn
en
de
omdat
zij
toezigt der eigenaren ontbreekt
voor rijtuigen weder tijdelijk te herstellen.
administrateuren worden toevertrouwd ? Zal het verpligte leveren brug,
De
van Zutphen naar Emmerik is gisteren watervrij geweg
van een minimum altijd, maar vooral bij ongunstigen oogst, niet worden.
De Boaksche dijk heeft veel geleden en was voor rij
ten gevolge lebben, dat de slaaf veel harder moet werken dan tuigen onbruikbaar , zijnde arm den afweg naar Hengelo, de dijk
deelen,
waarop
bij tot nu too deed? Zijn de voorw aarden mede te
over de halve breedte vernield, en zijn daar twee doorbraken gevallen.
die administratie is overgedragen? Hee worden die producten Ook aan de Boterboer was de weg vol gaten. Het jtedtelte wegs
te Amsterdam verkocht en kan uit de rekening niet worden optusschen Keppel en Wehl heeft zoodanig geleden, dat tusschen
gemaakt, welke de uitkomst bijv. over 5 jaren geweest zij, om Keppel en de Stoffelsbrug de weg bijna onkenbaar is. Een en
daaruit tevens na te gaan, wat de overige plantages opbrengen ei. ander is thans tijdelijk hersteld , zoodat de weg van Zutphen naar
in het belang der kolonie al of' of niet kunnen bijdragen?
Emmerik voor rijtuigen vrij ia. De wegen vau Zutphen naar
Eindelijk meent de commissie te moeten vragen, of de mislukte
Arnhem en die over Gordel naar Deventer , hebben van het
machine vau Deroane en Cail niet kan worden verkocht.
water veel geleden, doch zijn hersteld en bruikbaar.
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Rotterdam, 18 Maart.

De Belgische dagbladen dringen sedert eenigen tijd met kracht
bij hunne regering aan, op de oprigung eener oorlogsmarine. De
reden, die zij éaaorvoor aanvoeren is, de bescherming van den
Belgischen hindel in die landstreken, waar hij niet volkomen
veilig la.
begrijpen, dat daar nu en dan de Belgische vlag
moet worden vertoond, om aan de woeste bewone s outzag in
te boe emen. De rreiursrur komt in zijn nommer van gisteren
weder op vtit onderwerp terug en noemt onder anderen Afrika's
kust, waar de bescherming vau den handel en het vertoonen
van de vlag vooral worden gevorderd.
De Belgen begrijpen dus, nat het nood..akelijk is schepen le
bouwen, om hunne vlag te vertoonen, waar do bescherming vun
bun handel dit eischt, en onder de landen, waar dit gevorderd
wordt, noemen zij het eerst de Kust van Afrika. Wij hebhen
Ri:! ; epeu; onze handel vordert van onze regering het Benden vaa
,
een paar bodems naar Afrika's Westkust lot zijne besoherming
en ó;ize regering- weigert aan dit verzoek te voldoen! Hoe zouden
onze naburen, die verlangen, dat tot geen ander doei, eene ooilogsmarine 'ij I en worde georganiseerd , dan om de viagte vertoonen aau de kleine s'a'en van centraal Amerika, sommige republieken
van Zuid Amerika eu de Al'ri-iaansche kust, zulk eene handeling
van hunt>_ redering opnemen: Wij gelooven, dat bij de Belgische regering het zonderlinge denkbeeld tot zulk eene -weigering
niet zoude kannen opkomen, onidst, zij begrijp dat__..ii den bloei
van den handel, dc welvaart van het land gelegen

Men schrijft uit Harderwijk, dd. 16 Maart:
Heden is het ijs in de zee losgeraakt. In een oogenblik waren
de brug en dc kistdammen er mede bedekt; het ijs schooftot bergen opeen. Dc schade door do gpmeente aan de zeeweringen is
nog niet na te gaan, maar schijnt vrij aanzienlijk te zijn. Zware
keijen zijn bij heele vakken uit den grond gerukt en liggen boven
op de ijsbergen; op sommige plaatsen schoof het ijs onder den grond
(0. V. iV.)
en kwam midden in het weiland te voorschijn.
De oonimissie ter beoordeeling van dc voorwerpen, ingezonden
op de gisteren geopende tentoonstelling van het genootschap landbouw en kruidkunde te Utrecht, heeft toegekend : Eene groote
gouden medaille aan den heer K. Hoogeveen, en eene gouden medaille aan den lir. O. Glijm; groote zilveren medailles aan de heeren mr. A. 11. Metelerkamp (twee stuks), van Lunteren en zoon
(twee stuks), K. Hoojreveen (twee stuka), C. Glijm (drie stuks),
A. de Jongeheer» v. Ha.melen (twee st), J. W. de Groot (twee st.),
E. H. K-elage (twee stuks), F. H. Spengler en jhr. mr. 3. E.
Huidecoper van Zeyst; zilveren medailles aan de heeranK. Hooge
veen (vijf stuks), O. Glijm (twee stuks), v. Lunteren en zooa
(vier at.), A. de Jongeheerevan Harmeien (twee st.), mr. A. 11.
Metelerkamp (drie stuks), C. J. v. Deventer, E. H. Krelage.p.
v. Craiifiiburgh, J. A. A. Ram (twee stuks), O W. vau Vooist
tot Heest, en .). P. v. d. Berg.
Getuigschriften aan de heeren van Lunteren eu zoon, J. M.
Kraaijentrink en <J. 3. van Deventer.

,

Van Regeringswege, is ten behoeve der kamers van koophanverzonden een Overzigt nopens den in- en uitvoer
del en
téftSteltin over het jaar 1854.

,

*'S Giraventiage 18 Maart. Uit onderscheidene berigdoor tusblijkt, dat het Z. M den koning behaagd
Bchenkouist van den heer commissaris in de provincie
eene gift te verstrekken van / 750, tot leniging van de ramp,
welke de gemeente Veenendaal heeft geleden; eene somvan / 3 00,
ter voorziining in de eerste behoefte der noodlijdenden door de
overstrooming te Wageningen; en eene gift van 2000 (door
tusschenkomst van den heer commissaris in Noordbrabant), ten behoeve der lijders van den jongsten watersnood in die provincie.
Zaturdag, is in de Grieksehe kapel alhier eeue
plegtige lijkdienst gevierd voor wijlen Z. M. Nicolaas I, keizer
aller Russen. H. Uil. de koningin moeder woonde deze plegfige
dienat bij. Al de Russische onderdanen, die zich hier bevinden,
namen aan die dienst deel.
Men verneemt, dat ook de onderwijzers en leerlingen van
het gymnasium alhier eene vrij aanzienlijke gift hebben bijeengebragt, tot leniging van de ramp, die zoo velen onzer landgenooten heeft getroffen.
\
SHclleVOetsldls, 18 Maart. Gisteren tegen den avond
zijn zeven schepen, zonder behulp van jaagpaarden, van de belangrijke vloot die in het kanaal door "Voorne bij Hellevoetsluis
lag, aan de Nieüwesluis gekomen en reeds daar de sluizen gepasten

’
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seerd. Het kanaal is thans zoodanig vrij van ijs dat ditbezwaar
is opgeruimd en de scheepvaart weder geregeld kan plaats hebben;
de felle wind van heden werkt daarop voor het oogenblik
ongunstig, omdat men de groote schepen niet durft losmaken,
uit vrees voor onderlinge schade of schade aan de werken van het

kanaal.

* Alkmaar, 18 Maart. Ter kaasmarkt van den 16den dezer zijn aangevoerd 198 stapels kaas, wegende te zamen 42,798
Ned. tl. De prijs was: kl. (hooi) / 25.50; middelb. (hooi-, ’25.25
per 50 Ned. tt.
* ?*ldenz«al 16 Maart. De persoon van A. v. S. wilde
zich dezen morgen naar den zolder zijner woniDg begeven, doch
toen hij de bovenste sport van de ladder bereikt had, brak deze
en viel hij naar beneden, met het ongelukkig gevolg, dat hij kort
daarna den geest gaf; de overledene laat eene gebrekkige vrouw
en twee kinderen in behoeftige omstandigheden achter.
*El"dhove._, 17 Maart. De collecte ten behoeve van de
door den watersnood ongelukkig geworden natuurgenooten, heeft

,

alhier opgebragt

—

’Aanbestedingen.
260.47.

Op Woensdag den 21sten Maart 1855, dea namiddags ten
Wethouders der gemeenteDelfs-

ure, door Burgemeester en
haven ten Raadhuize aldaar;

12%

Het onderhoud van Havenmuren en Straatwerken, gedurende
den tijd van vijf jaren.
Op Donderdag den 22sten Maart e. k., door den Intendant
in de 2de militaire Administratie-directie, ten zijnen burele, ten
behoeve der Garnizoens bakkerij te Utrecht:
3 lasten Kubauka- en 6 lasten Rhijn-Tarwe , wegende minstens
ieder 77 pond het mud, 3 lasten Zeeuwsche Tarwe, wegende
minstens 74, en 3 lasten en 12 mudden Rogge, wegende niinstciiß
72 pond het mud.
—Op deu 27sten Maart e. k., des voormiddags ten 11 ure,
door den eerstaanwezenden Ingenieur te Brielle, in het logement
bij Ha'tenroth, aldaar:
1". Het eenjarig Onderhoud van de Melsel-en Timmerwerken.
2°. Het eenjarig Onderhoud van Aarde- en Rijswerken, Be-

—

plantingen.

3°. Het doen van eone Verwing aan Werken, alles onder het
beheer van de militaire Genie te Brielle.
Op den 3den April e. k., des morgens teu elf ure. door
den Eerstaanwezenden Ingenieur te 's Gravenhage, in de Stads-

—

Herberg aldaar:

I°. Het eenjarig onderhoud van; en
2°. het doen van eene Verwing aan werken onder het, beheer van

de militaire Genie

te

's Gravenhage.

Foloniën.
Men leest iv de Algemeene Konst- en Letterbode
In de Preanger regentschappen op de hoofdplaatsen Tjanjor
bevindt zich een gering Javaan, die uit eene zachte steensoort
(pijpaarde), aldaar overvloedig aanwezig, met uiterst gebrekkige
hulpmiddelen zeer schoone beeldjes vervaardigt. In den aanvang bepaalde bij zich tot het nabootsen van beelden, die uit
den Hindoe-tijd op Java nog talrijk aanwezig zijn. De heer
thans resident in de Preanger regentschappen, stelde
evenwel in zijne handen eenige schoone gips-beeidjes van Europesche meesters , en ook van deze leverde hij bewonderenswaardige copiën. Schrijver dezes zag o.a. een Apo !o van Belvedère
op kleine schaal, die zóó goed was uitgevoerd, > at anatomie! er
slechts geringe onnaauwkeurigheden aan bespeurden. Thans oefent hij zich, op aansporing vanden heer
in het nabootsen in kleinere afmeting van grootere beelden en hij begint hierin
vrij goed te slagen. Het vervaardigen van een beeld naar eeno
teekening levert hem echter nog onoverkomelijke bezwaren op.
Men begrijpt dat dezeIndische kunstenaar nimmer onderrigtnoch
opleiding genot t en hot is te betreuren, dat er op Java zoo schaarsch
gelegenheid bestaat daarin te voorzien. Het ware wenschelijk,
dat men partij van hem trok, tot het doen nabootsen van een
aantal soms meesterlijk schoon-gebeeldhouwde overblijfselen uit
den Hindoe-tijd, die nu, blootgesteld aan den sloopenden invloed
van het Indisch klimaat, bij den dag in waarde verliezen. Vclfl
van die overblijfselen toch zijn zwaar beschadigd.

