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VAN DEN RIJN, 18 Julij.
, Men leest in de Zeidlitzer-Correspondenz „Vele zuidleedvermaak gejhtitsche dagbladen hebben met bhjkbaar
hessische
t
uik
in
Kamers door
stuik5 gemaakt van zekere de
afgelegde
verklaring,
?etl
Verdier
welke
volgens
auditeur
llï het pruissische leger nog altijd ligchamelijke tuchtiging

Worden toegepast. Met gejuich is dat berigt ontvangen
*j°tt
°°r alle organen van de pers, welke het zich tot taak
s°hijnen te stellen , alles wat pruissisch is verachtelijk te
"^ken in de oogen van Europa. De waarheid gebiedt
?!*> openlijk te verklaren, dat onder alle europesche
de
ege.s

de pruissische armee de eerste was, waarbij straf
stokslagen feitelijk werd afgeschaft. Slechts als belang in de reglementen bleef de ligchamehjke tuchtiging
en wel bij uitsluiting toepasselyk op zoodanige
die wegens onteerende wanbedrijven onwaardig
verklaard, de nationale kokarde te dragen. Doch
?°k zelfs deze bepaling, die sedert lang slechts eene doode
f e..ter was in het militair wetboek, werd reeds in 1848
"lï Kabinets-order en in 1852 bij eene wet geheel en al
getrokken. De dwaling van den heer Verdier kan verklaard worden door het verwarren van veroordeelde militai*6tl met militairen in werkelijke dienst. De totkruiwagenjttar' gecondemneerden zijn, even als burgerlijke veroor, in zake van zwaar vergrijp tegen de tucht,

Vai.

aan de toepassing van ligchamelijke straffen,
zelfs daarin staat ons de bekende humaniteit der
ptissische tuchthuis-directien borg voor eene menschelijke
harer wettelijke bevoegdheid. Wij kunnen met
~ekerheid getuigen, dat er niet dan hoogst zelden tot
ASchamelijke tuchtiging wordt overgegaan." Hetzelfde
ad, waaraan bovenstaande regelen ontleend zijn, behelst
eöe mededeeling uit Frankfort, volgens welke het getal
jongelieden, die hun ontslag vragen als pruissisch
hoe langer hoe meer toeneemt.
jnde_daan, in diedit stad
zijn
bij de Regering reeds 129
jaar
den
van
loop
V1
strekkende verzoekschriften ingekomen, en wel
van jongelieden beneden de zeventien jaren,
6lker ouders niettemin pruissische onderdanen blijven.
"Öet is Z eer te betreuren (zegt de berigtgever), dat de
*et geene vrijheid schijnt te geven, zoodanige verzoeken
wy hebben althans niet vernomen , dat de inwil'g'ng van regeringswege geweigerd is."
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terie van Landbouw, Handel en Openbare Werken is in
departementen gesplitst; tot minister van Openbare
Werken is benoemd de heer Gressier, en aan het hoofd
van het nieuwe departement voor Landbouw en Handel is
geplaatst de eerste onder-voorzitter van het Wetgevend
Ligchaam Alfred Leroux. Voorts zijn benoemd: tot
minister van Justitie en Eeredienst, de heer Duvergier,
sectie-president bij den Raad van State (afd. Onderwijs
en Eeredienst) ; tot minister, van Buitenlandsche Zaken,
de prius de Latour d'Auvergne, ambassadeur te Londen;
tot minister van Openbaar Onderwijs, de Afgevaardigde
Bourbeau, en tot minister-president van den Raad van
State het Senaats-lid de markies de Chasseloup Laubat.
Het ministerie van Staat is opgeheven en de attributen
daarvan zijn overgegaan op den minister van Justitie en
Eeredienst en op den president van den Raad van State;
het beheer der regeringsbladen is naar het ministerie van
Binnenlandsche Zaken overgebragt. Het gerucht omtrent
de opheffing van het departement voor het Huis desKeizers en der Schoone Kunsten is tot dus ver niet bewaarheid geworden. Volgens le Public, is evenwel tot die
opheffing besloten en is de aan het hoofd van dat departement geplaatste maarschalk Vaillant met het voorstellen
eener reorganisatie van dat ministerie belast. De heer
Rouher heeft het decreet tot benoeming van den heer
Duvergier gecontrasigneerd. Al de overige decreten dragen
de mede-onderteekening van dezen laatste.
Dit nieuwe ministerie, 't welk geen enkel lid van den
tiers-parti bevat en geen president heeft, is, meent men,
blijkbaar slechts een overgangs-kabinet, welks taak vermoedelijk enkel zal bestaan in het vertegenwoordigen van
het gouvernement bij de beraadslagingen van het waartwee

schijnlijk eerlang weder bijeenteroepen Wetgevend Ligchaam over de geloofsbrieven en de daarmede in verband

staande vraagstukken, en in het ontwerpen van het senatusconsult, 't welk den 2den Augustus aan den Senaat zal
worden voorgelegd en waaraan derhalve de heer Rouher
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besluit geteekend geworden.

Eerst

den volgenden dag schijnt het punt der
van het Kabinet en <lat der prorogatie van het
Jjreding
e tgevend Ligchaam te zijn vastgesteld. Zoo als reeds
euield
is geworden , was die prorogatie aanvankelijk op
<j ÊQ
19den dezer maand bepaald, maar de Keizer is, na
*eil in den laten avond van maandag met den heer Schnei*r gehouden
gesprek, op dit besluit teruggekomen. Deze
S^P, die door velen, en niet het minst door de 55 Afnog moeten worden onvaardigden, welker lastbrieven
, scherp is gelaakt, wordt door alle partijen op
tekening van den heer Schneider gesteld. Deze is echter,
2e&t men, gedreven geworden door het gemoedelijke beyaar, dat, indien de heer Rouher, die, na den afloop der
van maandag , eensklaps het besluit daartoe liad
? kennen gegeven, zich werkelijk terugtrok, en derhalve
jf nran , die tot dus ver de krachtigste verdediger van het
telsel der officiële candidaturen geweest was, dat stelniet meer in de Kamer kwam verdedigen, het hoogst
Raadzaam moest worden geacht om het onderzoek der
eWsbrieven voorttezetten, waarbij het punt dier
, het „vraagstuk der kamerheeren" enz. ter
raak zouden worden gebragt. De Keizer zou dat bezwaar
tt volle beaamd hebben en daarop het decreet tot onprorogatie hebben geteekend, 't welk door den
?** Schneider in persoon, des nachts, ten huize van
0 heer Rouher afgegeven en vervolgens door dezen naar
drukkerij van het regeringsblad gezonden zou zijn.
uit
jj ""— Bij de Regering is ecu telegrafisch berigt
ol*ie ontvangen, waarin het overlijden, te Sinigaglia,
wordt van den graaf Gabriel MastdiFerretti,ondbroeder
van den tegenwoordigen Paus. De graaf had
yi
ouderdom van 90 jaren bereikt.

Ndelijke

Ik

j^ttleld

v^

v^tien

«cb^

het oranje, en leve het groen; leven de Fenians!" was in die
streken de kreet geweest, en onder anderen te Roscrea waren,
door eene troep Roomsch-Katholieken, de vensters der woningen van eenige Protestanten verbrijzeld. De berigtgever
der Times meldt voorts in een telegram, dat dingsdagavond een gezelschap Oranje-mannen, die van een feest
terugkeerden, in een in het graafschap Ulster gelegen dorp,
Lurgan genaamd, met steenen waren geworpen, en uit wraak
17 huizen van Roomsen-Katholieken letterlek hadden
vernield, en van de meubelen een vreugdevuur hadden
ontstoken. Groote opgewondenheid had dien ten gevolge
geheerscht, doch gisteren-avond was alles rustig. Naar
het schijnt, hebben de hier vermelde ongeregeldheden
geene menschenlevens gekost, en zijn slechts min of meer
ernstige verwondingen daarvan het gevolg geweest.

—

De berigten van de „goudvelden" in Sutherland zijn
vrij gunstig. Verscheidene delvers hadden in de jongst verloopen week voor eene waarde van 2 a 3 p. st. aan goud
gevonden.
Times behelst weder eenige mededeelingen be-

treffende den Bristolschen theehandelaar Lamb , die thans
daar ter stede teregtstaat wegens het verduisteren van
900 p. st. en daarboven, uit de kas zijner firma. „Het
is niet onwaarschijnlijk (aldus heet het in het berigt der
Times), dat de inhechtenisneming van den voortvlugtige
ten slotte blyken zal. te vergeefs geweest te zijn. Onze
correspondent te Bristol had gisteren van een te dezer zake wel
ingelicht procureur te dier stede vernomen, dat de nederlandsche Regering waarschijnlijk de uitlevering van Lamb
zal eischen, en de wijze, waarop^ hij van haar grondgesterkste afkeurt. Uit
bied met geweld is verwijderd, ten
omstandigheden, welke thans zijn bekend geworden,

blijkt, dat zijne inhechtenisneming heeft plaatsgehad op
eene wijze, die niet veel verschilt van verraderlyke opligting." De Times laat hier een verhaal van het
te Rotterdam voorgevallene volgen, en voegt daaraan
toe : „Lamb bood geen weerstand, doch gaf te kennen,
dat hij op hetgeen geschiedde geenszins onvoorbereid was.
Zijne echtgenoot en vijf kinderen zijn achtergebleven,
en elk tusschenbeiden treden der nederlandsche Regering
zal te danken zyn aan klagten, door mevrouw Lamb bij
die Regering ingediend nopens de wyze, waarop haar
Oorlogen
van
de
Marine,
echtgenoot
maaren de ministers van
met geweld van den nederlandschen bodem is
Niel en de admiraal Rigault de Genouilly. Het minis- weggevoerd."

PARIJS, 17 Julij.
Journal-Offciel deelt eene reeks van keizerlijke
wC)reten mede, allen de dagteekening van heden dragende,
rhij het nieuwe Kabinet wordt zamengesteld. Gelijk,
de mededeelingen der officieuse bladen verwacht
geworden,
is, op het daartoe door hen gedane verZo 1
,k > ontslag verleend aan de heeren Rouher, Baroche,
fy Pavedette, Duruy en Vuitry. Tot hunne vroegere
zijn herbenoemd, de minister van Binnenlandsche
ysn de Forcade la Roquette, de minister van Financien
,j *tet

—

katholieke zijde tegen-demonstratien plaatsgehad. „Wegmet

— De

Van I—6 regels

Feestdagen, uitgegeven.

geen deel zal hebben.
Bij decreten van den vorigen dag is de heer Cottin,
requestmeester bij den Raad van State, tot staatsraad in
gewone dienst benoemd, ter vervanging van den te Nantes
tot lid van het Wetgevend Ligchaam benoemden heer
Gaudin, en zijn voorts eenige ridders van het Legioenvan-Eer benoemd, waaronder zich de heer Benazet,
directeur-gérant van het dagblad le Public, het orgaan
,'
de
Neue
het
aantal
der
Mosel-Zeitung,
neemt
Volgens
van den gewezen minister Rouher, bevindt.
a"dverhuizers , die van- plan zijn , zich aan de MormonenDonderdag-avond, kort vóór den aanvang der wekeS^tneente in N.-America aantesluiten, voortdurend toe. lijksche
receptie, heeft de Keizer de Afgevaardigden ten
ttlangs is uit de omstreken van Trier een gezelschap
aü ongeveer 60 personen vertrokken, wier gezamenlyk gehoore ontvangen, wier geloofsbrieven nog moeten worden
onderzocht. Nadat de onder-voorzitter du Miral hunne
V6m_ogen, hetwelk zij in contanten bij zich voerden, bezwaren
tegen het prorogatie-decreet ontwikkeld had,
dan 100,000 th. bedroeg. De geestelijkheid heeft, heeft de Keizer
geantwoord, dat de door hem genomen
jP uitnoodiging van den bisschop vau Trier, zeer tegen
zijn
naar
maatregel,
geboden was geworden door
??ze beweging gewaarschuwd. In alle kerken van het de beduchtheid, dat inzien,
de
van een nieuw Kabinet
vorming
'sdoni is een mandement voorgelezen, waarin de Morvan
en de beraadslade
het
senatus-consult
zamenstelling
goddelooze,
onzewordt geschetst als eene
glijke bende, en allen, die zich daaraan aansluiten, gingen van den Senaat over dat staatsstuk tot op zekere
zware kerkelijke straffen worden bedreigd. Tevens hoogte belemmerd zouden worden door levendige debatten
de
in genoemd blad melding gemaakt van het toe- in het Wetgevend Ligchaam; welke beduchtheid door den
rede
heer
Favre
in
de
van
den
13
zitting
van
den
der gemeente van de zoogenaamde Wederdoopers.
deze lieden wordt de plegtigheid van den doop niet dezer maand ten volle gewettigd scheen te worden. De
hebben toen als hunne overtuiging te kennen
jl aan volwassen personen, en wel door indompeling Afgevaardigden
gegeven, dat de Kamer zich bij eene onverwijlde wedermiddernacht, in de Moezel, verrigt.
bijeemoeping uitsluitend bij het onderzoek der geloofsbrieVolgeus de Rijnsche bladen, hebben de studenten ven zou bepalen. De heer Granier de Cassagnac heeft daarbij
ie Leipzig besloten, een zoogenaamd eeregerigt in het gevoegd, dat dit onderzoek, naar de meening van den heer
,6veü te roepen, hetwelk zich tot taak stellen zal, de Schneider, vóór den 2*»Augustus, den dag der bijeenkomst
J^Uen zoo veel mogelijk te voorkomen en te verhinderen. van den Senaat, zou zijn afgeloopen, en tevens verzekerd, dat
e dood van den student von Gablenz, die onlangs in die voorzitter berouw gevoelde over den door hem aan den
raad tot het vervroegen der prorogatie. De
r*6'6 tweegevecht is omgekomen, heeft tot dezen maatre- Keizer gegevendaarop
ghmlagchend geantwoord hehben, dat
moet
Keizer
aanleiding gegeven.
de heer Schneider hem insgelijks reeds beleden had, dat
PARUS, 16 Julij. zijn raad verkeerd was geweest, en de verzekering hebben
andere bladen worden een aantal gegeven, dat hij met het nieuwe Kabinet het vraagstuk
i. Door officieuse en
j*J«onderheden medegedeeld omtrent het voorgevallene in der prorogatie onverwijld zou regelen.
Kabinetsraden en de overige bijeenkomsten, waarin
?ver de door den Keizer genomen belangrijke besluiten
Julij.
LONDEN,
ls beraadslaagd. Volgens la Patrie, zijn de in deßoodEen 47tal lords, met de lords Derby en Harrowby
Schap van 11 Julij aangekondigde concessicn definitief aan het hoofd, hebben, op grond van een achttal over.^tgesteld in eene zaturdag-avond op Saint-Cloud gehou- wegingen , protest aangeteekend tegen de derde lezing der
11 raadsvergadering, die door al de ministers en door lersche-Kerk-wet.
Gelijk
I leden van den geheimen Raad is bijgewoond.
lerland komen thans ook minder gunstige bey blad verzekert, zou de heer Rouher toen de laatste rigten Uit
in
de wijze, waarop de groote gedenkdag
omtrent
, welke bij den Keizer bestonden , uit den van den 12den gevierd
is. De te Dublin gevestigde behebben geruimd. „Men kan mij (zou hij gezegd rigtgever der Times spreekt, in zijn jongste schrijven,
lfibben) van geene partijdigheid in dit gevalbeschuldigen,
evenwel niet zeer belangrijke
ongeregeldheden,
<^ar niet ik [maar de mannen van den tiers-parti] den van
die
in
verschillende
van
Belfast
den genoemden
wijken
op
Maatregel heb aan de hand gedaan; doch ik gevoel mij dag hebben plaats gehad. De politie te paard
had twee
pdrongen
te verklaren , dat ik thans het oogenblik tot malen op het te hoop geloopen gepeupel moeten charet nemen daarvan gekomen acht." De hertog de Perany had daarop in een tegenovergestelden zin geadvi- geren , doch daarop was de oploop uiteengegaan. Ook in
plaatsen was de rust niet bewaard gebleven. In
r^d, maar den Keizer niet overtuigd. Te tien ure was andere
het westelijk gedeelte van lerland hadden van roomsch-

—"

PRIJS DER ADVERTENTIÊN.

Deze Courant wordt dagelijks, niet uitzondering van Zon- en

’

1,50; van 7 regels en daarboven, per regel

Aanvragen en aankondigingen van liefdegiften, met kleine letter, per regel

LONDEN, 19 Julij.

vermeerderen, nu het blykt, dat met ieder jaar het
Vereenigd-Koningrijk klimmende behoefte doet kennen.
De grootste drukte is echter thans voorby. Het vervoer
van aalbessen, die overvloedig zyn, is ophanden. Van
de verschillende ooftboomen zijn de vruchten , door zonneschijn gekoesterd, uitgezet, en de druivenboomen , hoezeer dan ook arhlMÜJh, y*w nog vooraitzigt op een
aantal rijpe trossen, mits de warmte blijft aanhouden.
zal

Het Huis der gemeenten heeft in zijne gisteren-avond
gehouden zitting de beha adeling der amendementen, welke
de Lords op de lersche-Kerk-wet hebben gemaakt, voortgezet en ten einde gebragt. Die amendementen zijn bijna
allen, en met groote meerderheden., verworpen. De discussie is het levendigst geweest toen over het amendement
werd gehandeld, dat voorgesteld is op art. 68; welk
artikel de wijze van over het surplus te beschikken regelt. Men herinnert zich, dat de wet in haren oorspronkelijken vorm een vyftal liefdadige doeleinden opnoemt,
waartoe het bedoelde surplus zal worden aangewend,
en dat de Lords een amendement hebben aangenomen,
bepalende, dat later door het Parlement over het surplus
beschikt worden zal. De heer Gladstone heeft thans de
verwerping van dat amendement voorgesteld. De heer
Disraëli heeft het amendement verdedigd, en daarop
is een lange twist ontstaan tusschen de iersche leden
van het Huis, die bijna allen beweerden, dat de wijze
van het surplus te besteden, welke door de Kerkwet werd voorgeschreven , afkeurenswaardig was , maar
het zeer oneens waren omtrent hetgeen daarvoor in
de plaats zou moeten worden gesteld. Deze strijd bragt
lord John Marmers, zoo als hij zeide, tot de slotsom, dat het verstandig was, het amendement der Lords
aantenemen, omdat het surplus ten allen tijde een twistappel zijn zou. De heer J9rtjjr.il heeft echter het regerings-voorstel verdedigd het was na onderzoek gebleken ,
het minst verwerpelijk te zijn. Ten slotte is het artikel, met
290 tegen 218 stemmen, tot zijnen oorspronkelijken vorm
teruggebragt. Nadat alle amendementen waren afgehandeld
en was voorgesteld, de wet naar de Lords terug te zenden,
heeft de heer Disraëli zijn diep leedwezen er over betuigd , dat het Huis, op aanraden van den heer Gladstone , al de amendementen van het Huis der lords, op
een enkel na, had verworpen, niettegenstaande het laatstgenoemde Huis zoo grootmoedig was geweest om de wet
bij tweede lezing goed te keuren; eene gedragslijn, welke
de Lords gevolgd hadden, onder anderen omdat lord Granville, uit naam der Regering, had beloofd, dat de amendementen op eene edelmoedige wijze zouden worden overwogen. Niettegenstaande de Regering in het Huis der
lords sommige der gemaakte amendementen had goedgekeurd, had „de allesoverheerschende geest, die over ons
lot beschikt", aldus noemde de heer Diraëli den heer
Gladstone, „er, in spijt zijner ambtgenooten, op aangedrongen , de amendementen te verwerpen. De heer Gladstone heeft zich te dezen aanzien geregtvaardigd, door
te betoogen, dat de Regering ten aanzien der amendementen niets anders had beloofd, dan dat zij onpartijdig zouden worden overwogen, en in eene krachtige
rede heeft de heer Gladstone uiteengezet, dat de iersche
kerk, ofschoon zij nog beproevingen zou moeten doorworstelen, in lateren tijd op het aannemen der aanhan-

;

De afwisselende temperatunr laat echter van den zomer
weinig bestendigheid verwachten. — Wegens verbeterde
weersgesteldheid hebben in de Veenen zich wel is waar
de snyboonen en augurken van den kwijnenden toestand
hersteld, maar niet zoozeer, dat een voldoend gewas kan

worden tegemoetgezien; zij ziju

te

achterlijk gebleven.