Dedood van den keizer van Rusland.
vroegere
tijden, toen men nog geloofde, dat ook in de naIn
tuurkrachten de invloed van eene intelleetuecle beweging een tijd
lang bleef voortbestaan, wilde de overlevering, dat bij elke grooDe tapijtfabriek te Deventer, hc.ft dezer dagen geheel onver- te gebeurtenis in de menschenwereld zich de teekenen daarvan
Men verneemt, dat de tweede kamer der stateu-generau: 1» uit- wacht van Z. M. den koning een schitterend blijk van tevreden- voortplantten, en dat men die in de meest, verwijderde oorden
eengegaan tot het begin (waarschijnlijk tot den Bsten) der maandMc. heid en belangstelling ontvangen. Aan het bestuur der inrigting waarnam, langen tijd aleer de wezenlijke tijding daarvan
is namelijk daartoe van wege Hoogstd. toegezonden eene gouden het gebied der ruimte en des tijds doorloopen had. In onze
burgemeester
aan
medaille van dc eerste grootte, met daarbij behoorende diplomata, dagen, waarin de mensch de natuur al meer en meer aan zijne
koningin
dat
de
den
verneemt,
11.
M.
Men
onderwerpt, heeft meu zulk een wonderniet meer nooder residentie heeft doen toekomen de aanzienlijke som vnn/ 1000, terwijl een en ander vergezeld gaat vaneen vleljenden brief. (D. C.) heerschappy
dig. Do magnetische band, door welken men alle landen van
voor dc algemeene collecte, welke op 20 de;er zal gehouden
De ambtenaar lc. klasse, J. van Meerendonk te Middelburg, Europa heeft zaamverbonden, verkondigt met de snelheid des
(Dagb.v.'sGr.)
worden.
heeft jl. Dingsdag aldaar eenc vrouw uit het water gered. Ge- bliksems elke groote gebeurtenis in de meest verschillende oorden
Bij de algemeene commissie te Amaterdam fen behoeve van noemde ambtenaar is in het bezit van 15 getuigschriften, wegen» der wereld, als het ware op één en hetzelfde oogenblik, en wanden watersnood, was den 17don reeds ontvangen de aanzienlijke het redden vhii menschen.
neer men al vroegermet de metaphysiei den spot dreef, die ruimte
som van f 56,920.06 1/2. Zij heeft have bemoeijingen lotjiegentig
en
tijd, tot bloote rustpunten voor het denken vernederden, zoo zijn
Men schrijft uit Leeuwarden:
thans
gemeenten uitgestrekt, en allen iv meerdere of mindere mate
oogen aan de ongeloovigen geopend. Eenige minuten na den
Nadat zich uit verschillende oorden des vaderlands de wensch dood de
ondersteuning in geld , kleederen en levensmiddelen doen erlangen.
des keizers vau Rusland, klonk de mare dier gebeurtenis door
tot
geopenbaard
daarstelling
heeft
van
een
wel
observatoingerigt
Na het sluiten dier opgave, is nog bij eender leden van de com- rium te Leyden, zijn dezer dagen van wege eene commissie uit het geheele werelddeel; zij drong pijlsnel over bergen en vlakten
missie de belangrijke som van /' 10 000 ontvangen.
het natuurkundig genootschap Leeuwarden, circulaires gerigt aan en ontzag zelfs de zee niet, die Frankrijk van Kngeland scheidt,
om gelijktijdig hoop en vrees, schrik en vreugde aan alle einden
Het bestuur der maatschappij Arti et Amicitiae te Amsterdam, Frieslands ingezetenen, houdende uitnoodiging ora tot dit doel der wereld te verspreiden.
mede te werken. Het is te hopen, dat
zal trachten op eene eigenaardige wijze iets tot leniging der lijden- door geldelijkeinbijdragen
heeft de magt dier beweging in do laat ste jaren een
't belang eener wetenschap, wier beoefening en
den door den watersnood bij te dragen, namelijk door eene uit- deze poging
gevonden dan dc dood eens Czanrs , mot
gewigtigeronderwerp
van
den
bloei
handel en zeevaart in naauw vervolmaking met
gave van eenc reeks echte afbeeldingen van de belangrijkste punwiena
geschiedenis
gebeurtenissen van Euiopa ten naauwste
de
band staat, bijval moge vinden in een gewest, 't welk op den ai- verbonden waren. Voorgevallen
(H.)
ten der overstrooming, naar de natuur geteekend.
in het begin der verschrikkelijkste
en
aterrekundigen
van
wiskan
bogen.
ouden roem
,
sedert
den
catastropbe
Napoleon immer de wereld
die
val
van
(A, K. en L. __.)
Gedeputeerde staten van Gelderland hebben hun medelid, den
bedreigde, moest een ieder al dadelijk gevoelen, dat hier eenc
baron vanLijnden, den laat opgedragen om. met deu griffier der
gevolgen en feiIn den avond van Zaturdag, den 10 dezer, ia te Groningen een gebeurtenis plaats had gegrepen , die rijk aan is
staten, op de plaatsen zelve het noodig onderzoek te doeu naar
in de eerste
moet
bestemd
zijn.
in
de
ten
welke
zij
wijze
Wipstraat
Op
regiment,
soldaat van het 7de
op eene verraderde omstandigheien. welke cle dijkbreuken zijn voorafgegaan, onte werken, daarover worden de meest uiteenloopcndc twijdagen
t.ij
daarbij
en
heeft
wonde
aangevallen
gesneden
eene
lijke
wijze
welko
hebhen
welke
daarop
zijn
geder
deze
plaats gehad, en
felingen en gissingen gekoesterd en geopperd maar over twee
naar depogingen, welke zijn aangewend, om den vloed bekomen over het hoofd en linkeroog
_.vo!gd,
zaken zijn het wel alle menschen eens , welke partij zij ook toe.eeren en onheilen te verhoeden, en het, min ot meer loffelijk
zaken,
gedaan mogen zijn , namelijk: dat het noodlot een man weggevan
binnenlandsche
heeft
watten
bepaald,
De
minister
welke
zijn
geweest
daarbij
werkzaam
en hebben
-'-jgédra'g dergenen,
dien ook zijne vijanden eene achting waaraan zich zeker
buiten
de
rukt
berigten
bode,
bezorging
telegraaöijn
per
aanzien
der
van
\ uitsejriijnt, en ook omtrent hetgeen onverhoopt, bij pligtverzuim,
als
riet zullen ontzeggen, en dat deze dood aan de Euroontzag
kleine
te
verstaan
zij,
paait,
door
afatanden
.kan^zijri. nagelaten.
I°. voor bezorging van berigten buiten de lijn mogen door de pesche aangelegenheden eene gunstige wending kan geven.
De regering van Meijer Nicolaas was zoowel voor zijn binnenNa&r.pien verneemt is de heer mr. L. A. J. W. baron Sloet, kantoren van den r-jkntelegraaf geene boden worden gebezigd,
Kriui(_C-der staten van
voornema, onder medewerking wanneer de af te leggen afstand meer dan 15 Nederlandsche mijlandach bestuur als buiten ziju rijk van overwegenden invloed; in
beide rigtingen is de magt zijner persoonlijkheid niet te vervangen.
hoofdingenieur vanden len (kilometers bedraagt;
vanden heer H. F. Fijuje van
geven
waterstaat in
te
beschrijving
welke
tot
bode
over
In zijn rijk was hij een abacluut nlleenbeerscher in eene mate , zooala
berigten,
vandenjongaanwijzing
bezorging
2°.
dc
per
cene
'sten watervloed in Gelderland. Dit werk zal worden voorzien eenen grooteren afstand bevatten, worden door het eindkantoor Blechts zelden in de geschiedenis voorkomt. Dc onbeperkte staatsvan verscheidene kaarten en schetsen der doorbraken, terwijl de van den rtjks'elegraaf per post verzonden;
regeling toch maakt niet alleen den alleenheerscher; slechts ooeenoobrengat daarvan geheel zal strekken tot leniging der rampen,
3°. het kantoor van afzending ia niet verantwoordelijk voor de "chjjnlijk hangt in een despotieken staat de magt van de willekeur
,!^3n*e laatste weken door den watervloed veroorzaakt.
het uiteinde van Peter 111 en
bepaling van den afstand tussehen het eindkantoor en di> buiten of de luimen der regeerders
Fef\z«! verschijnen bij deboekhandelaars G. ,T. Thieme en D. de telegraaflijn gelegen"plaats.
Paul hebnen getoond , dat ook zonder geschreven staatsregeling
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de inwendige aard en gesteldheid eens «taats reageren tegen ac
doelloosheid van een enkel persoon. Nicolaas was daardoor alleen'
heeracher, omdat hij zijne persoonlijkheid geheel en al met het
en omdat hij in ds
beginsel en het lot zijns rijks te znmen
gaven des geeates evenzeer zijne omgeving overtrof ala in onmiddelijke magt. Het lot. om op de eerste sporten der levensladder
geboren le worden, is alles behalve benijdenswaardig. Van deu
overleden keizer zijn zooveel menschelijk schoone trekken bekend,
zijn privaat- en familieleven waa zóó rein en vlekkeloos, en zijur
persoonlijkheid oefende op ieder, die hem onbevangen naderde,
een zóó weldadigen , betooverenden invloed uit, dat juist niet
do slaafsche vrees voor de magt noodig wm, om het gevost
van vereering in te boezemen; en toch, wie zal, wanneer hij °P
de handelingen zijner regering ziet, niet onwillekeurig door eene
inwendige huirering bevangen worden? Met eene ijzeren vuist
heeft de keizer, die persoonlijk elke uiting van het vrije mannelijke oordeel op prija wist te stellen, in zijn rijk alles verpletterd'
wat slechts een spoor van zelfstandigheid aan den dag legde;
terwijl hij zelf met eene zeldzame diepzinnigheid in de Europ-'
sche beschaving doorgedrongen was, heef» hij tusschen debesch»'
ving van Europa en zijn onmetelijk rijk een scheidsmuur opge'l'o'''
ken, door welken naauwelijks eene lichtende vonk vermogt heen
t? dringen. Toegerust met alle middelen , om de hoogste e°
fijnste aandoeningen van het godsdienstig gevoel, die alieen uit
eene vrije ontwikkeling der individualiteit kunnen voortspruit0
to
heeft hij nimmer gelijkheid, zelfs niet in de vera'e
verte, onderde belijders van de verschillende godsdiensten ge*"?
biedigd. Begaafd met een stren r gevoel ■. an regt en eer, hee' 1
hij het weefsel van bedrog, dat in het bestuur zijns rijks heersebte, wel is waar niet met opzet onderhouden, maar hij heeft bet
geduld als een der elementen, op welko de kolossus zijns troon'
opgerigt stond; en men geloove niet, dat hij, even als een int- 1'
quant in een tooneelstuk, zijn beter gevoel aan cc.n koel, w"
overlegd doel ten offer gaf; het was veeleer cene o-weerstaanbsn'
kracht, die hem aan zijne bestemming bond, en zijne menschelij*B
natuur deed in zeker opzigt onder voor de grootheid zijner roeping. Alleen hij, die geheel en al in de alledaagsche zorgen van
het gewone leven verdiept ib , zal bij de beoordeeling van ongewone verschijnselen pragmatisch te werls gaan. De man -»n
net noodloot is evenzeer van eenc. door ve-rstanusredeneringen
niet weg te cijferen warmte doordrongen, als de dweeper, d*
geestenziener, de poëet. Dit enthusiasmus sluit geenszins !>«"
helderste en koelste verstand uit. In de keus der middelenheel'
de keizer immer hei kotfhloedigste onderzoek laten gelden , niß_r
zijn doel had hij zich zelven niet gekozen; de staatsvorm, *sll
welks hoofd hij was geroepen, was zijn noodlottig gestarnteBij elke natie vinden wij in de rij harer vorsten de eene ofaD'
dere persoonlijkheid, waarin wij hare reinste type terugvinden'
Wij bedoelen hiermede geenszins die groote scheppende mannen i
die hun volk als het ware met souvereiu geweld op het veld oef8
geschiedenis voerden, zooals Peter de Groote , Frederik dc Gro<>'
en anderen. Een scheppend genie was Nicolaas niet, maar hij *a'
de persoonlijkheid, welke (men vergeve ona de beeldrijke uitdrukking!
zich de geest der geachiedenis voor oogenatelde, toen deze he»
Russische rijk liet ontstaan. Keizer Alexander was die persoonlijkheid niet. Ofschoon wij ons niet laten verleiden door *."
poëtisch optreden, door zijne rhetoriea, doorden glanszijner men'
achenliefde en vau zijn idealismua, om te geloovendat zijne staatkunde «iet wezenlijk het doel vervolgde, dat Peter en Catharm8
«ich voor oogen gesteld hebben en dat niet het welzijn van B"s'
to°
land, maar dat der menschheid zijn eenig streven was
heeft evenwel dit streven van zijn geest zich niet zoozeer vs»
hem meeßter gemaakt, om zijn geheel zijn er naar te vormenHij had inderdaad een dweepachtigen aanleg, en wist zijne lf'
langstelling in de vrijheid der menschen:, in de onafhankelijkheid
der volkeren, enz., niet iv innigo overeenstemming te brengen
met de overtuiging zijns verstanda. Uit desen inwendigen st"jf
kan men de zwaarmoedigheid zijner laatste jaren verklaren. K-* 1'
zer Nicolaas daarentegen was het van den beginne af aan met z'*
zelven eens. Zijn sterke geest loste zich geheel in zijn leren-'
beginsel op; hij was een Rus, zoowel m zijn verstand als in zU°e
godsdienst. Met regt kon hij zich den bijnaam van rcgtgeloovig8
geven, want, wanneer men ook al niet von meening is, dat hu
met zijn helder verstand allo bijzonderheden der Oostersohe kers
gebillijkt zal hebben, zoo was zijn geloof niettemin vast, dat aan
dea» kerk Rutlandi grootheid verbonden is, en dat voor het denkbeeld van Ruslandß grootheid alleanderepolitieke denkbeelden mo*»'
en eene zoodanige is et,
ten verdwijnen. De Russische natie
in weerwilvan de bonte mengeling, welke de deelen dea rijks aanbieden
heeft deze overeenstemming van haren keizer met haaj
eigen'idealistisch streven, met zeker instinct, ten volle gevoeld
en hemafgodisch vereerd. De wil van haren Czaar was haar inderdaad de wi! Gods. De reizigers, die ons het tegendeel verklaren , zijn niet, doorgedrongen tot de kern des Russischen volksDie toovermagt, is nu vernietigd. De keizer, wiens wil door
en door eenzelvig was mrt Ruslands bestemming, en die per"
soonlijk met eene vastberadenheid en duurzaamheid, die verbazing moeten wekken, alles ten uitvoer bragtwathij besloten hadi
die ieder kracht zijns rijks, goed- of kwaadschiks, aan zijne oogmerken onderwierp, is niet meer, en de tegenstrijdige bestanddeelen
hebben thans weer ruim spel bekomen. He* gerucht verbindt
die tegenstrijdige bestanddeelen met de persoonlijkheden der beide
oudste zonen des keizers. Wij weten niet, in hoeverre dit gerucht6
gegrond is , en gelooven althans niet, dat zij in de tegenwoordig
crisis tot uitbarsting zullen komen, daar Nicolaas krachtig over
maar
de eenheid zijner familie gewaakt
thans ontbreekt
de onwankelbare vastberadenheid in bet besluiten, en dat is vo"1
het bestuur van zoodanig kolossaal rijk de hoofdzaak. De kei»-1
heeft immer voor de nitvoering zijner denkbeelden zeer geschikte, schrandere en vastberadene dienaren gevonden; in zijne ma?'
tige hand waren zij bloote werktuigen, die geenszins met tegezin
maar met ijver, ja met hart en ziel voorzijne doelarbeidden. M_D
zou zeer dwalen wanneer men wilde aannemen, dat elke hand ben
ook nu weer als gedienstige werktuigen zou kunnen gebruiken. Het
i» eene dwaling, nagenoeg algemeenverspreid, dat in een despotiekeo
regeringsvorm alle dienaren des rijks een slaafschea zin moeten
hebben. De vereering van een verheven man is nog geen slaafscb"
zijn
heid, en de dienaren, die keizer Nicolaas gevormd
bij lange na niet alle buigzame en gedweeë wezens; hoewel zij, V»B
den anderen kant , geen onafhankelijkheid en zelfstandigheid genoeg bezitten, 'om zonder de leiding eener gebiedende hand, zich
met hetbesuur des rijks te belasten, want 2ij zijn aan eene strenge dienst gewoon geraakt, en wat in Oostenrijk op het einde van
het jaar 1848 plaats had, dat na'nelijk de generaals, naar eigen
bealuit en goedvinden, hst uit zijn verband gerukte rijk weer in
orde bragten, zou in Rusland groote zwarigheden ontmoetenWelke wending dc binnehlnndsche aangelegenheden bij gevolg H 1
het eerste oogenblik ook mogen nemeu, een zeker dralen en
weifelende handeling is onrermijdelijk; en het overwigt des keizers over zijno vijanden, dat in de eenheid en vastheid van zijn
wil lag, is voor immer verloreu. Welligt bekomt do nieuwe
keizer het overwigt terug, maar hij kan het niet voor de oogeU"
blikkelijke crisia aanwenden. Welligt zai in den beginne de Basische staatkunde met nog grootere ruwheid zich hij het buitenland Willen doen gelden, maar