Indien van de eerste nog zal kunnen geplukt worden ,
stelt men zich toch weinig of geene vrucht van de
De vroege bloemkool-teelt is dit jaar
laatste voor.
overal gelukkig uitgevallen, met veel verzending. Terwijl zy onder Veur het vorige jaar niets dan verhes opleverde, komt er nu geen 10 percent uitschot voor. De
bloem is blank, uitermate zuiver, groot en de kool niet
hoog in prijs.
Boskoop, Aalsmeer, Rijnsburg en andere plaatsen voorzagen de voornaamste markten met
aardbezien, waarvan het vervoer nu ten einde loopt. De
planten droegen veel minder vruchten dan anders, en het
gure weder stoorde daarenboven in niet geringe mate den
pluk, die echter ten slotte niet is tegengevallen. Ook van
dit artikel wordt de aankweeking schier ieder jaar grooter;
Boskoop onderscheidt zich daarin door fijne engelsche soorRijnsburg, dat vroeger niet in aanmerking kwam, wat
ten.
betreft de aardbezien, verzond daarvan eene tamelijke
hoeveelheid en had een ruim deel in het vervoer van
aardappelen, o. a. naar Engeland. Het vlas heeft zich
veel van de ruwe wind- en regenvlagen hersteld en belooft
eene vrij zware opbrengst.
„Overal uit de omstreken luiden de berigten omtrent
den hooibouw gunstig. Naauwelijks was het gewenschte
weder aangebroken, of veler handen repten zich om de
zeis in- het krachtig opgewassen gras te slaan, dat
weldra als geurig gewonnen hooi werd opgetast. De in
top geladen bergen getuigen, dat de aanvankelijk geleden
tegenspoed nog met een goeden uitslag is bekroond geworden. Er is overal veel hooi gewonnen. Onder
Soetermeer en elders staan de verschillende graansoorten veelbelovend, terwijl het koolzaad eerlang geschikt is om te worden gesneden. Op de meeste plaatsen durft men zich van de late aardappelen, die sterk
in het loof staan, een schoonen oogst voorstellen. Het
rundvee is overal gezond en vindt genoegzaam voedsel in
de weilanden, die, door de op het vochtige weder gevolgde warmte, steeds een welvarend aanzien bleven

—
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behouden.

men naar eenigen regen
der meeste groenten
de
verlangen,
opbrengst
ofschoon
te
gige wet, als op den dag harer wedergeboorte, dankbaar voldoende is. Eén product slechts, de snijboonen, is overal,
zou terugzien. Nadat nog eenige, nu en dan vrij heftige, indien niet mislukt, dan toch weinig beduidend. Op de
woorden gewisseld waren, is eindelijk eene commissie luwste plaatsen zelfs dragen zij slechts weinig bloempjes.
benoemd, die de wet naar het Huis der lords heeft terug- Vele tuinlieden hadden dan ook het verschrompelde
gebragt, alwaar lord Granville, uit naam der Regering, gewas maar bij de staken weggetrokken en hebben,
heeft medegedeeld, dat hij dingsdag aanstaande voorstellen daar het te laat in den tijd wordt, eene tweede poging
zal, „dat de Lords niet aandringen op die amendementen, om te slagen laten varen. De zomer, eerst zoo arm
aan bloemen , blijkens de berigten uit de kweekerijen,
waarmede het Lagerhuis het niet eens is."
heeft, dank zonniger dagen, zich daaromtrent milder
en de schaarschte aan bloeijende planten weggebetoond
BINNELANDSCHE BERIGTEN.
Amsterdam. 16 Julij. De Maatschappy' tot bevorde- nomen , die aanvankelijk bestond. De rozen, weelderig
ring der Bouwkunst heeft gisteren-avond, in het lokaal Eik met knop en bloem beladen, leverden, op de meeste
en Linden alhier, hare 27ste jaarlijksche algemeene vergade- plaatsen een bekoorlijk gezigt op en kunnen nog lang
ring gehouden, onder voorzitterschap van den heer J. H. behagen. Eenig koel en vochtig weder is dan ook voor
Appelen
Leliman. Uit het door den heer H. M. Tetar van Elven uit- rozen verweg gunstiger dan felle zonneschijn.
veel
tamelijk
aan
er
hangen
zijn;
peren
gebragte verslag is het volgende gebleken: De Maatschappij zullen er weinig
en wat van
geteld
spoedig
zijn
de
boomen.
Abrikozen
telt 966 leden. Te Amsterdam, Rotterdam, 'sGravenhage,
Delft, Zwolle, Arnhem en Leiden zijn afdeelingen geves- perziken is te verwachten, is genoegzaam bekend. De moertigd. De toestand der geldmiddelen is gunstig en de biblio- bezienboomen , die in het vorige jaar eene menigte groote,
theek is toegenomen. De Maatschappij en eenige harer saprijke vruchten aanboden , vertoonen eerst nu (den tijd
leden hebben op de alhier gehouden wordende tentoon- anders van plukken) eenige flaauw-rood gekleurde, halfstelling eenige teekeningen van arbeiderswoningen, bouw- groene vruchten, terwijl de druivenboomen pas zijn uithoeven en volksscholen ingezonden. De Maatschappij gebloeid."
Hellevoetsluis 16 Julij. De Vlaardingsche haringheeft eene gouden medalje, ter waarde van
150, ter
n° 4, is heden-ochtend alhier binnengekomen, met
jager
beschikking der jury van bovenbedoelde tentoonstelling
haring.
45
ton
Ter
der
gesteld.
beantwoording
gemeenschappelijke met
Harlingen, 17 Julij. Alhier zijn van den 10den
de Maatschappij van Toonkunst uitgeschreven prijsvraag
zijn twee ontwerpen van een vervoerbaar muziekgebouw dezer maand tot heden uitgevoerd: 85 runderen, 324
ingekomen. Het eene, dat van den heer van der Kloos, kalveren, 9 paarden, 497 varkens, 1022 schapen en
architect te 's Gravenhage, is bekroond met eene premie lammeren, 6975/4 vaten boter, 1558 kanter- en 6750
van
200 en een getuigschrift; het andere, dat vau den Edammer-kazen, 3 kisten eijeren, 18 balen lompen, 115
heer A. L. van Gendt, bouw- en werktuigkundige bij de mudden paardenboonen, 15 pakken gedr. en 2 pakken gez.
99 pakken
staatsspoorwegen te Alkmaar, met eene premie van 150 huiden, 224 balen vlas, 80 pakken papier,
balen
wol.
heede
51
en
en een getuigschrift. De prijs is niet toegekend. Voorde 14
Deventer, 18 Julij. Onder voorzitterschap van dr.
beantwoordingen der 2 de prijsvraag: eene openbare burgerte dezer stede, had
school 2de kl. is noch prijs, noch premie toegekend, doch ’5O A. J. Vitringa, hoogleeraar-rector
ste
vergadering plaats van het Geen een getuigschrift aan het ontwerp van den heer L. Arnold, gisteren alhier de 39
bouwkundige te 's Hage ;’ 50 en een getuigschrift aan nootschap van Leeraren aan de Nederlandsche Gymnasien
en Hoogere-Burgerscholen. De vergadering werd door een
dat van de heeren J. L. Springer en J. F. van Hamersvcld, bouwkundigen te Amsterdam, en een getuigschrift veertigtal leden en ook door den hoogleeraar Vissering,
o. a. gevoerd „over de beste
aan dat van den heer J. G. Evers, bouwkundige te bijgewoond. Discussie is het
bij
onderwijs in de staathuiste
methode,
volgen
Arnhem.
13 beantwoordingen zijn ingekomen op de
welke
scholen
van
middelbaar-onderwijs";
op
le
houdkunde
3' prijsvraag een voorgevel van een winkelgebouw; de
Zutphen,
Pekélltaring
,
kwestie
door
m
B.
H.
van
aan
r.
den
heer
J.
L. Springer voornoemd,
prijs is toegekend aan
en de premie, een getuigschrift, aan den heer J. H. van de orde was gesteld. De vergadering heeft besloten, aan
den Brink, te Driebergen. Deze bekrooningen zijn door d R. S. Tjaden Modderman, hoogleeraar te Groningen,
den voorzitter aan de op twee na tegenwoordige bekroon- en aan dr. Thiebout, aftredend rector te Zwolle, het honoraire lidmaatschap aantebieden. Het 40jarig bestaan
den, uitgereikt.
eenige
Den Helder, 16 Julij. Z. M. de Konmg heeft aan van het Genootschap zal in het volgende jaar, Dmet
r.
worden.
H. J.
gevierd
te
Zutphen
feestelijkheid,
den majoor van het vrijwilligers-corps alhier doen toekoen
de
heer
als
rector
werd
president
Matthes,
aldaar,
men eene cederhouten sigarenkist, gemonteerd met zilver,
nadat
de
benoemd,
als
thesaurier
alhier,
J.
H
Meyer,
om te dienen als prijs bij den eerlang door de leden van
had,
bij
uitdrukkelijk
thesaurier
verzocht
tegenwoordige
dat corps te houden scherpschutters-wedstrijd.
's (Gravenhage, 17 Julij. Z. _M. de Koning is de benoeming niet weder in aanmerking te komen.
Na den afloop der vergadering vereenigden de leden
heden-middag van het Loo in de residentie aangekomen.
woonden
HH. XX. HH. Prins en Prinses Frederik en Prinses zich aan een gemeenschappelijken maaltyd en Vereenide
wege
hetwelk
van
bij,
daarna
het
volksfeest
Maria zijn Z. M. tot Utrecht tegemoetgereisd, om, na
een vuurwerk en benvan Z. M. afscheid te hebben genomen, hunne voorgeno- ging „Daventria" gegeven en metwandelplaats
„de Worp"
de
verlichting
fraaije
van
gaalsche
men buitenlandsche reis te aanvaarden.
muziekcorpsen voerden
Een
werd.
paar
goede
besloten
De Hooge Raad der Nederlanden heeft gisteren
verworpen het beroep in cassatie van Bosman c. s., tegen muziekstukken uit.
Nijmegen, 17 Julij. Aan den meester schoenmaker
het arrest van het Hof van Zuid-Holland, betreffende de
van net bat. mineurs en sappeurs alhier, J.G. Standaar,
Rotterdamsche ongeregeldheden.
's Gravenhage, 19 Julij. Z. K. H. Prins Alexan- is de gouden medalje toegekend wegens 36 jaren getrouwe
der is zaturdag van zijne buitenlandsche reis in deze militaire dienst, benevens de aan dat eereteeken verbonden
gratificatie van f 50.
residentie teruggekomen.
Maastricht, 18 Julij. De heer Gann Dun, nieuw
Lelden, 16 Julij. Omtrent den stand der veld- en
de Herv. gem. alhier, is hedentuingewassen is aan de Leydsche-Courant het volgende beroepen predikant bij bevestigd
en heeft heden-avond
Spruijt
door
d
medegedeeld: „De verzendingen van aardappelen uit het ochtend
gehouden.
intreê-predicatie
zijne
Westland hebben sedert de helft der vorige maand onverminderd plaats gehad. Vergeleken bij hetgeen naar RotPROVINCIALE STATEN VAN
terdam, het. vergaderpunt van tallooze aanvoeren voor
tegen
NOORD-HOLLAND.
Engeland, waaromtrent de levering
bedongen pryzen