ruwheid i> nog geeu vastheidDoeu nog vee: grooter en rijker in gevolgen zullen de veranderingen z,ijn, die in den invloed van Rusland over de buitenlandsche Torsten zullen plaais hebben. Men moet het gehoord
hebben, hoe keizer Nicolaas in 1851 de Berlijnsche garde met de
volgende woorden aansprak: -Niet waar, kameraden, gij zolnimmer tegen mij vechten?''
om zich te overtuigen, dat de
indruk dier woorden niet voortsproot uit de magt. van hem die
ze sprak, niet uit zijne betrekking tot het Pruissische vorstenhuis, maar voornamelijk uit zijne gebiedende persoonlijkheid. Oe
invloed deser persoonlijkheid werkte bij de Duitsche vorsten e°
hunne regeringen welligt ever. krachtig als de beleedigingen, die
zij vnn de democratie ondervonden hadden. Hij was beslissend
in 1850. Wie slechts eenmaal den keizer heeft gezien, kon zich
de toovermagt van deae persoonlijk!])l*! wel verklaren ,en daaraan
knoopt zich het tragische in het lot des keizers. Hij heeft gedurende zijn leven gelegenheid genoeg gehad, zich van de magt v»0
zijn persoonlijken invloed te overtuigen, en zoo gebeurde het aan
het eindeEijner loopbaan, dat hij die te hoog schatte. Hij schatte
die te boog in zijne 'persoonlijke betrekking tot den graaf van
Aberdee'i, terwijl hij op de steeds voortdurende wijsheid eener
conatitutioneele staatkunde te laagnederzag, in verhouding tot hegewigt van een enkel persoon hij overschatte die no;5 meer ten opzig e van Oostenrijk. Aiet een zekerenovermoed hebben' deRussische
Icgerhoofden den opstand -an Hongarije bedwong-n; nog meef
echter rekende Nicolaas op de toovermagt, die hij op het gemoed
van den jeugdigen keizer van Oostenrijk uitoefende. Dio toovermag'
was inderdaad zeer groot en bij een regtgeaard en ligt voor i°'
drukken vatbaar gamoed we! te vo.t_ar.ii. Nu eohter hoorderat*
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iQ den mond des volks de volgende woorden, die wij , zonder onbescheiden fe zijn , de schoonste bladzijden uit
»itK °'es'Ü^s
dat album aanwijzen? Het zijn die regelen waarin de dankeven
ZooTeel ideale waarheid bevatten, als alle volkstay&en:
a' „ Vorat
Schwartzenberg heeft gezegd, dat hij slechts op baarheid zich uitspreekt voor betoonde bereidwilligheid tot me
, gunstige gelegenheid wacht, om eene daad van schitterende dewerking ot zeif geven van coceerlen ten voordeele der armen.
aarneid te plegen." Van meer beteekenis nog dan deze Het valt niet al te gemakkelijk aan bet talent van cene der zusBte moest
de eerate waarschuwing van prins Metternichzijn. De ters onvoorwaardelijk de voorkeur too te kennen; hoezeer ook het
j*.
gezant
sloeg er geen acht op, en keizer E icoiaas geloofde vuur, de flksche streek en het humoristische Bpel der jongere
cnf
«ir B?rßanu'*°ti
geruateüjk te kunnen verklaren, dat zuster medesiepen en bclooveren , toch is de elegische, degelijke,
Seymour
Oo t
ernstige voordragt en de groote zekerheid der oudere niet. minwilde,
6nf'Jk
niets
anders
dan hetgeen Rusland wilde. Mis"cV
deze verklaring de wending bespoedigd , di". in den der treffend.- wat allerwege en algemeen de hoogate bewondering
loop 11,!
afdwingt, is het voortreffelijke zamenspel der beide kunstenarestooh ln gebeurtenissen onmogelijk kon uitblijven, maar die
sen, dat in iederen streek, in iedere nuancering de volkomenste
dat
beslissend
waa.
Alzoo
werd
door
eene
oogenblik
>
en
''u e berekening bet gansche gebouw o nvergeworpen, overeenstemming toont.
6*" 'angdurig arbeidzame en vaate regering opgetrokken bad;
Het zij ons vergund, onze lezers ten slotte een paar anecdoten
om,
ergeworpen
iv een tijd, dat het in het geheel niet noodig te verbalen, die men ons ten opzigte van het beroemde zustj^.' want de zending van prins Mentchikoff was niet eene terpaar mededeelde. Bij geleger.heid van een door haar gegestaatkunde, zij werd in het leven geroepen ven concert in het Thedlre hallen te Parijs, waar de elite uit de
don jTan berekende
was, vroeg do dichter de Lamartine den
Uitv) " zen("og van den graaf von Leiningcn en was slechts een hoofdstad tegenwoordig
beleedigden trots. Het was een tragisch lot grooten Vieuxtemps naar diens gedachten over de Femi's. Wat
, n °ej&el van
door zou ik u kunnen zeggen, antwoordde de uitstekende kunstenaar,
M, "cm, dien het
maar tevena de vinger
over talenten die ik bewonder, dan dat de Hemel ze haar gegewordt.
wijsheid
der
tot
stervelingen
gemaakt
schande
ne "t-^?
ven
hoe toch zouden zij ze, op dien leeftijd, door studie
immer
in
regeringen
.duitsche
stonden
tot
keizer
Nicolaas
cc» ei
j^ e geiaardige betrekking. De democratie zocht die stceda als verkrijgen?— Gij hebt gelijk, dat ziju geene twee jonge meisjes
vrees
Russische overmagt te doen voorkomen,doch die wij hebben gehoord, het zijn twee bekoorlijke at'schijnsels van
2e^ 'e.n voor de Het
waa een gevoel van vereering, dat niet bovenaardsche wezens f zeide in zijne dichterlijke taal, de onsterrje
onregte.
Wij twijfelen
lmar en P
Een in groote trekken zich felijke auteur van Jocelin en van de Alédilalions,
"Itw'VV^' en Tast geloof aangold.
zijne bestemming, bij eeneaanen of ooit een kunstenaar het voorwerp van vleijender lofspraak was.
Toor " C^ Bctlt'R" inboezemende
Na het laatste concert der zusters in dehoofdstad van Pruissen,
persoonlijkheid, werkt dan het
st-rfe
in wiens salons zij zich den vorigen
*a i 'a wauneer men zien door duizend kleine omstandigheden deed de graaf van
)a'eil
c'eu
gevierde
hooren,
belemmert
ziet.
avond
hadden
doe
de
violisten een prachtig bouweg
rigt
Men
ondikwijls
■r'
"illiik e'sc;hen
aan de Duitsche vorsten. Om zich uit dit net quet van witte camelias en rozen ter hand stellen, hetwelk zich
der 'n?ewikkeldste
betrekkingen en voorwaarden los te werken, door de bijzonderheid onderscheidde, dat de bloemen, in plaats
2]j_
van met papier, met een aantal echte kanten omwikkeld waren,
aaD-heden
van een genie noodig. Zonder twijfel is Oos'ern-rt Tan
Ouitsohe staten het minst gebonden; het wordt .ter waarde van omtrent zeven duizend francs.
'hati "°or
een verstandigen en vastberaden wil bestuurd, en toch,
In een tijd, waarin zich, ook op,,het gebied der kunst, zoo}, 0 |*
ei!'!Ql'oomd,
goede en voortreffelijks vertoont c i verdringt, leveren zulke
hoe
en
niet
veel
zijn
zijne
langzaam
angstvallig
stappen.
En
pf,,- wende men zijne blikken naar de kleinere staten, zelfs buitengewone huldeblijken voorshands reeds de bewijzen voor uiteö
stekende begnafdheden.
»eoi_„ n'et o'tgczonderd. Daar gelden in de eerste plaats over.op vsjfj 11 ' gegrond op billijke belrekkingen, op den bondsdag,
I^6ll'
stoa,sl'egeling en dergelijke; dan komen de hon8
amu>e-bctrekkingen, vervolgens de ligging van het
gebied J^
8
r immer ieder enkele staat den anderen stoort
en bindt
De zoogenaamde Nationale Nederlandsche
van Fran'kr'lBotte het drievoudige gevaar, dat vau deakant
Vereeniging van Assuradeuren te
en vau derevolutie dreigt. Wanneer nu
Pen groote
VanAmsterdam.
do uit de ' |f* %e wil tegenover dit vereenigdegevoel optreedt,
ïer inzage van een daarin voorkomende mededeeling, werd
zijner kracht werkt, die alle bijzonderheden ons dezer dagen een nummer der Amsterdamsche Courant toege;
"aauwkeu.'/r
en nimmernoodig heeft kleingeestig tehanvelen en'
re^ent
zonden, waaruit wij kennis namen van de inrigting, hierboven
ng van Wann<;ei' die wil tevens als de hoogste en edelste uitdruk- genoemd. Over de wijze, waarop de«e haar bestaan tracht te
magtsvolkomenheid verschijnt, die door een so- publiceren en zich partijgangers te winnen, wiiien wij hier liefst
"dair b 1 Vol,tefy'se
te
*n?°at""e regeringen verbindt, dan is het gemakkelijk
het stilzwijgen bewaren doch eenige nadere informatiën brengen
wanneer
deïc toovermagt nawerkt, ook dan
ru eil
ona to' de vraag, in hoever de
van Nationale Nederland' ovcrtuigmg
naar
tijd
ecu sche met de waarheid overeenkomt-titel
dea veratands reeds langen
"Oderen *ant
iT
heengedreven wordt. Maar deze toovermagt is geensB j_
Immers, aan oen gedeelte der assuradeuren van Amsterdam
Cea erftieol > dat ,ot een ander persoon overgnat; zij verbindt
zeer klein gedeelte der Rotterdamaehe assuradeuren
«ch
,
aan de persoonlijkheid zelve. Thans zijn de gemoederen an- heeft zich een
aangesloten en dit maakt nu de geheele vereeniging uit.
gestemd, en de nieuwe keizer zal door concessien moeten verHet mag waar x\yn, dat in vroeger tijden ieta wat in Amster, w_it de overleden keizer als een verjaard regt eischte.
Aldus zolien wij wel niet voor te voorbarig gehouden worden, dam ontstond, den titel van Nederlandsch verdiende, doch bet is
""Oneer wij , de zaken uit dat oogpunt beschouwende , ons aan niet minder waar, dat die tijden van; Paris, eest la France, voor
voorbij zijn.
«ene vredelievende hoop overgeven , en wel is
niet aan de Amsterdam
Het
komt
ons voor, dat, indien die vereeniging werkelijk eene
aoop op een weinig duurzamen vrede, die onswaar
nog voor eenige
■Baanden bedreigde, en die welbgt uitliep op het knotten
Nationale
Nederlandsche
dan de aansluiting meer unaniem
van Rua- moest zijn; dat er, zoo alwas,
niet in al onze zeehaudeldrijvendeplaatovermagt, door de zamenwerking van geheel Europa
waarsen, dan toch in de voornaamate, olgemeen diende te worden me"■»* -d^heid than. verloren is,
«'«on. waarborgen geeft voor de toekomst. maar op een
degewerkt dat het bestuur dan niet alleen uit Amsterdanisehe
(Grcnsboten)
inwoners, maar ook uit leden van de anderehandelsteden, behoorde
te zijn zamengesteld.
Thans zal Kotterdam, wat deze expertise aangaat, door AmVirginia
Carollna
Fernt. sterdam
worden bpstuurd. Volgens een reglement, in Amsterge
gdie onder ons zulke levendige en aan.vloll9ten>
«ename Ve
Amsterdam, gemaakt, zal men in
dam,
door
en omanderr_«»i b-nnTrngeU hebben achtergelaten, zullen zich weldra streken schepen moeten bouwen; de door den Hotterdam
aldaar gevestigden
B,ede
doen Gooren. Na een roemvol verblijfin
ïar-ijs w» ,
af te gevene certificaten zulien ceratdan hunne waarde erkunstreizen door de hoofdsteden van Frankrijk, expert
ItalU* z„?
wanneer zij door de te Amsterdam gevestigde commissie
langen,
ie ware triomftogten en hebben de
en..Be-?
h
zijn, enz.
"D
gecontraaigneerd
zullen
meerdere gevolgtrekkin"ateerd. Ta** v Ber"Jn verkregen, buitengewoon succes gecon- gen willen wij vooralsnog daarlaten;Doch
voor het oogenblik slechts
zal dan ook ons publiek het vernieuwd de
optreden va
vraag herhalende:
eenige biorn-a i-* gevierde zusterpaar verbeiden en inmiddels gaarne
Of' die zoogeuaamdej^ationaieNederlandsche Vereeniging
(die,
rginia° .'8e°e bijzonderheden omtrent haar vernemen.
zoo zij dit heeten kon, alleen daarin zou bestaan, dat zjj in hare'
aw>^na Eerni zijn in 1839 en 1837 in Como ge- werk'ng
k°ren en d
uitsluitend Nederlandsch ia), niet veeleer eene plaatse°-tving en _.B. Eu 15 jaren oud. Het eerate muziek onderwijs lijke (en dan nog slechts gedeeltelijk plaatselijke) Amsterdamsche
Sleite als „^ ,U de eerste kindschheid van haren vader, die zich Vereeniging behoort te worden genoemd.
lttee- malen loolsPeler onderscheidt en wien zij op zijne kunstreizen
EEN ROTTEBDAKMF.U.
c'" kleine
woonden
een dezer togten, in
■pVei' 8c'eneen coneeft hij waarin het toen nog jeugdige
Amsterdam , 7 Maart 1855.
lu«terpaar
de
Redacteur!
aanleiding,
Mijnheer
en
dit
was
de
die
het
optrad,
?°H°
vUur
der
aa in k unBt.' n hare jeugdige gemoederen deed ontbranden en
Bij het lezen der bedenkingen, welke in de Amsterdamsche Cou(Ook wijVe -°enaB deed uitroepen: » Noi pure siarno violoniste!" ranten gemaakt zijn , tegen hetvoorstel tot afschaffing der belaating
Van dien tijd af rigtte zich geheel haar op het'gemaal, hebben wij ons meer dan eens afgevraagd, van
? en _en B violis'en).
Ten. er naar iom z'oh in hare kunst te bekwamen; waar komen die bedenkingen? komen zij van de hoofdstad, of
ire kinde T]°o,'ca
werc'en door goede, voor den omvang harer beter, van de eerste handelsstad des rijka, of van eene etad in
'eine hand"
instrumenten verwisaeld en zij genoten het deze ol geene landpiovincie ? Zeker is bet, dat zij met de beonderri gt e %eßehïktf
harer landgenooten Bianchi en Gamba. langen vau den handels-en nijverheidsstand van Am'aterdam, niet
'""^geviugen
V
1851
Vaa Zwit ,]e^onnen "Ü hare eerste kunstreis door
een deel in o":".'er,ïtemming zijn; deze verlangt niets liever, dan onthef*eDschen ndree" Frankrijk, om in Parijs, het. doelwit harer fing ',-,ri al hetgeen haar en hare bedrijvigheid belemmert en niets
volmaking te zoeken. Daar talent verzekerde doet dat meer , dan het stelsel van indirecte belaatingeu , waaraar overal Vf.
n grooten bijval, waarnaar zij niet door speculatief onder we jaren gebukt gaan; de handelaar ,de industrieel, moet
uifbazui
ne Van verkregen roem hadden
In NizJ?
gestreefd.
zich vrij kunnen bewegen , maar niet belemmerd worden door een
2\i de bes, v.' Waar ZÜ 'n het voorjaar van 1852 kwamen, genoten heir van ambtenaren , dat zijne handelingen bewaakt en zijne beder vorstin Czartoriska en van lady Melville- drijvigheid ondergeachikt maakt aan den wil en convenientie van
.rildlev j*l'ai'ng
80'rées in hare salons gaven en daardoor de meest hen die steeds in dea koopman of fabrijkant eenen smokkelaar
-Parijs t ,nSen met het talent der kinderen bekend maakten. meenen te zien. Hamburg heeft in het verleden jaar meer in- en
*■
door d en, e gezusters Eerni allereerst op in een conee_t, uitgevoerd dan gansch Nederland; maar in Hamburg is de hanschrift wer d Ta''c' Musicale aan de abonnenten van dat tijd- del en nijverheid ook vrij. De Hamburger koopman bekomt "undaarna deden zij zich meermalen hooren stige berigten uit Oost oi West, of waar van daan ge wilt, "omi? *■het 77i.--,"_»'aaBSehoden;
Italiens, in do zaal van Herz, in de opera, in trent het. een of ander artikel; hij heeft uieta meer te doeu dan
Cercle
.Het wa__?.n8icah enz., en overal met het schitterendst gevolg. zijne pakhuizen open te aluiten en het artikel aan boord van een
Zleö,
vergund het album der beminnelijke zusters in te zeilvaardig achip te doen vervoeren. De Hollandache
koopman
en
BeÜle, v '-1 To»den daarin over hare concerten in Nizza, Mar- ontvangt dezelde berigten; welnu , het is hem door de bestaande
orleans ïarijs, Lille, Boulogne, Dieppe, Duinker- formaliteiten volstrekt onmogelijk van een zeilvaardig schip geAnt"WeiGene'
lausanne,
' Freiburg, Bern, Zurich, Luik, Brugge, bruik te maken en zoo viacht hij regelmatig achter het net. Het
.p"eRrussel
'
on-ea j**, ' '«dereen ook van vroeger inuit de voorname steden moet voorwaar ten hoogste vreemd klinken, dat terwijl
in navolbladzijde, zoowel beoordeelingen uit de ging van Engeland, door een ieder handelsvrijheid en gemakkeölfcat » ca ?' °P
aghladen, als in gedichten , brieven en muzielijk verkeer met andere volken gepredikt wordt, dat HB. de han?'e «ouv nU'8
"
van
vele
de
kunstnolabiiiteiten,
Waaro"der
warmste
dels- en nijverheidsstand van Amsterdam zoude verlangen , het
'"sen' van vriendschappelijke hoogachting. En mogen vrije verkeer van
n
goederen door accijnswetten zoodanig belemmerd
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Beetijdingen.
*er._hi»ven.
18 Mrt