„Voor de moestuinen begint
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was aangenomen, werd verzonden, mogten die voor de
binnenlandsche markten, hoeruim ook, schier buiten aanmerking blijven. Bij den doorvoer te Delft kon men
dagen achter elkander tusschen de 30 en 40 zwaar bevrachte schuiten met aardappelen opmerken. Ook van
andere tuinproducten gingen groote partijen te scheep naar
Rotterdam. Van den aanvang af hebben de aardappelen,
wat hetbeschot betreft, voldaan; terwyl de hoedanigheid,
ten gevolge van droog weder, in verbetering toenam.
Men kan aannemen, dat de teelt van die vrucht sedert
10 jaren voor 2/s uitgebreider is geworden en voortdurend
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slafter op het Eijerlandsche strand zijn daardoor een weiuig
ingekort en 3 palen uit het strand geslagen en geborgen.
Langs den vasten wal ging bij die stormvloeden de van
Kijkduin tot Petten door stroobeplanting aangewonnen
berm weer grootendeels verloren en ontstond ook op verschillende plaatsen een steil afgeslagen kant aan den duinvoet van gemiddeld ééne el hoogte. Van de Hondsbossche
zeewering tot naby Egmond aan Zee werd mede op enkele
plaatsen de duinvoet door het vloedwater bereikt en een
weinig beschadigd, doch verder zuidwaarts bleef deze ongedeerd. Reeds sedert jaren was er spraak van aankoop
door het Rijk der Pettemer duinen van den Spreeuwendijk,
noordeinde bij Petten, tot in de gemeeten Calantsoog. Over
dien aankoop werd in 1868 op nieuw onderhandeld, doch
dit kon toen geen voortgang hebben wegens de ongesteldheid van den eigenaar A. Geel. Bij het daarop volgend
overlyden van dezen werdeu zijne eigendommen publiek
verkocht, waaronder ook de heerlijkheid Petten en Nolmerban met de daarbij behoorende duinen, woeste gronden en Spreeuwendijk, te zamen groot 311,00,64 bunders.
Dit uu waren juist de duinen, waarvan de aankoop reeds
vroeger was voorgesteld." Op grond daarvan werden die
gronden op 30 September 1868 door het Rijk aangekocht
voor eene som van ’3636, verhoogd tot ’4551 wegens
gekapitaliseerde recognitien, die op deze gronden rustten.
Het perceel is verhuurd tot 1 Mei 1872 met dejagtvoor
165 per jaar.
Het onderhoud der duinen op Vlieland was gedurende
de jaren 1866 , 1867 en 1868 aanbesteed voor eene som
4343 per jaar en bestond, volgens het bestek in
van
het stellen van 350,000 vierk. el stroobeplanting, 75,000
vierk. el belmbeplanting, 700 strekk. el rietscherm. Van
deze beplantingen werd in 1868 de stroobeplanting grootendeels en de helmbeplanting geheel gezet aan de duinen
langs het Noorderstrand; hetgeen zeer noodig was door het
belangrijk verlies vaii duin, 't welk men in den vorigen winter
aldaar had geleden De toestand dier duinen is daardoor
weder eenigzins verbeterd. De duinvoet is in 1868 op
onderscheidene plaatsen weder belangrijk achteruitgegaan,
en de toestand blijft door de geringe breedte vau het
strand van de hoogwaterlijn tot den duinvoeten door den
achteruitgang van de hoog- en laagwaterlijnen ongunstig.
Het onderhoud der duinen op Terschelling is gedurende
de jaren 1868, 1869 en 1870 aanbesteed voor eene som
van
2857 per jaar. Ofschoon het duin aan de noordzijde in den winter vau 1867 op 1868 aanmerkelijk was
afgeslagen, was de toestand bij het einde des jaars door
aanstuiving toch weder eenigzins verbeterd.
Strandmetingeii. Bij de strandmeting op Texel, gedaan
in het najaar van 1868, is bevonden, dat sedert de meting
van 1867 de duinvoet gemiddeld 2,11 el en de hoogwaterliju 12,71 el verloren hebben, doch dat de laagwaterrand zich gemiddeld 6 el zeewaarts heeft verplaatst. De
gemiddelde breedte van het strand bedroeg bij laagwater
746,64 el, en is alzoo sedert het vorige jaar niet 13,89 el
vermeerderd. Vergelijkt men de eerste strandmeting, in
het jaar 1850 op Texel gedaan, met die van 1868 , dan
verkrijgt men tot uitkomst, dat de duinen aldaar in die 18
jaren gemiddeld 43,32 el hebben aangewonnen in breedte,
terwijl de hoogwaterlijn 34,17 el en de laagwaterrand
45,68 el zeewaarts zijn verplaatst.
De strandmeting langs den vasten wal van Noord-Holland, in 1868 gedaan, geeft, vergeleken met die van 1867,
gemiddeld 6,22 el verlies van den duinvoet, 3el verplaatsing zeewaarts van de hoogwaterlijn en 6,41 el dito van
den laagwaterrand. De gemiddelde breedte van het strand
was bij laagwater 147,36 el en is dus sedert het vorige
jaar met 3,67 el verminderd. Indien men de eerste
strandmeting van 1843 vergelijkt met die van 1868, dan
vindt men, dat m dit 2 öjarig tijdperk de duinen gemiddeld
24,13 el in breedte afgenomen, de hoogwaterlijn 5 el
duinwaarts en de laagwaterrand 18,95 el zeewaarts verplaatst zijn.
Op Vlieland is het noorderstrand, vooral ten oosten
van de rijzenhoofden, voortdurend sterk afnemende; ook
bij de hoofden heeft achteruitgang plaats, die vooral in
de hors blijft
de laatste jaren zeer merkbaar is. Ook
het
langs
en
Eijerlandsche
noordzijde
afnemende aan de
De
zuidzijde
laagwaterlijn
aan.
wint
aan
de
gat, doch
is ook in 1868 aan de zuidzijde van het eiland, weder
45 el achteruitgegaan, zoodat de aanleg van werken ter
verdediging van den oever, van het dorp Vlieland tot de
haven, spoedig noodig zal zijn.
Wat Terschelling betreft, blijkt, dat de duinvoet over
het algemeen weinig verandering ondergaat. De hoogwaterlijn verplaatst zich op sommige gedeelten landwaarts,
op andere zeewaarts, doch onderging in het algemeen
weinig verandering.
De Boschplaat vertoonde afneming aan de noordzijde
en langs het Amelandergat, doch aanwinning aan de
zuidzijde; dit laatste voor zoo veel betreft de hoogwaterlyn, zijnde' de laagwaterlijn vroeger dan 1868 niet gemeten.
Schadelijk gedierte. De vergunning, aan eenige arbeiders
verleend, om vrijelijk konijnen te vangen in de duinen van
Texel, levert goede uitkomsten op; men vindt deze diereu
thans alleen nog in de Eijerlandsche duinen, in den grooten
zanddijk en in de duinen aan het Horntje. In de verpachte
duinen van de Heldersche zeewering tot de grens van Calantsoog zijn de kouynen veel verminderd, maar nog lang
niet uitgeroeid, en verder zuidwaarts tot Petten schijnt
men die ongehinderd te laten voorttelen. Bezuiden de
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Hondsbossche zeewering schijnt dit evenzeer plaats te hebben voornamelijk in de duinen van Castricum, Heemskerk, Wijk aan Zee en Velzen nemen zij zeer sterk toe.
Veenderijen. Uit de rekening en verantwoording omtrent het beheer van het armen- en droogmakerij fonds van
den Büjk- en Spiegelpolder over 1868 blijkt, dat eerstgenoemd fonds was gestegen tot een nominaal bedrag van
18,800 en laatstgenoemd tot ’57,100 nominaal, beide
aan inschrijvingen op het Grootboek der Nationale Schuld,
rentende 2\ pc. Met de vereeniging van den StichtschAnkenveenschen polder beoosten den heerenweg, werd
geregeld voortgegaan.
Blijkens de over 1867 ingezonden rekening en verantwoording was het fonds voor de droogmaking met 8300
1500 nominaal aan
en dat der verwaarborging met
inschrijvingen op het Grootboek der 2£ pc. Nationale
Schuld vermeerderd. Eerstgenoemd fonds was daardoor
51,200 en laatstgenoemd tot
29,700
geklommen tot
nominaal aan inschrijvingen voornoemd. De rekening van
het fonds voor de droogmaking behelsde aan ontvangsten
4970,93|, aan uitgaven 4801,13 en sloot met een
169,80^. De aandamming, die bij den
batig saldo van
aanvang van het veensaizoen was gevorderd tot eene oppervlakte van 18,000 vierk. el, was bij het einde over
,
■23,060 vierk. el voltooid.
Uit de rekening en verantwoording van den Ho.wno.scnAnkeveenschen polder over 1867 is ëf*}^?' dat de
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van den toestand der provincie
ontvangsten hebben bedragen
Noord-Hollandover het jaar 1868.
een batig saldo van
f 2026,24, sluitende alzoodemet
was toen ge( Vervolg.)
droogmaking
487,48. Het fonds voor
Staat der zeewerende duinen, a. Duinbeplanting. Het f
aan
pc.
64,000 nominaal
2| inschryyintot
Nationale
onderhoud der duinen langs de Noordzee op Texel en den klommen
Schuld.
der
op het Grootboek
vasten wal door het planten van helm en stroo en het
de rekening en verantwoording van den ZuidBlijkens
stellen van rietschuttingen werd in 1868 weder m drie
polder onder Muiden over 1868 was de ontvangst 436,95,
perceelen aanbesteed.
389,84, sluitende met een batig saldo van
de uitgaaf
De duinen op Texel hebben 'van de stormvloeden weinig
Het
fonds voor de droogmaking was sedert het
geleden , daar deze naauwehjks den teen daarvan bereik- ’47,11.
500 nominaal vermeerderd, en dien ten
vorige
jaar
met
ten. Alleen de einden der dammen by de groote en kleine
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17,G00 nominaal aan 2\ -pc.
gevolge geklommen tot
inschrijvingen op het Grootboek der Nationale Schuld.
Het armenfbnds was gebleven op 8400 en het waarborgfonds op 24,600 nominaal aan inschrijvingen voornoemd.
Volgens de rekening en verantwoording over 1867 van
het veeiiderijbestuur in den Middenpolder, was bij het einde
van het dienstjaar voor het slikfonds gestort de som van
196,470,64, waarvau tot onderhoud van werken en
kosten van beheer in 1868 is uitgegeven een bedrag van
7803,43; voor het waarborgfonds op het Grootboek
161,000,
der 3 pCt. Nationale Schuld ingeschreven
zoodat dit fonds sedert het vorige jaar met 4750 nominaal was vermeerderd en het armenfonds gestegen tot
138,100 nominaal aan inschrijvingen op het Grootboek
der Nationale Schuld, rentende 2\ pc. en sedert het vorige jaar vermeerderd met een nominaal bedrag van ’2300.
Droogmakerijen. Ten aanzien van de concessie tot ge-
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deeltelijke droogmaking van de Legmeerplassen, waartoe
door de heeren Rutgers van Rozenburg een plan werd ingezonden , was bij het einde van het jaar nog geene beslissing
genomen.
Nadat de verkaveling van den drooggemaakten Oosteinderpoel had plaats gehad, werden ongeveer 425 bunders
met koolzaad bezaaid. Deze droogmaking kan beschouwd
worden als tot stand te zijn gekomen.
Ten gevolge van een in 1868 door de heeren jh m
J. W. 11. en L. Rutgers van Rozenburg, te Amsterdam,
kenbaar gemaakt voornemen tot aanvraag om concessie
tot droogmaking van de Westeinderplassen onder Aalsmeer,
is aan deu heer H. P. Eskes, te Ouderkerk aan den
Amstel, mededeeling gedaan, dat hem alsnog tot 27 Augustus 1868 tijd werd gelaten tot het indienen van een volledig plan tot droogmaking van die plassen, en dat, indien
zoodanig plan niet vóór of op dien dag mogt zijn ingeleverd , de door hem gedane aanvraag om voorloopige concessie voor die droogmaking als vervallen zou beschouwd
worden. Daarop is door meergemelden heer Eskes een
volledig plan tot droogmaking ingezonden, hetwelk in onderzoek is.
De droogmaking van het Burkmeer, waarte* andermaal
tijdsverlenging is verleend, en wel tot 26 September 1868,
is in 1868 op nieuw ondernomen en in zoo ver geslaagd,
dat er reeds koolzaad in gezaaid was. In de maand Augustus is de polder evenwel, ten gevolge van aanmerkelijke
scheuren in de veenlaag onder den dijk, op nieuw ondergeloopen, zoodat bij het einde des jaars de bodem op de diepste
plaatsen weder ter hoogte van lel onder water stond. Bij
den concessionaris bestond het voornemen de droogmaking,
zöodra de weersgesteldheid dit zal toelaten, op nieuw te
beproeven en daartoe een tweeden watermolen van meer
vermogen dan den reeds bestaanden te stichten.
Bij koninklyk besluit is aan de heeren P. Sligcher en
C. Blanckevoort, te Monnikendam, concessie verleend tot
droogmaking van een gedeelte van het Monnikerdammergat. Volgens de aan die concessie verbonden voorwaarden,
moest de droogmaking zijn tot stand gebragt op 19 Januarij
1868. Aan dit werk was destijds nog niets verligt,
zoodat de concessie is vervallen.
De droogmaking van de Zwarte Waal, onder Avenhorii, waartoe concessie was verleend aan de heeren C.
de Groot Jr. en D. Beunder Pz. te Scharwoude, en
welke droogmaking op 24 Februarij 1868 moest zijn
voltooid , kwam op den bepaalden tijd tot stand.
Aan de heeren G. Montauban, van Zwijndrecht, en
W. J. C. Adriaan van Hasselt werd concessie verleend
tot droogmaking van het Burgerdammer-Diep. Uitstel tot
dat werk werd hun verleend , onder voorwaarde, dat de
omringdijk moest zijn gelegd op 28 Februarij 1869 en
het geheele werk moest zijn voltooid op 30 Augustus
1870. Op het einde van 1868 was met dit werk nog
niet aangevangen.
Voor de bedijking en droogmaking van de Breek en
andere plaatsen in de gemeenten Landsmeer, Ilpendam
en Oostzaan zijn onder de eerstgenoemde gemeente eenige
slooten gedempt, en werd een gedeelte ringdijk gelegd.
Van de 220 bunders land, welke in deze droogmakerij
begrepen zijn, moeten nog 50 of 60 bunders worden

r. r.

aangekocht.

Uitgevoerde werken. Tot verbetering van
en waterberging in den Haarlemmermeerpolder
werden de IJtogt en de Hoofdvaart tusschen den Vijfhuizer dwarstogt en de Kruisvaart verdiept tot 6 el onder
A. P. De bruggen met gespleten houten liggers over de
Hoofdvaart en over de Kruisvaart, beiden te Kruisdorp,
Werden veranderd in bruggen met gewone houten liggers
en vlakke brugdekken. Al deze werken werden ten
koste van den polder uitgevoerd. De bemaling van den
polder de Westerkogge in Drechterland, groot 3010 bunders, waarvan het zomerpeil ligt op 2.65 el onder A. P.,
geschiedde door 2 vijzelmolens, staande aan den zeedijk
onder de gemeente Berkhout, op korten afstand ten
zuidwesten van Hoorn, en door 2 vijzelmolens, staande
bij Avenhorn. Daar deze bemaling in vochtige jaren
niet voldoende is om de landen genoegzaam droog te
houden, is besloten, bij de drie eerstgemelde molens een
hulpstoomgemaal te stichten. Dat werk is in 1868 tot
stand gebragt. De stoommachine heeft een vermogen
van 50 paardenkrachten en brengt een vijzel in beweging,
die het polderwater in een voorboezem ontlast, waaruit
het door de sluis in zee uitloopt. De bestaande windmolens worden in stand gehouden om die reden is het
onmiddelijk binnen de sluis liggende gedeelte van de molenkolk door eene kade afgedamd en in die kade eene
Polders.

waterafvoer,

;

uitwateringsluis gebouwd, ten einde bij lagere waterstanden op zee, wanneer de windmolens in werking zijn, het
door deze opgebragte water door den voorboezem van het
stoomgemaal en van daar door de sluis in den zeedijk
te kunnen ontlasten.
Het ambacht de Vier Noorder Koggen watert, met uitzondering van eenige polders, die eene eigene bemaling
hebben, uit op eenen gemeenschappelijken boezem. De
landen, op dezen boezem lozende , hebben te zamen eene
oppervlakte van omstreeks 11,350 bunders. De boezem
wordt afgemalen door 24 vijzelmolens. Het zomerpeil van
den polder is 2,10 el onder A. P. Daar de molens nabij
Medemblik het water slechts kunnen opvoeren tot eene
hoogte van 0,30 el -f- A. P. en de uitwatering daardoor
niet altijd voldoende verzekerd is, is besloten tot den
aanleg van een hulpstoomgemaal aldaar, 't welk het water
tot de hoogte van 1 el boven A. P. zal kunnen opbrengen. Met dat werk is in 1868 een aanvang gemaakt. De
stoommachine zal een vermogen hebben van 80 paardenkrachten nuttig effect, en afwisselend in beweging brengen
2 vijzels of 2 schepraderen. De bestaande windmolens
zullen in stand worden gehouden.
Reglementen en keuren. Door de Prov. Staten zijn in
den loop van 1868 21 reglementen voor waterschappen
vastgesteld.
Ged. Staten hebben in 1868 6 politieverordeningen voor
waterschappen goedgekeurd.
( Wordt vervolgd.)
OVERZIGT
DEN

DER
DAG.
PERS
VAN

De N. Rott.-Courant, die door den hoofd-redacteur van
het Haagsche Dagblad 'm diens brieven uit Schwalbach
is aangehaald onder de organen, die den geest der nederlandsche natie bederven, voornamelijk ook met het doel
om de liberalen in de gelegenheid te stellen, zich meester
te maken van de indische millioenen, acht zich verpligt
daartegen optekomen. Na te hebben aangehaald, dat de
genoemde hoofd-redacteur zegt, dat ter bereiking van dat
doel ook tal van dagbladen worden opgerigt en geldelijk
ondersteund, zoowel hier te lande als in Indie, merkt de
N. R.-C. aan, dat alzoo de liberale organen niet zouden
bestaan door de sympathie van het publiek, maar door
de geldelijke offers, welke de liberalen zich
getroosten,
/.yn Handelsblad en N. Rott.-C. de eenige radicale bladen, die zich zelven kunnen bedruipen, dan komt dit,
volgens den Scbwalbacher briefschrijver, omdat die bladen
om de beurs- en handels-berigten ook door conservativen
worden gelezen. De overige radicale dag- en weekbladen
zouden met kunnen bestaan, indien zij
kunstmatig uit
de radicale kas werden onderhouden. Intusschen wordt
het geld uitgeschoten in het vooruitzigt op den indischen
buit. Het zyn dus geene zware
die men brengt,
vermits tegenover elke 100,000 guldens, die men
10 millioen en meer staan, die te winnen zijn alzoo Volgens de N. Rott.-C, de schoonste ondernembg,
wenschen kan. Intusschen komt nu de N. Arnh-C. vertellen, dat Java den weg staat optegaan van deKust van
Guinea, als wanneer van den indischen buit wel niet veel
teregt zal komen. Het publiek zou dit wel ter harte
mogen nemen en zich wachten voor misleiding door de
aanlokkende voorstellingen van het Haagsche Dagblad.
„Intusschen (aldus eindigt de N. Rott.-C^) kent men nu
de geheimen van de „radicale" dagbladpers. Zij wordt
ten koste van schatten in het leven gehouden. Alleen
de conservatieve bladen vertegenwoordigen eene „ nationale
behoefte" en leven door de steun en de sympathie van
het publiek. Vraag niet, hoe het komt, dat juistin kies-

lüet

offert,

"

waalt

die'men

districten, waar in de laatste jaren nieuwe conservative
bladen zijn opgerigt (in de noord-hollandsche plattelandsdistricten, in Arnhem, in Middelburg, in Zwolle, waar
de Nieuwe Alkm.-Ct., de Nieuwe Noord-Hollander, de
Nieuwe Arnh.-Ct., de Nieuwe Middelburger-Ct. en de
Nieuwe Kamper Ct. in de „nationale behoefte" aan conservative lectuur voorzien) de conservativen bij de verkiezingen nederlagen geleden hebben. Dit behoort tot de
ondoorgrondelijke mysteriën der conservative leer, waarin
wij ons niet mogen verdiepen. Het past ons, de conservative „waarheden", welke ons verkondigd worden, geloovig aantenemen."
Indien in het Dagblad eenigzins duidelijk is gemaakt, hoe
de hoofd-redacteur gelooft, dat Nederland door hervorming
te redden is, blijft toch, naar de meening van de N. Rott.-C.,
het groote geheim, hoe die hervorming tot stand zal
worden gebragt, steeds onontsluijerd. Noch ontbinding van
de Tweede Kamer, noch aftreding van de ministers wordt
gevorderd. Intusschen hebben de Schwalbacher brieven verkondigd, dat van de tegenwoordige Kamer niets te verwachten
is , en dat de regeringspartij zal weigeren om de hervorming
tot stand te helpen brengen. Teregt zou men mogen vragen,
of het Dagblad dan op eigen gezag zijne eigene hervorming denkt intevoeren?
De Nieuwe Rott.-Cour. heeft haar eerste artikel over
„de regterlijke inrigting" besloten met de opmerking, dat
eene gedeeltelijke invoering der wet van 1861 met hare
intrekking zou gelijkstaan. In een tweede opstel over
dat onderwerp licht de genoemde courant die opmerking
toe. Zij toont aan, dat de minister van Justitie zich
illusien maakt, indien hij meent, dat de Staten-Generaal
bereid zullen zijn om, overeenkomstig zijn verlangen, de
eerste afdeeling der wet van 1861 onveranderd in werking te doen brengen, en dat hij zich vergist, indien
hij meent, dat de bepalingen, welke hij onmiddelijk
wenscht intevoeren, zoo algemeen in den smaak vallen , dat niemand daaraan iets zou willen veranderen.
De Kamer heeft het regt en zeker ook den goeden wil
om , al acht zij de voorgestelde bepalingen in massa beter
dan de thans bestaande , sommige daarvan , die zij afkeurt,
door amendementen te verbeteren. Maar, zoo meent de
N. R.-C. te mogen vragen, zal, indien sommige dervoorgestelde nieuwe artikelen verworpen of gewijzigd worden,
daardoor aan de wet van 1861 niet een slag zijn toegebragt , die hare geheele invoering later zoo goed als onmogelijk maakt ? De N R.-C. hoopt daarom, en ook om
andere redenen , die zij uiteenzet, dat, indien het bedoelde
wetsontwerp in beraadslaging komt, de groote meerderheid
der Tweede Kamer zich daartegen zal verklaren. Indien
het in beraadslaging komt, zegt zij, want dit schijnt
minstens twijfelachtig, daar toch het eindverslag reeds
op den 15 den Februarij is uitgebragt en de zaak desniettemin tot nu toe niet aan de orde is gesteld. De minister
schijnt dus niet verlangd te hebben, dat zijn voorstel nog
in de thans afgeloopen zitting behandeld zou worden, en de
N. R.-C. meent daarom te moeten aannemen, dat hij
heeft ingezien, dat eene gedeeltelijke invoering der wet
aan het doel, hetwelk hij zich voorstelt te bereiken,
niet bevorderlijk kan zijn. Als die onderstelling blijkt
juist te zijn, zal de N. R.-C. zich daarover verheugen;
doch haar vertrouwen op de beginselvastheid van den
minister zal er niet door versterkt zijn.