T

(18 WNW., harde

,Wlnd') Aangekomen.

JaL. f mes M^inus, v.d. Waalqq.,Bat.
Fowey
Lei,n, ? ' St' Andrcws ,
leau
dito

.

*f

be J
Renn „ u- Jaa,ste naar Dordt vertrokken
s<% in 't gezigt.

3 Gebroeders, I'okkema,
Londen
Azard, Ketelaar,
dito
Emerald, Wade,
Yarmouth
18. Elisabeth Jolianna, de Boer, Rio-Janeiro
Vlle. (W.-OZO.) Vertrokken.
14 Mrt, Catharina Maria, Viesc;', Eugeland
(bijlegger)

I

OjJOrto. Aangekomen.
2 Maart. Harmonie, Kramer,
Hartlepool
Aurora, de Boer,
dito
Cle (! 5Sa. Vertrokken.
9 Maart. Alachtilda Barbara, Kat,
Malta
S4as-MiiUv-s. Aangekomen.

27 Feb. Alathiide, Levèel,

Amsterdam

_i<?snstantiimopcl. Aangekomen.
Niets gepasseerd.
ö Maart. Voorwaarts, Vink,
Ylfsttlngen. (Z.t.W.) Aangekomen.
Amsterdam
' Corn. Wilhelmina, Hoeksma,
17 Mrt. Quentin Metsijs, Miehaelsen, Havana
dito
&>___"<_ otrwvel,
rer<ro**^Flandre, Wevers.
Arjen Brouwer, de Boer,
Bio Janeiro
dito
(v.Batavia)Rotterdam
_i..
tö '
Maasrtymph, Knijpers,
dito
Cardift
Bef' S^feld ,
(v. Oostzee) dito
Newyork
Annegina, Donga,
Peter Hattrick, Bourne ,
Newcastle
CW* onu ' Coomans , (v. dito) dito
e, «*>vn,_fc'lebert.
Arm Levingston , Sharp,
Venetië
Anna Louisa , Brouwer.
dito
(v. dito) Schiedam
18 Mrt.
Aimée Victoire , Dulbur,
Bordeaux Londen- Aangekomen.
(»Ö Z.W.) a_.am.el_._i_n.
Aiaria, Dubose,
dito
«"'"tinus.Gagestein,Batavia
Jone p
Egmond
Henriette,
Warriug,
Londen 16 Maart. Vereeniging,
ms,
p"'" Urquhart, New-York
Hendrik
Zeilklaar.
Sally,
Earl,
dito 15.
"Sara_ \f W&ert, Noorduin , Bouaan
Margaretha Hermanna, Nijman, Amst.
Vertrolcken.
Frederikshaven
t'Vetl i^?rte lsia>
Gustaaf,
Koningsbergen
Hermann, Bornholdt, Hamburg
Junge
Huil
Co-eo.Z0;¥')"
Maart.
wind
W.
Deal
16
De
Beens,
Newcastle
Londen
Aangekomen.
Lahn,
Holvor
""H3-),
Leith
ligt
op dereede ten ank.
, Havana
1h e
Wm. Rathbbne, Pratt,
Liverpool 14 Maart. Fortuna , Noordhoek
(n. Rotterdam)
fuvtorberijss.
Wight. Gepasseerd.
Londen
I s *« *1«~. rwri»^.
5
,
19
15 Mrt. Harmonie,Tinteler, Havana n.Amst.
,
Hoog
Maart.
Mrt' _? 5
R*Sterdam
wind.)
B gepasseerd.
l=te ge-ijde: 4 ure 21 i-.-.in Laag water, | Rye. Vertrokken.
12 -a-e 7 >nfn
ste iès'jjde
j 15 Maart. Col. Evans, Hamden, Kotterdam
(ZW.
\ PlymOHth. Aangekomen.
le<! gepasseerd.
' 15 Maart. Antagonist. Blake.
Sourabaijn
Vreende Havens.
l 'Klein
Falenou.h 15 Maart. Bewind ZZW.
Batavia Siydnï'y. Aangekomen,
S,W!k'"Wg'
Vertrokken.
'
üa
Bahia 7 Dee. Drie
Wilhelmie, Londen Mverfi-001.
Oporto
15 Maart Henriette, Wever,
0"- «obei'tson,
dito 8. Diana, van Bochove ,
Valparaiso A.'^'d-r^si-iaïl. Vertrokken.
(""tntidn'Yh l ' OH"er " Alexandria
Vertrokken.
15 Maart. Thames, Beaumont,, Kotterdam
tharlna de Winter, Londen 7.
■&"«_-f_. i°
Ardjoeno, Post,
Batavia ï_OOÏr". Vertrokken.
K„,_f~' 'oeken,
'
__.;,„
dito _Mel3?..H.*V._e. Vertrokken.
ir
'
Wm. Spencer, Murtiiy, RottWd,
dito 1 i I)«c. liodemijk Anthony, Leonhard, Hrdriav 15 Maart.
°***KÏ 'n"BP<»'»"AYtl%tse, Fl.bWd',

ï*

13. (ÜKö.)

Ja^f'
f

Ad<»-Vèrl

LWaw-heide
»L
BJ
l'*7-Sl
»BMaa«..^f;
l7*«l. (t

«ol
n'
Q-'e-n";^

0

"'

Qu

«^'

dito

dilo

.

mogt bljjjveu, dat r_en yen noeïi naar buiten, noch r.aai- binnen
kan bewegen; neen Mijnheer de Redacteur! dat is volstrekt het
geval niet; de koopman enfabriikant in Amsterdam , verstaat zijn
lelang nog tegoed, om stilte Êunnen zwijgen Of de bedenkingen
:n de Amsteraurnsche Couranten gemaakt, en wij aarzelen niet te
vorklaren, dat bij hen daarvoor i.iet de minste sympathie kan
worden gevoeld. Niets moeten zij meer verlangen dan de gansche
afschaffing van een stelsel van belasting dat zoo zeer in strijd is,
mot de ontwikkeling onzer materieele welvaart. Maar er is nog
iets ar ders en van niet minder gewint; accijnsen op dc eerate le
vensbehoefteu ,op het brood , vleesch bier , azijn , zout, zeep en
achten wij eene hoogst onredelijke belasting, die
«oor de mindere standen, omdat ze gebrek lijden , niet kan niet
behoort gedragen te worden.
Schrijver is bij de redactie der Amsterdamsche Courant bekend,
welnu dat zij bij hem kome; hij zal ze laten zien, dat een gezin
dat / 14 &
15. in de week aan inkomen
geene weelde
geniet; dat een ander gezin met 1.20 daags gebrek lijdt. Dat
gezin geeft 45 cents daags, aan roggebrood uit, en betaalt daarvan per week, 18 tot 20 cents b-tlasting, en wat betaalt het nu
nog van andere artikelen die het niet ontberenkan? Zalmen nu
beweren, dat die 18 i- 20 centen per week, geen bezwaar zijn?
maar wanneer men onderde dagelijkeche uitgaven \ermcldvindt, 5
cents aan vet, G centa aan licht, 4,3 cents aan koffij cm meik ,
dan zal men zich daaraan wel niet schuldig maken.
De regering heeft het onzes inziena goed begrepen; had zij alle
accijnsen afgeschaft, dat ware nog beter geweest, want wij zijn
immer van gevoelen, dat waar een kwaad bestaat, het met wor
tel ca tak, hoe eerder zöo beter , moet worden uitgeroeid. Maar
de regering heeft toch eenen belangrijken stap gedaan; wel verre
van zwakheid, toont zij bedaard en krachtig wat ze wil, en wat
we verwachten mogen en nu zal zich daartegen eene stem uit de
hoofdstad , wat meer zegt uit dc eerate handelsstad dea rijks verhelten. ! neen, datbehoort de stem eens roepeaden in den woestijn
te blijven ; welke belangen die stem op hel: oog heeft verklaren
wij jviet begrijpen , maar wel, dat, handel en industrie de bronnen
van ons bestaan, slecht met zijne bedenkingen zijn gediond.
In eene hoofdelijke belasting van slecht 1 fv millioen zien wijniet do minste zwarigheid deze zal gemakkelijk verdeeld en nog
gemakkelijker gedragen worden, ln Duitschland gaat de ontvang
die ook niet hoog ia, om die, reden zonder
der Classe

,

,

’

’

.

aanvoeren, doch de omzettingen zijn zonder eenige levendigheid.
De
van den 13den tot en met den 16den dezer bedra1020 qrs. Engelsche en 1420 qrs. vreemde Tarwe; 3230 era.
gen afvoeren
enis2oo qrs. Engelsche en 40 qrs. vreemde Haver.
Engelsche
Vt-einarkt. De voorraad van Vee ter markt van heden
was zeer groo: en daar de vraag zeer gering was, was
de handel
flaauw en de prijzen van Runderen en Schapen 2 d. lager.