energiek Hoofd haar uittelokken en te leiden weten zal.
„De opstand te Bekassie, in de nabijheid van Batavia, was een slecht beraamd en uitgevoerd voorspel van
veel ernstiger gebeurtenissen. Of de ontevredenheid tegen
een chineschen landheer al dan niet de aanleiding tot
dien opstand geweest zij
waarover in Indie gestreden
wordt
doet weinig ter zake; de leus was wel degelijk
de omverwerping der nederlandsche heerschappij. Een
tweede Dipo Negoro zou verzekerd zijn, onder die leus
en met opwekking van het mohammedaansch fanatisme,
een zeer grooten aanhang te vinden. En indien het hem
gelukken mogt, de inlandsche bevolking, slechts in een
gedeelte van Java, tot het bewustzijn harer kracht te
brengen en hare ontevredenheid tot verwoedheid optedan zou de uitslag van den strijd twijfelachtig
voeren
zijn, maar dat de vreeselijkste rampen daaruit zouden
voortvloeijen, is zeker.

—

—

—

„Ziedaar het gevaar van het oogenblik! Het moet afgewend worden door krachtiger maatregelen dan het verleenen der bevoegdheid tot de uitgifte van gronden in
erfpacht aan het indisch bestuur, en eene inkrimping
der gouvernements-suiker-cultuur , waarmede , volgens het
plan des ministers, eerst in 1878 een aanvang gemaakt

lm van den Koning is de gravin van Edla. Het .beweren
van sommige dagbladen, volgens 't welk 'de gravin eene
gewezen danseres zou zyn, is ni^ts dan èen verzinsel."

—

—

—

—

72% 73, Sept.-Oct. u$ 73' A, 72, 72% Rogge, loco f
2000 ffi ft-^59 k 61, Julij «^57%, 58, Julij-Aug. „v/?53.1'
54, Sept.-Oct. uifis2'A, 52, 52' A, Oct.-Nov. &f 51. Raapolie, loco o^ 11, 11%, 12, Julij-Aug. o4\\%, 17/24 S/sSei)t.-Oct.
11%. Voorloop, loco flis 17,8 Julij-Aug. 165/.
Aug.-Sept. «^af 16% Sept.-Oct. «$ 16%. Petroleum, loco
t>is 7 IA , op Sept.-Oct. erf 7'A , VsTELEGRAMMEN.
Meuw-York. 30 Junij. Tabak, de houders van Kentucky
Weenen, 17 Julij. De Keizer heeft heden de leden en Virginie blijven vast gestemd. Al wat op de binnenmarkder twee hier vergaderde Delegatien ten gehoore ontvangen. ten wordt aangeboden, gaat tot volle prijzen vlot van de handDe voorzitters dier vergaderingen hebben bij die gelegen- De notering is hier nog hooger, en daar de aanvoer belangheid de gevoelens van verknochtheid en trouw van de rijk verminderd, is het zeer waarschijnlijk dat de prijzen nog
leden jegens den Keizer kenbaar gemaakt. Z. M. heeft meer zullen rijzen. Voor een partij Lugs, groot 693 v. is !'
in antwoord gezegd: tot den voorzitter der hongaarsche ets. besteed. In deze maand zijn 7200 vaten verkocht, Gou' 1
Cour», op Antwerpen fr 5,20 a 5,18%
Delegatie: „Ik hoop, dat de hongaarsche Delegatie, die 137°/.,
Kingston (Jamaica) ,24 Junij. Koffij. De oogst is geiiiugeroepen is, het aan Hongarije toekomende deel van den digd. Het weder is zeer gunstig voor het te veld staande
invloed op de gemeenschappelijke staats-aangelegenheden gewas. De prijzen zijn 50 a 54/ voor
Berg; 44 a 46/ voor
uitteoefenen, door eeiidragtig zamenwerken de vruchten der middel; 38 a 40/ voor ordinair. Suiker. De bewerking
is j
instelling van de Delegatien, door het vergrooten van het afgeloopen. Goede geldt 20 a 22/ j middel 18 a 19/; bruine
aanzien der Monarchie, het bevestigen van den vrede en van 16 a 17/- Vracht, er is gebrek aan schepen voor Europahet algemeene vertrouwen, zal doen rijpen." Tot den voorzit- Cours op Londen % °/_.
Pondlchery , 7 Junij. Koffij. Op kleine schaal gaan de
ter der oostenrijksche Delegatie heeft de Keizer gezegd, dat
voort; Mysore Rp. 114 a 115 per kendie. Katoen.
inkoopen
genoegen
het- hem'
zou doen, te zien, dat de Delegatie
Rp.
Western
140 a 145; Cocanada Rp. 150 a 155
van den Rijksraad, eendragtig zamenwerkende met die Indigo. De droogte doet veel kwaad aan de plant.per kendievan den hongaarschen Rijksdag, er naar streefde om de
. alparaiso , 12 Julij. (Van Weber Sf C°.) Tarwe. Voor
magt en het aanzien van het Rijk te handhaven, de wel- Engeland' werden eenige partijen gekocht. Er zijn 25,000
vaart en de tevredenheid van de volkeren der Monarchie fanega's omgezet van 22% tot 23% rl. aan den wal. Onder
te bevorderen. Dit was altijd de zekerste waarborg .voor 24 rl., in sterke zakken per 168 u. bruto vrij aan boord
het bewaard blij Ven van dén liinnenlandschen en buiten- te Tomé, is niets verkrijbaar. Meel. De betere berigten
La Plata hebben de markt besvestigd; ruim 48,000 ql.
landschen vrede; jyan't elke Staat had behoefte aan ach- van
vonden
nemers tot $ 5% k % per 200 {tf (met 6°/ ). Gerstting en vertrouwen, ten einde vrienden te verwerven ;en
prijzen
zijn weder hooger, en de houders willan onder
De
vijanden te ontwapenen.
23 k % niet afgeven. Eene lading van 6000 k 7000 fanega's
Suez, 17 Julij. De mail uit Bombay is gisteren is tot 25% rl. ,te Iquique te leveren , verkocht. Vrachten
alhier aangekomen.
naar Engeland en het vasteland 42/6 a 57/6. Cours opLon'
Weenen, 17 'Julij. Het officiële blad: behelst de be- den 45% a 46% ; Parijs f 4,80. Voor Hollandsche crushed
noeming van- den Aartshertog Wilhelm tot opperbevelheb- is 22 rl. entr. betaald.
Bombay, 21 Jimij. (Van H. Bomanjee Touche
ber der landweer van de in denRijksraad vertegenwoordigde
Sf C.)
De laatste berigten van Europa liepen tot 18 et.; de
Koffij.
Koningrijken en landen, en die van den veldmaarschalk
markt hier was zeer stil. Malabar gaat tot Rp. 9 a 9,4 van
von Schmerling tot diens plaatsvervanger.
de hand; Mokka ontbreekt. Katoen. De omzettingen der
Julij.
melding
De Nazione maakt
van laatste 14
Florence, 18
dagen bedragen 12,000 b., waarvan 1200 b. Dholeen gerucht, volgens hetwelk de minister van Financien, lerah Mowah
en Bhownuggur, 3000 b. ord. Dhollerah,
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bevindt zich eene zoogenaamde bibliotheek
leeszaal,
welker beschreven wanden uit steenen van èene ongemeen
fijne soort bestaan. De op die steenen of bladen geschreven letters en figuren zijn volkomen ongeschonden bewaard gebleven.

,

■—

,

Erwten, 71 Sgr.
90 ffi.
13 Julij. Tarwe, loco ty- 2125 „; roode ml. „f i°
In. de bouwvallen vau het oude Babylou is weder, a Stettin,
74, bonte Poolsche »#G9
71, witte if/. a 75, Honnaar men verzekert, een nieuw paleis ontdekt. Daarin
gaarsche inf 58 a 66, 83/85 'jg op Julij en Julij-Aug. OK_9 733/i<
of