,

Liverpool.

16 Maart.

Katoen. De prijzen hebben deze week weinig verandering
ondergaan; echter is de notering van /air Georgia op 5 3/8 d.
verlaagd. De verkoopen bedragen 67000 b. waarvan 11000 b!
voor uitvoer en 3000 b. voor speculatie zijn genomen. De voorraad bes'aat uit 635.000 b. tegen 675.610 b. op gelijk tijdstip in
vorige jaar.
het

Antwerpen.

17 Haart.

Heden zijn ca. 400 b. Brazil en eeuigepartijtjes

Si offij.

Java

omgezet. Suiker. De reeds gisteren vermelde verkoopen bestaan uit 2021 k. Havana, in ruiling tegen 380.000 kil. Geraffi-

neerd. Heden werden 120 k. Havana, verkocht, benevens ca. 630
k. beschadigde dito in veiling tot fr. 25 ü 27 1/2 vreemd entr.
Van Hij t hebben 25 v. Carolina nemers gevonden. Katoen.
Heden 'zijn weder afgedaan 952 b. Georgia, 103 b. Alobile, 103
b. Texas en 49 b. Louisiana. Verfhout. Men verneemt den
verkoop van ca. 50.000 kil. Laguna en 30.000 kil. St. Domingo
Campeche.

gesouteneerd met weinig

Granen

Havre, 16 Maart.
Katoen. De vraag bleef heden levendig en tot drie ure
werden ca. 1500 bn. omgezet tot gesouteneerde prijzen. De noteringen zijn gedeeltelijk fr. I lager en als volgt:

N.-Orl. Mobile. Georg.
N.-Orl. Mobile Georg.
Tres bas fr. 70
70
70 Bon ord. fr. 94
89
88
» 79
Bas
78
76 PctitCourt. 98?
Irèsord.
84
82
80 Courant
101
Ordinaire « 90
86
84
Van Hoflif zijn 767 bn. Laguayra afgedaan tot fr. 69 ent.
Hulden. Heden zijn 800 dr 'Laguayra tot fr. 97 cons. vérkocht. Van Verfhout hebben 34000 kil. Curacao en Porto
Cabelle Geelhoul

—— ——

nemers gevonden tot fr. 7.50.

en Beurstijdingen.

Fondsen

eenige moeite.
De groote zaak zit hen_ maar hier, dat de mindere standen,
die gebrek lijden, moeten worden ontlast eu de gelukkiger standen
18 Maart.
Spanje
put 18 1/8; dito Binnenl. 3 pCt. 313
betalen; op welke wijze ? daar zijn middelen voor te vinden, als
Met. 6 pCt. 62 S./4,
dito Nieuwe 74
dito Nation ipCt. 66 1/8; dlto 2 1/2 '/_. 32;
men maar eerst den wil heeft.
Gren. I* 1/2.
Wij en ieder koopman en industrieel juichen den eersten stap Oob.
Bij onbcduldendcn handel was de stemming iets flauwer.
van onzen minister van financiën toe; wij zijn geheel overtuigd,
Laatste, prijzen van Zaturttag ter oeurze van Amsterdam :
dat ze ons eene betere toekomst zal doen beievon en wij stellen
dan ook alle vertrouwen omtrent het aannemen van het voorstel,
Nederl. Werk. Schuld 2 1/2 % 62; dito dito 3 % 73 9 ltt; a io dito
j» T y.
*Si 9! 14; Amort Synd.3 1/2 pCr. 89 h.h België bij Rolhsch. 2 1.-JI %
door onze vertegenwoordigers.
18
Spanje Onb. Bt. 1
dito Buit 3 % 37
dito Binnenl.
3 _. 31 V3,'SV; Bewijzeu Coup. 4
Port. te Londen 3 % 3t
Rus), bij lUpe
1798/1816 6 '/ JOl 1/2; dilo dit.
6 % 83
dito 4 12 % >8
dit" bij Stiegl. 4 SS 74 7/8.; Cert van Ass. 6 %
,
Poolsche
4
60;
1/4;
Cert
V 69
dilo Aaud. met Lot. fl
Oost.
* Londen 16 Haart.
ó %
dito 1847 2 1/2 % c23/le ; di'o
2_/Z %
Kotlij ferm met goede vraag voor de consumtie. Nalive Ceylan Met.
dito N. 6
74
dilo 1861
74
dito Nat Mot 6
63 .'"/»;
47/- ii 47/6- Plantnüon bedong iets hoogere prijzen. In veiling N. Weener% Loten van 2ro b %
Am. Bauk-Act. 2
Brai.
werden heden 446 bn. Brazil verkocht tot 44/- a 45/-. Eene 1843 6 i 98; Me«.ik. i 9 fl 1864’263;
Gren. Onb. Stukk.
dito On* p 19
jEcua*.
zeilende lading van 3000 bn. St. Dominfo werd voor Antwerpen 14 j/2; Peru 4 !/.'
dito Fraisches4;
i 1 16; Pruiss. Aand.
gekocht tot 43/-. Sui-4er vast, echter bleven de ordinaire 3 1/2
ISB.
Antwerpen,
Beurs van
17 Waart.
op de prijzen der vorige week. Van B. P. soorkwaliteifen stildeze
week 2361 vn. omgezet. Circa 13.800 zakk.
Be'g. 2 1 2 pCt 6.4 l/S P. ; dito IS-0—42 4 1/2 pCt. Vl 3/4 P.; dilo
ten werden
Sp. 1 pCI. 17 7/8 G!■
Mauritius vonden deze week in veiling bgna geheel koopers. 1862 b pCt 9» G.; Metall. 6 pCt. 66 a l/S
Van 2669 zakken Bengaal werd slechts oen derde gedeelte ver- dito 3 pCt. 33 R' m 82 l/S.
Benrs. van Londen , 16 Maart
1

_

Aandelsberigten.

*

_

kocht,

’

tot iets billijker prijzen voor wit en heden bedongen 661

_

kont. 93 3/8 a 1(2; dito op 1! Ap il 9i S/Si 3/4; Brai t % 101
zakken mooi sterk blond j(8/- a 40/-. Heden werden 2036 zakken i 103; dito
4
pCt. 9i a 96; dito 6 pCt N. 1529/39 100 i 102 1
Madras verkocht tot 36/- ü 40/ In Manilla ging uit de hand Buenos-Ajres 6 1/2
a
Deném. 3 % 81 84; dilo 6 V 101 i 103,
%
13,000
zakk. werden omgezet tot 30/9 voor gekleid Ecu?d..r :i 3/4 i
veel om; ca.
!irei.ada 2 1/2 pGt 16 a l«; dilo U^tgost. 6 i
en 26/9 il 27/- voor ongekleid. Eene zeilendelading van 18,000
Mexic 3 pCt. 20 f/8 a
-cru 4 1/2 pCI 7012a 71; dito 3
43; Rusland 6 y, 100 102; dito 4 i/2 %
zakk. werd voor Briatol genomen tot 19/6 entr. en 10.000 zakk. 60 il, Portug 4 t 42 ji 87
a ï>2: Sard. 6 pCt.
Spanje 3 pCt. 3b 3/4 a 37; dilo 1 »Ct.
courante kwaliteit, mede zeilende, voor Antwerpen tot 19/9entr. 90
Pa„.4 1/8è 3/S
18 1/4 1
dto
Conp 4 6-8 4
Turksche
Van Java werden 720 kranj. 3900 zakk. tot vaste prijzen vei- Insehr.
801/2Ven 3 1/2 p Ct. 22 24; dito Uitg. HU, HoU.
goed
bruin 29/- & :: t ï iCt 6> 1/2 a 63; dito 4 pCt. 94 a 94 1/2.
kocht, als: blond en grijs 32/6 a 34/6, ord. &
32/-. In vreemde W.lnd. soorten bepaalden de veilingen zich tot R tterdam en Antwerpen groot jC 10, ten volle gefourneerd _t 81 81/4.
1922 kn. Havana, welke koopers vonden tot 34/- i_ 36/6 voor R nspoorw groot £ 20 (gesto.t
lü) j 7 1/2 a 8
blond, t37- a 37/6 voor floretes en 24/6 El 26/- voor goed wit Namen en L -ik gr'-ot i. 20 ton -ol!.. gefourn. Nl»!
-163/4 «7 1/4.
iv entr. Eene lading van 351 kn. 300 zakk. Bahia werd gedaan Sambre-_n Meuse ten volle gefourneerd , Ji 8 jj 8 1/4
Weener berigten aangaande eer.e vredelievende opening van het Congres
tot 19/6 voor bruin en 23/- voor wit en een van 250 kn.
vere-rïaakten eece T-rbetering in Consuls tot 93 6/8 a 3 4

.

—

.

_

.

_

zeilende Bengaal 13/6, zeilende Aracan 11/6 4 11/9. De voorraad
bestaat uit 4,761 ton tegen 12 664 ton in het vorige jaar en 13 670
ton in 1853. fi*eper blijft ferm. In veiling zijn 1383 bn. grootendeels verkocht, Batavia tot 4 1/8 & 4 1/4 d. en Penang tot 4 a 4 1/8 d.
Van B*i_siesst zijn 1250 bn. verkocht tot 5 1/8 il 5 3/8 d. In veiling
vonden 400 zakk. Zanzibar' Nagelen koopers tot 5 1/8 il 5 3/8 d.
Eenige partijtjes CttSsla l.lj_taea werden verkocht tot 127/-a 131/-; voor de volgende week zijn 900 kn. in veilingaangeslagen. Katoen zeer
met weinig omgang op genoegzaam
de vorige prijzen. C!ochcnill!e ferm met vqj goeden omgang.
Gamble** en Cutcil stil. Salpeter werd weinig aangeboden en bedong iets stijvere prijzen. JVftratc «le Soda ferm
op 17/3 17/6. Pa.mol.e 'stil op 39/- 39/9. Cocosolle
lager; C'ocAm 43/- , Ceylon 42/-. Lijnolie 34/-. Engelsche
Terpentffolle 33/-! Schotsch öirt-IJmer 57/6. Banca
bedong 109/-, Straits 105/- a 106-. Hennep iets lager
met beperkten omgang. Petersb. Ran nominaal £ 44 tt 45. InO-Ind
Kont Ela&ticum hebben kleine verkoopen plaats gehad tot
7 a 7 1/2 d. Van 4_oin Damarwerden 72k. opgehouden tut 15/L_!)nzaA(l met veel aanvoeren en 1/- lager, waardoor meer omgang voor uitvoer naar het Vasteland plaats had. Calcutta en
Odessa Zaad geldt 58/- il 59/- per quarter. Petersburger gele
Kaarsen Talk is weder teruggegaan en sloot heden flaauw op
47/6 a 47/9. Voor Frankrijk moeten de«e week verscheidene inkoopen gedaan zijn. Vriesche Boter met meer voorraad en op

_

_

b->i eni

voegde de beweg ng en vooral Turkaeho waren
cht. Peruanen zijn 3 4eu -paansche
hoo.-er verhandel '. Russen
4 12 %91 gedaan. Mexicanen in.-gelijks 1/4 % bele". Het geldis ruim
Deurs van
15 Maart.
65 1/4 P. Hes».4o.hL f66/8
6
Hol! *%... 90 1f"
dito 4 1.(2
67
Darm.Lfl.o 107 1/4 P. Sp.S%B,nn. 31 «.«
3'{
ditoïl/?.
ditol tgoc 18
1/4 |; dito v. 1126 30 6/S
Weenerb 97.1
jUu, L.fl<s !7 7 8 lis_A 11.600 78 1/8
Ad L 8 6 X. 175
Sard Bei/im 40 1/8 Rusl St 4* 76
dito fl. 250
96 P.
:Bad. L. fl 60 68 12 Na d- Beur»:
dito Nieuwe 84 1/4 ; dit- vfl 3a 40 3/4 Met 1 1.-2 %32 1/4
21,2. 60 3/4 Sp-St Rran 31 3/8
'6
KS.!!_
Aandeeten Oos'enr- Staats-spoorw. werden begin beurs tot lagere
koersen omgezet, zij sloten echter later tot hoogere ,m ijzen. Het'egrnovergestelde had met de overige Oostenr. I' hdseu plaats. Spaansche effrc on
waren prijshoudend. De omzet wa- \a belang.
De

zeer

-

**

_

Wisselkoers.

2 maauden.
Londen
11.70
l-arija.. 56 15/.6

80.d...

|55
45

Genua..]

Lmirno;

38

Napels, jB5
PeUrsb.;l.2

5/8

3/4
1/.

Hamb..l 35 1/4
6 wek.

Londen

Scheepstijdingen.

SHott at «lam 18 Maart. Volgens telegrafisch berigt van Liverpool is het barkschip Far.iorg , kapt. Janzen, gisteren avond
aldaar van deze stad komende gearriveerd;
aan boord was alles wel.
Volgens berigt van Oporto, was het
aldaar gestrande Nederlandsch stoomschip
Leeuwarden, kapt. Dijker, met geringe schade
aan de machine in de haven van Oporto
gebragt, en zou terstond na de operatie,
die slechts een paar dagen zou vereischen,
meteene lading vee naar Southampton vertrekken, om vervolgens weder geregeldtussehen Harlingen en Londen in de vaart
te komen.
SSellevoctslnlS 18Maart. Hetac.hoeuerseliip
kapt.
gisteren alhier van de Kust van Guinea gearriveerd , is dezen nacht aan den Noordwal
'egen het Steenendarn gedreven doch later
met adsistentie in vlot water gebragt.
*18,-OUWeï-*Jlf»ven 17 Maart. Kapt.
Kuipers , voerende het barkschip Euterpe ,
gisteren alhier van Batavia gearriveerd , is
den llden 'Maart, 's avonds circa 9 ure,
op de hoogte van Zuid-Voorland , door eene
ï-ngelsche bark aangezeild. De naam kon
men met geene mogelijkheid te weten komen. De Euterpe verloor daarbij denkluiverboom en bekwam verder schade aan de
waterslangen en kraanbalkcn.

—

—
—
——_
—
_
——
-

56
36

G
G

Gl

3/.

'

.mst.. |212 38

1/2

G 56
G
G
G
G
G 35

1 2 av. P. I
p.

3/8

ligt.

16 Maart
I go.l.gen.l
| | 210 7,8 f

MADRID, 10 Maart.
8 dagen I 90 dagea.

AVIoTEHDAM, 16 Maart.
Londen I 11.70 G
G Parij...
Paiijs-.i 65 15/16 G56 7/16 i. Londen

i
De aanvoeren van Tarwe zijn zeer <_sring
3/4
en de handel is zeer flaauw, daar er geene koopers zijn dan voor Aug»h..i j27
35 1/2
onmiddelijke behoefte. Gerst weinig aan. Haver met weinig F,.a/M.! 99 1,2
Aangekomen.
15Maart. Vrouw Anlje, Keting,

Amst.. |
3m.

K.
11.80
56 6/16

35 1/4
6 wek
99 1/2

Fr.a/M.

ANTWKHPKN, 17 Maart.

lfi Maart.

—-

d0.3/m.

80rd...
Hamb.

ik 108/- teruggegaan.
106/Uranstinarkt,

! Shields.

*

.

*

260 zatkeu bruin dito lot
entr., terwiji 3600 zakken
bruin Paraïba voor Plymouth19/6
werden genomen tot 19/3 entr.
Geraffineerd voor de consumtie vast met goeden omgang. Holiandsche Critshed onveranderd zonder attentie. Thee. Veilingen hadden deze week geen plaats, doch uit de hand had een
goede omgang plaats; gemeene Congo 9 3/4 d. Hijst vast met
vrij goeden omgang, Bengaal tot 14/9 k 15/9 , Madras 13/-4 13/6 ,

_

G

G

—

6.26

I

—

50.95

16 Maart.
3 ma _„d_ n I
K.
Amstl 1! .V \'■ il 9 111.16t_117
Rott. 11.19

.

-

1

—

2 maanden.
„Anist.. I
I

flWeenen

—

15 Maait.
K.

99 1/2
95

1/ï

Gepraaide Schepen.
8 Febr., op 3° 33' N.Br. en 20° 18' W.L.,
Otto , Rotgans , v. Amsterdam n. Akyab en
'
Esmeralda , v. Batavia n
9 Febr., op 6° N.Br. en 20° 32' W. L. , de

duigen, Visser & van der Sande.
PAR, Coral, J. Ciacknell: 85 ton
Porcelein-Aarde, Visser & van der Sande.

Door Kapt. Hoogstraten, voerende het
eehip Jonge Jan, van Batavia in Hellevoetsluis binnen:
27 Jan-, 16" ZBr.en 5°23' WL., Eng. schip
John Bungen , v. Gamb. eiln. n. Londen.
Voor 9' Febr., op 4° 37' NBr. en 22° WL.
Eng. schip Dryade; 5° NBr.en 20° 55' WL-,
Eng. schip
b" NBr. en 25° 55' WL.,
Eng. schip Ealing Ervika.
13 Febr-, op 10° 5-V' NBr-, 27° 53' W.L.,
Fransche schip Reunion, v. Bourbon n.
Bordeaux.
22 Febr-, op 22° 7' N.Br. en 35° 7' W.L.,
Flandre, Berg, v. Rio-Janeiro n. Antwerpen.
12 Maart, op 49" 20' N.Br., 8° 30' W.L.,
Eng. schip, Alan/at signalen 2de onderscheidingswimpel, No. 7246.
Door kap*, van der Waal qq., voerende
het schip Johannes Alarinus , v. B atavia in

BORDEAUX. Ksncraner: i i»di__.
Wijn.
Trav.ller: 120 ton
Zout, 226 b. Katoen, 20b.
2 tierc.
Koopm., 5 Ahkers, 2 st. Machinerie.
CARDIFF, .\;--__i. e .*.: 20tonStaafen 105 ton ï?laat-IJ«er.
Amor: 1600 ton Rogge,

(Voorloopige Opgaven.)

ROTTERDAM.

FERAMBUCQ, Earl of Derby

Zwaan, Zeijlstra, v. Londen n. Melbourne. 3750 z. Suiker.

Brouwershaven binnen:
10 Febr., op 2° 59' NBr. en 22° 2' WL.
Zweedsche bark Ocean v. Cadix n. 8.-Ayrea

,

Carga-Lijsten.

,

200 st. Matten.

Cere..

60 stuks Matten.

1250 ton Rogge,

Anders Me'idahl,

50 stuks Matten.
NEW-CASTLE, Vest», 13

1100 ton

i

Kolen.

1/2 k.

NEW-CASTLE, Jacoba, 96chaldr.

Kolen.

SUNDERLAND, Deptford

chaldr. Kolen.

AALBOBG. Manie. Simon!
ton Bogge, 90 stu:s Matten.

,

115

:

1134

.

jHargarctha 1370 ton
Bogge, 95 stuks Matten.
Trlne- 1512 ton Gerat,
45 stuks Matten.

AALBORG , Caroline : 6001. Kogge,
DORDRECHT.
j 800 t. Gerst. 30 stuks Matten.
/Inne Catl-arllH- "
WILMTNGTON (Ambbiïa) ,M_ n tor, I
F. F. Oremer: 1800 vij». Harst, 645 »»t. Pijp- [ 12.0ton _Bof»g«, >H> ttvVw tUtMi.

BATAVIA , SAMAR. en SOERABAYA
Ned.Fregatschip BernhardHertog v. SaxeWeimar , kapt. P. H. Hazewinkel. Adres :
Schepen
alhier Sandbergk
P. A. van Es k
te Dordrecht en de VriesA Co , to Amst.
ROTTERDAM.
en SOERAB.
BATAVIA en SOURABAYA. Ned. Bark BATAVIA. SAMARANG
Campagne Bark Almonde,kapt. H.G. Surie,
Gou».-Gen. Duymaer van Twist, kapt O. E.
Adres: Wambersie <fc Crooswijck.
Hoeksma. Adres: Kuyper, van Dam k
kapt. T.MamBATAVIA. Ned.Bark
Smeer en Hudig k Blokhuyzen.
mes. Adres: C. Vlierboom & Zonen en
BATAVIA , SAMAR. en SOERABAYA ,
Vlierboom & Suermondt.
Barkschip Scheveningen , kapt. K. T). BrouBATAVIA. Nederl. Bark Eugenie, kapt.
ning. Adres: de Coningh k Bert, te AmE. J. Bargman. Adres: Kuyper, vnn Dam
sterdam en P. Varkevisser & Zn., alhier.
& Smeer en Hudig & Blokhuyjen.
BATAVIA , SAMAR. en SOERABAYA.
Nederland, kapt. F.
Ned. Campagne schip Julie, kapt. P. F. BOSTON. Ned. Bark
Ruiter. Adres: Hudig & Blokhuyzen.
Bijken. Adres: van Overzee <s Co. en
De.laware,
Hudig k Blokhuyzen en Kuyper, van BOSTON. N.-Amer. Fregatschip
: Hudigk BlokB.
Patten.
Adres
kapt.
te
&
k
Smeer
en
de
Bert
Coningh
Dam

in Lading

.

Amsterdam.

Van een tot nw regels
Per gewonen regel
(2052) Bevallen van eene
M. SERRUIJS , Echtgenoote van

huyzen.

E. J.

Ij- m',
JACQs. H. C. VAN DER KUN.
1
16 Maart 1855.
""
(2071) Mijn geliefdeEchtgenoote H. TERWOLT,
beviel heden morgen voorspoedig van twee welgeschapene ZONEN.
Rotterdam, 18 Maart 1855.
F. W. REISE.
Eenige Kennisgeving.
(2070) Heden overleed ons jongstekind MARIA
ruim tien maanden oud
Dr. P. FUHRI SNETHLAGE.
Rotterdam ,
H. S. J. FUHRI SNETHLAGE.
18 Maart 1855.
Snethlaoe.
Algemeene Kennisjeving.
(2050) Heden overleed, mijn geliefde Echtgein den ouderdom
noot , de Heer JAN
van circa 77 jaren.
3. VAN ERCK ,
Rotterdam ,
Wed. J. Roostee.
16 Maart 1855.
(2000) Voor de vele bewijcen van deelneming,
betoond bij het overlijden onzer waarde Ouders en
den Heer J. F. GREWEN en
Mevrouw S. I. GREWEN , geborenvan be Laab ,
betuigen wij, mede uit naam der Familie, onzen
opregten dank.
Uit aller Naam ,
Rotterdam ,
J. W. L. MINDEROP.
17 Maart 1855.
TWEEDE OPROEPING.
De bekende en onbekende Schuldeischers(de Pand» Hypotheek hebbenden daaronderbegrepen), in den
Jaillietcn Boedel van JOSINA TACHI, Weduwe
Winkelierster te
van CHRISTIAAN
Zierikzee, worden bij deze opgeroepen om,
hetzij in persoon, hctz;j bij behoorlijk gevolmagtigde,
te verschijnen op Zaturdag den een en dertigsten
Maart 1855, des voormiddags tien ure in de Raadkamer der Regtbank , te Zierikzee , ten einde over
te gaan tot de verificatie hunner Schuldvorderingen
en te beraadslagen over het door de Gefailleerde
aangeboden aceoord.
Zierikzee,
De Curator ,
VERDOOREN.
17 Maart 1855.
(2077)

*^"

"

...

.

. .

kapt. HAMBURG. Hamb. Schoener Emma, kap 1.
BRISTOL. Ned. Kof Jacoba
R. H. Reinders. Adres: P.A. van Es k Co.
P. Kölln. Adres: Vlierboom 4 SuermonoX
DANTZIG. Ned.Kofschip Roelfina Kuiper HARBURG. Ned.Kof Catharina, kapt. G.
kapt. J. A. Hazewinkel. Adres: Kuijper ,
Knol. Adres: Vlierboom & Suermondt
van Dam & Smeer.
HAVANA. Spaansch sehoenerschip Jesus,
DANTZIG. Ned.SehoenerschipAnlje, kapt.
kapt. M. de Omar. Adr. P. A. van Es & Co.
K. J. Klazen. Adr.: Johs. Ooms Kz. Co. JERSEY. Eng. Sehoenerschip James,kapt.
DUBLIN. Ned. E.eraehip Johanna,kapt.
D. Fermer. Adres : P. A. van Es & Co.
E.H.Kwint. Adres: HudiE&Blokhuyzc-i. KAAP DE GOEDE HOOP. Nod. Bsr.
DUBLIN. Ned.Kofschip Jan Jacob, kapi.
Colombine, kapt. A. J. Andresen. Adt'3
-I. L. Schaap. Adr..- Hudig & Blokhuijzer.
Kuyper, van Dam & Smeer.
GIBRALTAR. Het Ned. Hoekerscl^p KONSTANTINOPEL. Meckl. Brikschip
Maas, kapt.' G. C. Baggus. Adres KuyDoctor Kniep , kapt. E. Lorcnz. Adres :
per van Dam k Smeer.
Kuyper, van Dam & Smeer.
GOTHENBURG. Het Zweedsch Brikschip LIVERPOOL. Ned. Kofseh. Arendina.kapt.
Preciosa, kapt. J. E. Reijberg. Adres
H. W. Smit. Adres: Phs. van Ommeren.
Kuyper van Dam k Smeer.
LIVERPOOL. Ned.kofsch. Morgenster,kap*.
HAMBUBG. Ned.Kof Christina Christina,
W.W.Smit. Adres: Phs. van Ommercr.
kapt. J. H. Tunteler. Adres Seeuwenk Co. LISSABON. Ned. HoekerVisscherij en Hor-

*

/ 1.30

**

i'io-

Wethouder, President.
Raadsheer F. J. E. BERGMANN,
Vice-President.
H. J. VAN
Lid vanden
Stedelijken Raad.
Wijnhandelaar.
F. O. 3. DE

zweken.
Moge de nood elders groot zijn, daar waar de
doorbraken plaats hadden is de ellende vau dui»zenden, die hunne woningen moeten ontvlugten,

oorzeker het hoogst geklommen.
De Ondergeteekenden hebben zich voor het Polder-District Nederbetuwe in Commissie gesteld , om
de liefdegaven , welke zij van hunne Landgenooten
met, den meesten aandrang verzoeken, uit te reiken
M.