worden zal."
De schrijver acht voor alles noodig de vervanging van
den gouv.-generaal Mijer, omdat deze altijd spreekt en
onderzoekt, maar ook altijd wegloopt, als het op handelen
aankomt.
In het conservative orgaan de N. Arnh.-Courant wordt
de toestand niet gunstiger voorgesteld. „Het is bekend
hoe het
(aldus zegt dat blad) , hoe het op Java staat
aan de Kust van Guinea gesteld is; dat in de WestIndien de zaken niet beter zijn, maar nergens is één
verblijdend verschijnsel, één lichtpunt, en zoo men meent,
dat de W.Indien wel teregt zullen komen, dat aan de
Kust van Guinee weinig gelegen ligt, „dat het beter is een
gescholden hond dan een doode hond te zijn",—op Java
worden we bedreigd met vrij wat erger dan voor honden gescholden te worden.
Zoo gij u vleit, dat de
schatkist wel de vroegere voordcelen missen zal, maar dat
de Javaan, de inlander, er bij zal gebaat worden ,
zoo ge, afgaande op de beweringen der z. g. philo-Javanen , u troost, terwijl ge u waant te hullenin een mantel
het doet ons leed, maar ook die
van edelmoedigheid
illusie moeten wij u ontnemen. — Ook de Javaan vaart
slecht bij 't verloop der zaken aldaar.
Een tevreden
en gelukkig volk denkt niet aan opstanden en moordpar- de heer Cambray-Digny, bevel heeft gegeven om met
tijen.
Neen, niet alleen voor het vaderland, ook voor kracht het verkoopen der kerkelijke goederen voorttezetten;
den Nederlander op Java en voor den Javaan zelven, heeft en waarschijnlijk eene nieuweinschrijving voor obligatiën
de tegenwoordige Regering nog niets dan verlies opgeleverd." openen zal.■
Lissabon, 17 Julij. Nadere, berigten bevestigen de
Uit 's Hage wordt aan de Augsburger Allgemeinetijding, dat de Brazilianen en hunne bondgenooten meesZeitung geschreven, dat men van goederhand heeft ver- ter zijn van den spoorweg naar Villaricca.
nomen, dat de heer van Reenen niet alleen zijne betrekSuez, 17 Julij. De mail uit China is hier aangekomen.
king als voorzitter der Tweede Kamer heeft nedergelegd,
18 Julij. De Kamer is bijeengekomen. Bij
Athene,
maar ook voornemens is, de kiezers te Amsterdam te ver- de stemming over de eerste zaak, die aan
de orde kwam,
zoeken, hem niet weder het mandaat van Afgevaardigde de verkiezing van Afgevaardigden uit Korinthe
heeft
optedragen. Het doel zou zijn om gelegenheid te geven tot de zich eene meerderheid van 29 stemmen voor de inzigten
herkiezing van den heer Pijnappel, die, gelijk men weet, der Regering verklaard.
bij de laatste algemeene verkiezing de meerderheid niet
-Vleuw-York
18 Julij. Eene bende vrijbuiters,
heeft verworven. Naar luid van den berigtgever, heeft 140 man sterk, is
eu te Brooklijn gevanaangehouden
de liberale meerderheid in de Kamer zich reeds verstaan
gengezet.
over de opdragt van het voorzitterschap aan den ArnMadrid, 17 Julij. De Regering heeft een telegram
hemschen
Afgevaardigde, den heer Dullert.
Dat de toestand van Indie zeer veel te wenschen
ontvangen , inhoudende , dat Don Carlos verdwenen was;
overlaat, wordt gelijkelijk erkend door de liberale en door
dat hij tot aan de grenzen door fransche politie-agenten
de conservative pers. Dezer dagen zijn weder beschouis vervolgd, doch dat hij Navarra bereikt heeft:
Tot burgemeester der gem. Heerlen is benoemd
wingen daarover geleverd, die allezins de overweging
Parys, 19 Julij. Bij keizerlijk decreet van gisteren
de heer M. J. Savelberg.
waardig mogen worden geacht.
is de maarschalk Vaillant tot minister van het Huis des
In de eerste plaats komt in aanmerking een betoog, geDe heer H. F. van de Poll, thans ontv. der dir. Keizers benoemd.
H. M. de Keizerin en de keizerlijke
plaatst in de onlangs opgerigte liberale Twentsche Courant -, het bel. en ace. te Bergambacht c. a., is benoemd tot ontv. Prins zijn naar Berck-sur^mer-vertrokken.
;
is getiteld: „Het koloniale vraagstuk." De schrijver, die der dir. bel., in- en uitg. regten en ace. te Katwijk ca.
zich door de initialen V. D. H doet kennen, vangt aldus aan:
Tot leeraar aan Rijks Hoogere-burgerscholen zijn
„Nederlandsch-Indie verkeert sinds jaren in een toestand benoemd: te Utrecht, de heer L. J: van der Harst, thans
van achteruitgang,
ziedaar een feit, dat niet weder- tijdelijk leeraar aan die school; te Leeuwarden, de heer
De Staats-Courant behelst de volgende opgave van de op
sproken worden kan. Natuurlijk bestaat er verschil van J. P. Huizinga , aldaar; te Zwolle, de heer F. F. A. Eick, 15 Julij in de onderstaande entrepöts aanwezige hoeveelheid
gevoelen over de oorzaken van dit feit en de middelen van thans leeraar aan de Rijks Hoogere-burgerschool te Tilburg; buitenlandsche ruwe suiker:
; 32,708.753 kilogrammen.
Amsterdam
herstel ; het feit zelf kan alleen door volslagen onkunde te
Groningen, de heer F. Meijer, thans leer. aan de 'ïtotterdam
17,972,879
„
'...'.
of door kwade trouw betwist worden. Immers, onder Rijks Hoogere-burgerschool, te Assen ; te Assen de heer
„
2,352,033
Schiedam
europesche en chinesche handelaren zijn faillissementen H W. Sanders, te Schalzum "te WarfFum, de heeren
„
1,140,409
:
-.
Dordrecht
aan de orde van den dag; de meest solide huizen ont- mr. W. Janssonius, te Usquert, en G. A. Scholten,
875,511
Middelburg.
te
trekken zich aan de zaken en worden door geene nieuwe
Zutphen ;te Sappemeer, de heer E. Scheffer, te Oude
■:■.', Totaal.
55,049,585
vervangen; ondernemingen van landbouw en nijverheid Pekela.
Rotterdam,
17 Julij. Tarwe, 129/130
witb. Pools.
gaan, de eene na de andere, te niet, en het kapitaal is
Tot deurwaarder bij het prov. geregtshof in Fries- / 325 per 2400 kilo.
ongenegen, zich verder aan zoo slechte kansen te wagen. land is
Tin. Heden zijn 300 blokken Banca tot 77,50 afgedaan.
benoemd de heer R. Bloembergen Santee, thans
En wat de inlanders aangaat, hunne algemeeneverarming
Schiedam, 17 Julij. Moutwijn, per ned. vat f 13;
deurwaarder
bij
eerste
de
arr.-regtbank
te
Leeuwarden.
wordt door het steeds verminderend gebruik van lijnwaden
Jenever
18,50;
—De luit.-t.-z. 2de kl. W. A. van Aken, dienende commissie f 0,70. Amst. proef 19,75. Spoeling 0,80 ; dito
overtuigend bewezen. De achteruitgang van handel en
sten
nijverheid heeft dan ook geene andere grond-oorzaak, dan op het wachtschip te Vlissingen, wordt met den 25
Lelden, '17 Julij. Boter, per .i vat, 1»'" kwal.
’47 a
juist deze verarming der inlandsche bevolking. Wel kun- dezer maand op non-act. gesteld, en op dien bodem ver-., ..’5l, 2<ie kwal. ’.42 a ’46. per ned. 16, lste kwal. 1,17%
a 1,20% ," 2de kwal 1,05 a 1,15. Verkocht 7540 n. f.
nen enkele handelshuizen door het geven van ligtvaardig vangen door den luit.-t.-z. 2de kl. P. E. Winkelman.
Ter
veemarkt waren aangevoerd 201 runderen, 101 kalveren
crediet of door verkeerde speculatien ten val gekomen zijn,
—De offic. van adm. 3de kl. J. M. A. van Roggen, en 1320
schapen.
maar de kwaal is veel te algemeen en te diep ingrijpend laatst behoord hebbende tot het esk. in 0.-Indie en den
Leeuwarden , 16 Julij. Tarwe. 78 a 80
puike 10,20
door
don
bij
om
eene
uitzondering begane feil verklaard te 7 dezer maand in Nederland teruggekeerd, wordt met
10,60; 7(, k 77 ïê knappe
a
9,90
10,10;
7C> a 78 $
kunnen worden. De handelaren in Nederlandsch-Indie dat tijdstip op non-act. gesteld.
smet
9,50 a 9,90; 78 _. 80 fê roode
9,90 a
10.30.
verstaan in den regel hun belang even goed en zijn even
De heer Fr. Schutz is erkend en toegelaten als Rogge. 70 a72 18 buitenl. 7,50 a ’7,90 ; 74 a75 ft ml.
voorzigtig als de handelaren elders. Geen ijver en voor- consul der Vereenigde-Staten van America te Rotterdam, ’8,30 a ’8,50; 75® Belg. 8,45 il 8.50. Boekweit. 70'ffi
Fries, zand-’8,90; Frans, naar kwal. ’2OB a ’214 per 2100
zigtigheid baten, wanneer den handel zijn grondslag
en zulks op den voet van vreemd onderdaan.
kilo.
Gerst. 64 a 66 fê winter- 6,90 a 7,15 r dito voereene welvarende bevolking
ontvalt.
’5
In het berigt omtrent de zitting van de Eerste a 5,75 naar kwal. Haver. 48 a52 -{g fijne ’4,80 a 5,20;
„Dat het hier bedoelde feit op zich zelf hoogst bedroe- Kamer der Staten-Generaal
van 15 Julij is onder de leden, 44 a 46 {g korte voer- ’4,35 a ’4,55 42 a44 U lange dito
vend is, behoeft mede geen betoog. Steeds toenemende die voor het
wets-ontwerp
regeling van het onderwijs ’4,20 a ’4,40. Kool-, lijn- en kanariezaad zonder handel.
tot
verarming van dertien millioen ingezetenen van Java
7,50 a ’8; duiven- 9 a 9,50; dito
de Kon. Militaire Academie hebben gestemd, genoemd Boonen. Paardenbij
is voorzeker een de heer de Dien
inlanders, Europeanen en Chinezen
Waalsche
6
a
7.
Fontein
Verschuir.
De
Staats-Courant
verschijnsel van den meest ernstigen aard. Daarbij komt deelt mede, dat daarvoor moet worden gelezen
Leeuwarden ,16 Julij. Boter jlste SO ort ’43; 2^ soort
Verschoor. ’36,50;
van
het
saldo
der
verandering
batig
de dreigende
indische
3'le soort (bittere) 30,50. Aanvoer 1139 lA 380 >/8
en 38 i^o v. Kaas. Aangevoerd (il 17 n. 'jg. Prijs: kanterbegrooting in een deficit, en de slechte terugwerking van
Julij.
19
Bg' de Ned. Herv. gem. Beroepen: te ’3l,so _. ’33,50; nagel- 32 k ’33,50;
den indischen toestand op handel en nijverheid in Newitte kruidM.
J. C. Wolf, te Brakel;
27 k f 30,50.
Stavenisse,
te Makkinga,
derland. Welk Nederlander heeft geen belang bij den bloei
A. H. van Dam, te Blokzijl;
«rollingen, 16 Julij. Tarwe vast. Rogge en boekweit
te I Jsselmuiden, Eerdonzer oost-indische bezittingen? Nog onlangs werd dit
;
,
mans
St.
Jansga
te
te Nieuw-Stadskanaal, A. L. aan consumtie. Gerst slap. Dikke haver onveranderd ; witte
belang, inzonderheid voor Twenthe, door den inzender
;— te Hellevoetsluis, en zwarte voer goed prijshoudend. Boonen stil. Aveclzaad