Algemeene Liefdadigheid van Nederland, om haar
tot het bereiken van dit doel in staat te stellen.
Waar de ramp zelve zoo luide Bpreekt acht zij het
onnoodig het gevoel der Menschenliefdc door woorden
op te wekken.
Wanneer de Gevers hunne Giften voor eene be-

,

Kapt. A. P. Achekbach ,

Tertrekken.
Adres bij dereeders
C. VLIER BOOM k Zn.
en de cargadoors
S^MBÜjAgriwS^p
'^mSKSBm&&' VLIERBOOMk SUER(2042)
MONDT.
*e

ir^^^^^^^iS.

eu Goederen

geregeld iederen Woensdag

—

eu

Zaturdag.

ZATURDAG 24 MAART, 's morg. ten S ure.
WOENSDAG 21 MAART, 's midd. ten 12 ure.
Bovendien driemaal 's weeks eene Stoomboot, volkomen ingerigt tot
het Laden van VEE en ANDERE GOEDEREN.

De Ageuteu W. SMITiI & P. A. VAN ES.

<w*«>
m^""=pZ

y^'ixK-b

STOOMBOOTEN

ianHÉsife
Van af' Maandag

19

Aanbesteding.

koophandel

NIJVERHEID.
Maart Dageiijksche

Op Zaturdag den 24sien Alaart 1855, des middags
twaalf' ure, in het Hoofd-Gebouw op de Marine-

ten

te Rotierdam, _al dc Ontvanger der Domeinen,

HOOFDEN^

regtens aan dc daarbij belanghebbende toegekend;
benevens twee verzamelingen PENNINGEN en
MUNTEN, waarbij de vroeger nngelatene doorwij-

’

,

,

,

,

,

,

,

’

VERKOOPING,

,

van eene kapitale , hechte
den jare 1850
Gebouwde

_^^Sl-ï__^:%-^^<^l sterke, in
Nieuw
fftlaCjiilatra "fitSÈÉJaWfr
; en

len den Heer D. VAN LANKEREN, en waarvan
de Catalogussen zoo binnen als buiten Amsterdam aan
de gewone Adressen verzonden en bij dc Directie te
bekomen zijn, zijn van Heden tot Vrijdag 23 Maart
particulier, en Zaturdag en Maandag voor de Ver(2029)
kooping voor het publiek te zien.

Üü.

ZUIVERE

'm~?f

I

KELLNER

PERÜVIAANSCHE GUANO, ,

' staande en gelegen onder Strijen , in den Polder het,

MUZIJK,

tot5 Cents per Pagina {n pl«**
van IO Cents.
Deze onderneming, dio in ruim vijfjaren "*"_
1800 uitgezochte Klassieke en Modewerken h*
uitgegeven, blijkens haren Catalogus, vindt meet
meer bijval, naar mato de tegenwerking van ani-k
belangen door eigen onderzoek vermindert, y,
de meeste Muzijkonderwijzers maken thans g^ft.
van de Goedkoope Muzijk; velen zijn zelfs D«r„
houders, blijkens de adressen op den omslag
**»
den Catalogus vermeld, waardoor toch het bewijs __"*
geleverd dat deze uitgave volkomen aan de vereisch'

van

_5

van de Gouvernements aanvoeren
voldoet.
(1816)
Londen;
In de maanden Januarij en Februarij jl- *|L
bij de Heeren ANTONY
te Rotterdam^ negentig diverse Nommers uitgegeven, bli-k'
verkrijgbaar bij MEES k
do Maandlijsten okatis te bekomen in alle de V
TE HUUR TEGEN MEI AANSTAANDE :
kende Depots. onder anderen te Rotterdam, bij _>
een ruim
Boekh. S. VAN REYN SNOECK; te Amterdt*!
hij G. W. TIELKEMEIJER; «c Dordrecht,^
P. K. BRAAT en P. v. r>. SCHALK; te Sd*
aan de Westzijde van de Leuvehaven, geßchikt voor dam, bij D. VAN MEURS; te Del/t, bij v'
BEETS; te Leeuwarden, bij H.
Pi»ns
alle solide Affaires.
Adres: N. PEEREB 0OM , Timmerman , Leu ve- Fabriekant, en voorts bij de MUZIEKALE CO*
haven, Wijk 3, No. 27.
(2074)
RESPONDENTIE te 's Hage, Westeinde,
MEI
:
TE HUUR TEGEN PRIMO
(2006) Bij OTTO PETRI, Hoogstr., 7, 105
Een Ruim en Fatsoenlijk
en alle Boekverkoopers. Prijs 35 Cts.

_

B^

SHAKSPEARE'S

föaufmann von Ütntbtfl *

übesetst von
A. W. von Schlegel.
Boekhandelaar te Alkmaar , is Heden van de Pers

(1973) Bij 11 . 3. VAN VEOTEN ,
men en algemeen verkrijgbaar gesteld:

EEN NIEUW HERR,

ge-*-

1'

getiteld :

DE DISTE EN DE CEDER VAN LIBANON.
NAAB DEK TWEEDEH ENGELSCHEN DBTTK VAN

_

RISK ALLAH EFFENDI.
HABIB
In 2 Deelen Oompleet, met 2 verschillende PLATEN,
5.80.
f

_

In Engeland is dit belangrijke Werk met de grootste belangstelling ontvangen. De eerste druk *»*
1000 Exemplaren was binnen fi maanden totaal uitverkocht, e;i eene nieuwe oplage noodzakelijk-

GROOTE ZAAL DER_$3SOCIËTEIT HARMONIE.
Vrijdag,
Maart 1855.

2de GROOT VOCAAL EN INSTRIJMEiYTAAI;

CONCERT,

bouwmanswoning

KKVOLGEJV, met ruim IO Bunders
uilmuntende WEI- en BOUWLANDEN

Ie geven door Revrouw

Jenny Goldschmidt-Lind,
Otto Goldschmidt.

Land van Esch, en zulke eerst in 4 Perceelen en
daarna in Massa.
met medewerking van den Heer
i
Te aanvaarden: de Bouwmanswoning en Gevolgen, den lsten Mei 1855, en ruim 2% Bunders
j Weiland, dadelijk; terwijl het overige Verhuurd is
j tot in 1856.
i
De Verkooping zal plaats hebben, ten overstaan
AANVANG DES AVONDS TEN HALF ACHT URE.
I van den Notaris H.
en wel de
De Toegai-g-l-lllclteii zullen van af Donderdag 22 Maart te bekomen zijn bij de Heere"
I veiling en provisionele toewijzing, op Vrijdag den W. C. DE VLETTER, Hoofdsteeg, en LICHTENAUEH , Hoogstraat, en aan de Zaal, alwaar Plaats-»
j 23sten, en de afslag en de definitive toewijzing, op kunnen besproken worden.
BANG 3.30. TWEEDE RANG 2.20.
(2076)
! Vrijdag den 30sten 1Maart 1855, beide de dagen mmimmmmmmi^^mm ir —~ EERSTE
j^^g1-^
—iM^MMMIMM^^-ni ______wi.__i.iii_ ■»!■■■'iil"M-_-_r___m~iw■Tiiüi'iMÜ?
des voormiddags to 1 ure, in het Koffijhuis van
3. Zahn , te Dordrecht.
Nader onderrigt is te bekomen ten Kantore van
den Notaris SCHUIJTEN, te Dordrecht. (1720) Koninklijke Holiandsche Tooneellisten, onder directie

I
I

i

’

als daattoe gemagtijd. in het openbaar, bij inschrijDienst tusschen SCHIEDAM en EMving, met besloten Billetten, aanbesteden:
MERIK en tusschen gelegene Plaatsen.
Het doen van eenige Vernieuwindes gen en Herstellingen! aan , benevens
Vertrek van NIJMEGEN naar
morgens ten 6% ure, en
DOOB VEETBEK NAAB ELDEBS.
het Vierjarig Onderhoud van het
EMMERIK,
van ROTTERDAM
Op Woensdag den 2lsten Alaart 1855 , des morHuls te
voormalige
Oost-Indisclie
des morpens ten 6 ure.
Rotterdam, gerekend van 1 Januarij 1855 tot gens ten 10 lire, zal door BRAKKEE k VAN
Agenten te Emmerik, O BROCKHAUSEN.
DER
in het Verkoophuis, in de Oppert,
31 December 1858.
Rotterd, in , C. STEINWEG.
No. 10, naßij de Groote ofSt. Laurenskerk,
6,
wijk
woringeleverd
moeten
Inschrijving
De
Billetten
„ Nijmegen , G. C.
den aan hel Hoofd-Gebouw op de Marinewerf, al- te Rotterdam , worden geveild:
(1992)
Hoofd-Agent.
Eraaije Pendules en Candelabres , Fransche Porcewaar
een Bus zal zijn geplaatst, waartoe men zich
De Directie der Stooiy.booten Koophandel en Nijleinen , Cristal en Glaswerk, Prachtige Lampen,
SpkiukHUIZEN.
den
Opzigter
bij
zal
vervoegen
verheid maakt bekend, dat alle Goederen en
Spiegels met vergulde en andere Lijsten, goed geHet
waarop dit Werk wordt aanbesteed, vulde
Voorwerpen , 'Pn behoeve der ongelukkige ligt terBestek
Canapé's , Stoelen met en zonder Fauteuils ,
het Oost-Indische Huis, ten huize
aan
lezing
OVERSTROOMDEN van Commissie tot CommUnie van den Heer Spbinkhuizen, op hot Haringvliet, Garderobes , Linnenkasten, Chiffonnières , Secreverzonden , vrachtV.ij zullen vervoerd worden.
alsmede bij den Architect J. Visseb, bij wien nadere taires , Bonde, Vierkante, Speel-, Penant-, Waschen andere
en wat verder in zoodanigeBazar
(-027) Door Sterfgeval uit de Hand te Koop: inlichtingen zijn te bekomen.
gewoonlijk te Koop is. Alles van heden af te beEene hloeijende
Aanwijzing van de uit te voeren Werken zal worden gedaan drie dagen vóór de besteding, des mor' zigtigen. Uithoofde van de groote hoeveelheid en
in aanmerking van het solide en fraaije der voorgens len 10 ure.
met daarbij behoorend HUIS en ERF. Tebehanden Artikelen, kan hier niets worden bijgeDe Ontvanger der Domeinen ,
vragen ten Kantore van den Notaris Mr. J. B.
voegd, zoo als dit gewoonlijk in Verkoop-»len plasta
H. COLLOT D'ESCURY.
(1869)
KNOTTENBELT,- Vlaardingen. -tïevt-Jraneo.
vindt.
(-053) i

OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING,

METSELAABS-AFFAIRE,

,
JOI\G MENSCH,

**

Vrijwillige Openbare

GENERAL STËASI-MVIGATIOKOMPAM.

Stoo 111-Pakketleu verlrekkeu met

»

Inventaris groot
,
hetwelk bij den laatsten Wedstrijd der Ï^-V
Club te
h-*'

Ton

,

17.68.
tot
No. 2. 5 Bunders SO Ellen WEI- en
HOU WLAND gelegen aan den Grocneweg
Polder en Gemeente Oud-Beijerland, kadaster sectie
C Nos. 796 797 798 799 , 800.
Grondlasten / 29.15 Polderlasten 15.08.
Te aanvaarden Perceel No. 1 den 3d"en Mei 1855
en Perceel No. 2, met het ontblooten der Schoof
en Kersmis 1855.
Nadere Informatiën te bekomen ten Kantore van
Mr. J. LOS.
(1945)

Johanna Cornelia ,

LONDEN.
Ei
ROTTERDAM
Passagiers
De

.
TJALK-SCHIP,
,

met ren vii muntenden

ft"^3k

en 504.
Aangeslagen in de Grondbelasting over 1855

Te Rotterdam

om sP oe<''S

,

BOVENHUIS,

lïgrt. in lading naar
VALPARAISO,

\
M^R^fnfllK^X
'l/i^iliïvire\'l&V^d^

,

WINKELHUIS.

"'31ct1W--^*

-A*<a|Mk^\

Eene belangrijke VERZAMELING VAN
STAATKUNDE en REGTSGE LEE RDHEID, vooral over
Nederlandscheen AlgemeeneGeschie-

BOEKEN over

land, is voornemens op Woensdag den 21st«n Maart
1855, des namiddags ten 2 ure, in het Logement
den Ouden Hoorn te Oud-Beijerland, te veilen, en
aldaar acht dagen daarna, des voormiddags ten 10
ure, bij afslag te verkoopen:
No. 1. Een hecht, sterk HUIS, ruime Schuren , Zwlngelkool, Rraakkooi, Wagenkeet, Erf, Roonigaard, Drooghulsje, Vuiirput en Gevolgen, bijzonder
geschikt tot uitoefening van MELKERIJ, VLAS- op goeden
met uitmuntend "Water en alle
SERIJ en BOUWERIJ, staande en gelegen in het Gemakken a f 350. Adres bij J. H. VAN
teste gedeelte der volkrijke Gemeente Oud-Beijerland, DER VLIET, Boekhandelaar in de St. JacobNos. 461, 1611, 467, 1368, 1369 straat.
kadaster sectie
(2067)
|

li-MYm-

_/IFrJïfflSrXX

ten zijnen huize , Verkoopen :

De COMMISSIE voor de PLAATSELIJKE
WERKEN enz. der Gemeente Rotterdam, zal op
Woensdag den 28stcn Maart 1855, des voormiddags
te» 11 ure, in hare Vergaderkamer, op het Stads-Timmerhuis aldaar, aanbesteden:
De Leverantie van 800,000 Waalsche GETROKKEN KLINKERS, en
gulks op de Voorwaarden, welke daarvan dagelijks,
den Zondag uitgezonderd, van des voormiddags 9
tot des namiddags 4 ure, op het Timmerhuisvoor(2056)
noi-md ter lezing liggen

,

,|\\

(2068) Door verandering van Betrekking UIT "
HAND TE
een extra SnelzcH»" 1"
NIJHOFF,
De Boekhandelaar MAR7IN US
en goed onderhouden
's Gravenhage, zal den 2den April en volgende dagen,

OPENBARE AANBESTEDING.

flllrar\\

1

.

Verkoopin» van Boeken.te

(1937)

2 ure.

.

j£#-^-

*^*

Bovendien 45 Cents voor Zegelregt en een Nummer der Courant.
Groote letters berekend naar plaatsruimte.

w
**m

NIEUWE GOEDKOOP!

en te regelen.
Tiel, 9 Maart 1855.

,

"**-*'

*■'

SCHILDERIJEN,

,

_/i

mW»■

AANBESTEDING.

VEBSTEEGH VAN TEISTERBANT,
DijkgraaJ' van het Polderdistrict Nederbetuwe.
Jhr. P. A. REUCHLIN Burgemeester.
Mr. H.
Wethouder.
Mr. S. RINK, Lid van den Gemeenteraad , Se.
cretaris van voorn. Polderdistrict.
Met de ontvangst der Liefdegaven zullen zich
belasten de WelEd. Heeren:
J. H.
Heer van Lienden.
V. C. GULCHER, Lid der Staten ran NoordHolland , beide te Amsterdam.
3. 3. REUCHLIN, Lid van den Raad;
GEBRs. CHA
Kassiers , beide te Rotterdam.
Zeemanshuis te Rotterdam.
W. JOCHEMS. te 's Gravenhage.
Mr. Jbr. H. A. M. VAN ASCHVANWIJCK
VERGADERING der HEEREN DEEL
Secretaris v. d. Lekdijk Bovendams,
in de Inrigting ter Verbetering van den
VLAER EN KOL, beide te 'Utrecht.
Materieelen en Zedelijken Toestand van Zeelieden, op
VAN DEN BROECKE, LUTEYN & SCHOUWoensdag den 4dcn April 1855 , des namiddags ten
TE , te Middelburg.
een ure, in het Notarishuis alhier, ter vaststelling
Jhr. W. .T. HORA SICCAMA , te Groningen.
der Statuten , welke gedurende acht dogen te
te Enschede:
Mr. B. W. BL,
voren, ter visie zullen liggen ten Kantore der Hee(1941)
K. VIS Jzn., le Zaandam.
ren Notarissen SCHADEE, KLEY en BURGER
P. H. TROMP, President.
F. J. PLATE , Secretaris.
(1563)
Te Rotterdam,
Xl
Ligt in Lading
(2058) Aan de LEDEN der MAATSCHAPPIJ
L
tot OPRIGTING van
te
Rotterdam, wordt kennis gegeven, dat OPENBatavia»
BARE LESSEN zullen worden gehouden:
en PAS-roor
GOEDEREN
Op Dingsdag 20 Alaart 1855, in de School Breedstraat.
waartoe hetzelve
/Ss|fjKsjL3'\
„
«
»
»
i Woensdagil
Meent.
I^ll\lSEiS^S\_* uitmuntend is ingerigt: Ne»
»
Kerklaan.
» Donderd- 22
» » »
et ïtra Snelzeilend
imrv
Aanvang des morgens ten 9 ure.
derlandseh Gekoperd BarkBgjft&il
Voor het Bestuur:
BCDiP Eugenle, Kapt.
Secretaris.
S. J- B. DE
E. J. Babqmajï. Adres ten Kantore van KUYPER,
(2069) De Ondergeteekenden nebben zich geconVAN DAAI k SAIEER en HUDIG k BLOKstitueerd als
ter inzameling der Giften HUYZEN.
(2046)
ten behoeve van de Noodlijdenden, ten gevolge van
de Waterramp inj Noordbrabant. Die Commissie stelt zich voor uit het bij haar te ontvangene,
onmiddelijk in de eerste behoeften te voorzien, en
daarvan ter vereffening bj de repartitie, welkelater
zal plaats hebben, opgave te doen aan Heeren Gedeputeerde Staten.
Zij neemt de vrijheid een beroep te doen op de

m|

HUIS MET

De Rijndijk in
gen en Maurik op vijf verschillende plaatsen be-

-

*

*■*■-

Rcedcr»^'_

PALMOLIE,

de Nederbetuwe is bij Lienden , In-

,

**

*

-p

im

mondt.

NANTES. Ned. Sch. Zwaluw , kapt. J. van
Knapen. Adres.- Joh. Ooms Ez. k Co.
NAPELS. Napol. Brik Montechiaro, kapt.
Ciro Savarese. Adres: Kuyper, van Dam
& Smeer.
NEW-CASTLE. Zw. Jngt Ellida Johanna ,
kapt. T. J.Jopson. Adres : Seeuwenk Co.
NEW-YORK. Het Amer. Fregat Tarolinta,
Suermondt.
kapt. Smith. Adres : P. A. van Es k Co.
NEW-YORK. Het Ned. Barkschip tan LISSABON. Ned. Hoekerschip De V*?*' \
Bosse, kapt. W. v. d. Hoeven. Adre3
ging, kapt. D. denBreems. Adres: "u' '
Wambersie & Crooswijck.
per, van Dam k Smeer.

Amsterdam den Eersten Prijs behaald
denis Oost-Indië GENEALOGIE. HE- Informatiën bij A. BRINK, te Hoorn. Brf***
RALDIEK, ARCHAEOLOGIE, NUMISMATIEK, franco.
SCHOONE KUNSTEN en Fraaije Letteren,
Met I=. Mei a. s. verlangt men in «**
waaronder voorkomen zeer vele en goede ENGELSCHE , DUITSCHE en FRANSCHE WERKEN , S3__*_J___Ano.licck een Fatsoenlijk
alhier direct van de^KUST VAN GUIMEA voorts eenige Plaatwerken en Miizijk, Huaangebragt per GO nd kust, Kapitein C. OrwEiJjk Instrumenten Hemel- en Aard_o*f
en zulks bij Kavelingen, zoo als nader bij globe, enz.
het Recepteren kundig. Adres
Notitie zal worden aangewezen.
De CATALOGUS is op /ranco aanvraag te be- Lett. 8., bij den Boekhandelaar W. N. C U
De PALMOLIE is liggende in de Panden van komen.
D ANUS /te Delft.
(1958)
(2085)
den Heer H. van Bijckevorsel , op de Leuveha.
ven, wijk 1, No- 244-245.
DE
In een voornaamHotel ,
"/EJi^^^feßHolland,
wordt verlangd een go*"
«e AMSTERDAM.
iMtiml&ÈW
bekwaam
Verkoop
op
aangekondigde
De
reeds
meermalen
Het COLLEGIE VAN REGENTEN over het
Alaart, der
Gasthuis te Brielle is voornemens op Dingsdag Dingsdag en Woensdag den 2 7sten en 28sten
9
der 3den April e. k., des namiddags ten 1 ure, in
dio de 4 Hoofdtalen magtig is. Zij, die van go*".
bet Gasthuis , aan den minßten Inschrijver aan te
Getuigschriften voorzien en eenige jaren in eene &\
gedeeltelijk verzameld en nagelaten door wijlen Z.Ex* danige
besteden:
werkzaam geweest zijn, ïUufDL
Eenige belangeijke HERSTELLINGEN en den Hoog Wel Geboren Heer J. W. Baron HUUS- eerst inBetrekking
aanmerking
komen. Adres /ranco, <-0!V
KATTENDIJKE,
SEN
VAN
Minister
van
daarmede in verband staande VERNIEUenz., enz., enz.; en die door Meesters uit deOude Letters C,D, bij don Boekhandelaar H. C.SUSAf
WINGEN
(201 i)
waarbij voor- C.H.ZOON, te 's Hage.
Het Bestek en de Plans liggen ter inzage van een Italiaansche en Nederlandsche
ieder in het Gasthuis, iec'eren werkdag , van 10 tot komen 11 Stuks uitmakende een gedeelte der waardens, behoorende tot de in liquidatie zijnde
1 ure.
Aanwijzing
zal
den
geschieden
Dingsdag
De
op
Bank van Tavoglière,
2 7 sten Maart, des morgens van 10 tot 's middags

Landgenooten!

.

*—*

»

Ca. 120,000Ned. ponden

■I. VAN DE
Brander.
C. C. LUTKIE, Boekhandelaar.
J. T. RODEKERCKEN. Koopman.
M. DE JONGE v. ZWIJNSBERGEN,
Kamerheer van Z. M. den Koning.
aadsheer J.
Secretaris.

Jfcxjk

«r W*

(2072) De Makelaars B. Montouban van Swijndregt , F. N. Montauban van Swijndregt, J. T.
Wischerhoff, C. J. de. Lange en K. W. H. Alontauban van Swijndregt, te Rotterdam, zijn van meening
als lasthebbende van hunnen Meester, op Woensdag den 4den April 1855, in het Huis
der Notarissen op de Geldersche Kade, publiek te
verkoopen:

paalde plaats of voor bepaalde personen bestemd
hebben, zal zoodanige Gilt ook aileen tot dat doel
worden aangewend. Do Ondergeteekenden belasten
zich alleen met de ontvangs1,, waarvan in de verschillende Nieuwspapierenkennis zal worden gegeven.
's Hertogenbosch, 17 Maart 1855.
L. H. ROUPPE VAN DER VOORT,

,

«"*.

NEW-YORK. Ned. barkschip Caroh»'
f»°
kapt, V. de Best. Adres: Kuyper_ij<*'
Damk Smeer enWambersie k Croos
NEW-YORK. Amer.Campagne Fregatschip
South
kapt. Stewart. AdrW
Wambersie k Crooswijck.
STETTIN. Pruiss. Schoener _l_arf-i_, WP'
F. W. Seherlau. Adres: Kuyper, »"
Dam k Smeer.
n
STETTIN. Ned. Kof Juliane , kapt. 3.»
Biel. Adres : Viierboom k Suermondt
VALPARAISO. Fregat Johanna Cornet'
kapt. A. P. Achenbach. Adres :
Vlierboom k Zn. en Cargad. Viierboom

del,kapt.L.v.d.Borden. Ad.: Seeuwen 4 Co.
MEMEL. Ned. kofschip Marchina Gexina,
kapt. H. G. Munneke. Adres: Kuyper, van
Dam k Smeer.
MEMEL. Ned. Kof Meilca, kapt. G. H.
Hazewinkel. Adres: Viierboom & Suer-

ROTTERDAMSCHE SCHOUWBURG.
van

JBMEKIfÊ

en

VAZOMS.

Ter voldoening aan het a'gemeen verlangen ,
Eene tweede doch zeker laatste

Voorstelling

van den Wereldberoemden

’

ten voordeele der Hul phehoevende"
door de Overstrooming-

REPETITIE

I*
VOOR HEEREN MEDEWERKENDEN Ttf
DE KOREN.
Op Woensdag 21 dezer, des avonds ten half ach'
ure, in de Kleine Bovenzaal van de Sociëteit Bat"
Ira
monie, ingang Vestzijde.
Op MAANDAG, 19 MAART 1855.
HH. Koristen welke bij het vorig voor de arm* 9
DE KOOPMAN VAN VENETIË
gegeven
Concert hebben geadsisteerd en" nog ge*°e
Bedrijven,
in 4
naar het Engelsch van Wiimam
uitnoodiging
mogten hebben ontvangen, word*0
Shakïspeabe. De handeling heeft plaats te Venetië
beleefdelijk
verzocht
deze Algemeene Kennisgeving
en op het Landgoed van Pobzia te Belmont.
ook alg bijzonder aan Hnn Ed. gerigt te willen a»n'
Daarna:
nemen.
De Domme Neger Mungo, of het
(2075)
W. HUTSCBKNRUYTEB.
Hangslot (das Vorlegeschloss).
Kluchtige Vaudeville in 'één Bedrijf.
IJllj_cc.even
„ f .cdrukt _\\
NN. De voorloopig aangekondigde Voorstelling op
WOENSDAG den
is, om gegronde
H. NIJGH, te t-oitmt-mm.
redenen, uitgesteld moeten worden. (1897

AFRIKAANSCHEN TOONEELKÜNSTENAAR
Aldridge ,

,