cand.
Noordhom
Hoorn,
van
te
van een wel geschreven stuk in deze courant aangetoond. E. Jansen
als voren. Overigens de prijzen onveranderd.
Schoonhoven,
Moerdijk
te
te Sprang, genoegzaam
„En toch is dit alles het ergste niet. In slechte tijden J. Kromsigt , te Wijk bij Heusden. ;
Waalwijk , 16 Julij. In granen is slechts voor consumtie
blijft men op betere hopen, en elke partij verwacht afde prijzen van den dag gedaan. Op de botermarkt
het beroep naar Barchem, door den cand. tegen
aangevoerd 241 n. "jj boter prijs 84 a 95 c. per n. 'Sdoende verbetering van de maatregelen, die zij ten opzigte A. Aangenomen:
waren
Modderman;
naar Alphen (cl. Leiden), door
van Nederlandsch-Indie voorstaat. Vooral de liberalen
Bordeaux , 12 Julij. Wijn. De bloeitijd der stok is uitZegers, te Oosterbeek.
wijzen met voldoening op de reeds ingediende wetsont- W.Bedankt:
voorbijgegaan , doch de verdere ontwikkeling wordt
muntend
het
naar
Hellouw,
voor
beroep
door W. M.
werpen van den minister de Waal over de uitgifte van
aanhoudend
door
weder en koelen atmospheer sterk
;
Langenberg
,
te
Geldermalsen
naar
Oud-Vossemeer tegengehouden. Opvochtig
gronden in erfpacht en de regeling der gouvernements- door J. E. Steenbakker
verscheidene
plaatsen ontdekt men iets
Loysen, te Overschie;
suiker-cultuur. Zij gelooven te goeder trouw, dat door de naar Dedemsvaart, doorMorilyon
van de ziekte doch dit is van zeer weinig belang. Sedert
Montagne,
te Ter Aar
aanneming van die wetsontwerpen het kwaad genezen, en naar Grijpskerke, door L. J.
dagen hebben wij nu sterke hitte, die op de vrucht
de Beer, te Vrouwenpol- acht heilzaam
Kan
en indien de temperatuur nu eenigerzeer
eene schoone toekomst voorbereid worden zal.
der ;
naar Idsegahuizen, door F. J. Stroman de Grave, mate bestendig werkt,
blijft, dan kunnen wij op eenen goeden oogst
J_' Zij bedriegen zich in die verwachting. Javakan niet te Kollumerzwaag.
hopen. Gom-senegal. De berigten van de productie-plaatsen
meer gered worden door enkele schroomvallige stappen
Eervol
Boot,
emeritaat
verleend:
aan
L.
te
hebben de prijzen bevestigd. Voor een partijtje disponibele
Randwijk,
op den weg eener hervorming, die sinds lang bereikt had met 1 October.
is
100 per 50 k° betaald. Vanille komt zeer weinig meer
moeten zijn. De minister de Waal ziet wel met juistheid
voor en men verwacht eene verhooging van prijzen. In Mexitwee der hoofd-oorzaken van Indie's achteruitgang in de
caansche is een en ander tot geheim gebleven prijs afgedaan.
socialistische regeling van het grondbezit ten wille van
Terpentijnolie. De laatste markten werden ruimer door de
producenten voorzien; bij goede kooplust werd
hetcultuurstelselzoo veel mogelijk uitgebreid en bevorderd
1 hooger
en in de willekeurige beschikking over de velden en den
Nagenoeg twee maanden geleden is te Brussel een besteed; 1» waar geldt f, 58 a 58% per 100k°. Voor verarbeid der bevolking, die hetzelfde stelsel noodzakelijk twaalfjarige knaap vermist geworden, dien men, ondanks zending wordt op fi 62 gehouden; secondaire soorten niet
heeft gemaakt; doch zijne voorstellen zijn vooreerst onvol- alle aangewende pogingen, thans eerst te Parijs heeft gevraagd. ,
Londen
15 Julij. (Van Fr. Huth Sf C°.) Wol. De
doende om die oorzaken van verval wegtenemen , en komen teruggevonden. De oorzaak der verdwijning van dezen veilingen
der
derde serie, te Liverpool, zullen
28'ten
bovendien te laat voor de afwending van het gevaar van jeugdigen zwerver, Jules Vosch genaamd, schijnt enkel Julij een aanvang nemen; zoo als gewoonlijk zullenden
worzij
den ondergang der Nederlandsche heerschappij in Indie. in zucht naar het zien van vreemde plaatsen bestaan te den gevolgd, door onderscheidene publieke verkoopen, waarDit gevaar moet, naar onze vaste overtuiging, allereerst hebben. Met twee francs in den zak op weg gegaan, van de details echter nog niet bekend zijn. De aangeboden
bezworen worden, niet door behoedzame concessien aan heeft hij, na eene reeks van ongelooflijke avonturen, Oost.-Ind, soorten zullen 16,000 a 18,000 b. bedragen.
De voor de derde serie, alhier te houden veilingen, aange.
de vorderingen der liberale partij , wier uitwerking zich het hoofddoel van zijnen togt, de fransche hoofdstad, beeerst na vele jaren zal doen gevoelen, maar door krach- reikt. Daar hij volstandig weigerde, aan de politie opte- komen en zeilende Colonial-wollen zijn:
Kwaliteit.
Zeilende.
Aangekomen.
geven, wie hy was en van waar hij kwam, heeft men
tig handelen in dit oogenblik.
27,404 balen.
13,533 balen.
Sydney
„Bestaat nu in waarheid het hier aangewezen gevaar? hem in het gesticht der Enfants Assistés geplaatst,
32,005 „
Port Philip
7775
Wij beroepen ons op het oordeel van hen, die met den waaruit hij, na eene maand verblijf, met veel list en be11,926 „
Adelaide
2931 „
indischen toestand van nabij en in den laatsten tijd be- hendigheid heeft weten te ontsnappen, met het doel om
494 „
Swan River
()
6103
kend geworden zijn. Zij allen zullen verklaren, dat onder op nieuw aan zijne zwerfzucht te voldoen. Eerst nadat
Van Diemensland
2238 „
38,006 „
20,158 „
die inlandsche bevolking een vroeger ongekende geest hij andermaal door de Parijsche politie gevonden en naar
Nieuw Zeeland
H00p....
Goede
20,985 „
teruggebragt,
gesticht
Kaap
het
bedoelde
was
is
de
van ontevredenheid heerscht, die slechts eene aanleiding
7007 „
hij tot het
noodig heeft om zich in openbaar verzet te uiten, waar- doen van medeelingen overgegaan, welke zijne overbrenTezamen... 136,923 balen. 53,642 balen.
van een algemeene opstand het gevolg worden kan. En ging naar de ouderlijke woning mogelijk hebben gemaakt.
geen wonder! Die bevolking is door allerlei beloften en
De groote restauratie in net scherpschutters-kamp van Hoewel het nu niet waarschijnlijk is dat alle zeilende partijen
verklaringen zoo dikwijls misleid; zij is door de tegenstrij- "Wimbledon
heeft, naar men berekent, verleden zondag en bijtijds zullen aankomen , zoo zal toch de veiling, met inbedige bevelen van elkander opvolgende hoofd-ambtenaren zoo
grip der van de vorige serien overgeblevene 35,000 b., het
25,000
personen moeten spijzen en laven.
dikwijls in verwarring gebragt, dat zij èn haar vertrouwen maandag
aangeboden
wordende + 200,000 b. bedragen.
voor hetzelve geene vaste gegevens
De hieronder volgende opgaaf heeft betrekking op de proop èn haar ontzag voor de Regering grootendeels verloren Dit cijfer kan, daar
heeft. Door meerderen omgang met Europeanen is zij in bestaan, overdreven zijn, doch zeker is het, dat op die ductie. Volgens die cijfers is er weinig verandering in den
vele gewesten ontwassen aan het prestige harer Hoofden, twee dagen aldaar zijn verbruikt: 8000 ponden brood; toestand gekomen, en die zal bij het einde des jaars nog wel
Aanvoer voor Aangekomen Aangekomen
zonder eerbied te hebben verkregen voor hare europesche 16,000 kadetten; 500 pond beschuit; 1000 vruchten-pas- evenzoo zijn:
boter; 5000 eijeren; 400 ponden kaas;
en zeilende
tijen;
ponden
400
de 4serien
K\._i;.pi.
en zeilende
bestuurders, waarvan de één omverwerpt wat zijn voorganKwaliteit.
mud aardappelen; 1700
186 g 14 Juli 18( 8 u
30
2500
186
salade;
kroppen
kop
ger naauwelijks heeft opgebouwd. De inlander staat wel
202,859
Port Philip
195,109
201,270 b.
erwten; 10,000 ponden ruw ijs; 1700 ponden ijs; 3900 kan
beschaving,
niet op een hoogen trap van
maar een fijnen thee;
119,879
109,810
95,176,,
Sydney
100 tongen; 169 hammen; 500
63,783 „
geest van opmerking zal geen deskundige hem ontzeggen, ponden 1900 kan melk;
58,816
Adelaide
58,638
zalm; 156 ponden paling; 20 tarbotten; 480 kreeften; Nieuw Zeeland.. 79,992
81,688,,
en deze is voldoende geweest om hem bekend te maken 900 stuks
72,439
gevogelte, 12,000 ponden vleesch; 80 oxhoofden
4611,,
Swan River
4314
met de gedurige weifelingen onzer koloniale politiek. Van
3818
ale; 3800 kan roode wijn, en eene groote hoeveelheid Kaap
83,919
145,887
91,236
Hoop
de
G.
al die weifelingen is voor hem nooit iets anders dan na- wijnen, likeuren en
sterke dranken.
Van Diemensland 17,391
Ki.804 „
16,373
deel en teleurstelling het gevolg geweest. Hij vernam
wel, dat liberale toezeggingen voor hem zich oplossende
547,251 b.
In verscheidene buitenlandsche bladen is dezer daTotaal.
629,138
547,423
in ontheffing van heerendiensten, vermindering van den gen veel
gesproken over een door Koning Ferdinand van
Beriyn, 17 Julij. (Van J. Mamroth.) IJzer. Het verdwangarbeid bij de gouvernements-cultures, toekenning Portugal aangegaan morganatisch huwelijk.
Thans leest keer is stil. Schotsch giet- Langloon 40% sgr. p. ctr. Sivan grondeigendom
werden gedaan, doch hij zag ze men deswege in het officiële Dagblad van Coburg het lezisch houtkolen- 42 a 43 sgr.; coaks- 37% a ;.38 sgr.
nooit in werking komen. Niet dat daardoor op Java algewalst af 2n/12 Koper
volgende Men weet, dat Koning Ferdinand (de gemaal Staafijzer, gesmeed af 311/i_
%;
geraff. Chili af 25% a
gemeene ontevredenheid is verwekt moet verwondering van
a
Engelsch af 2~5
Koningin Maria da Gloria) onlangs een hu- onveranderd.
a 27; Zweedsch «^26
baren, maar wel dat die ontevredenheid zich niet sterker welijkwijlen
dito
Mansfelder
k%.
2/ 3
met de linkerhand heeft
Dit huwelijk Zink
slap. W& H te Breslau af 6% a% geringere uf 6% a
geopenbaard heeft dan zij deed tot heden. Die openbaring is den 10 den Junij op een der aangegaan.
vorstelijke lustsloten in
in een doen. Clausthaler w^62/3 Tarnowitzer
zal op geduchte wijze komen, zoodra een bekwaam en Portugal voltrokken geworden. De tegenwoordige gema- 7/ 12 Lood
af 65/ Freibrerge af 6s/i 3 a%

—

. .

Koningsbergen, 13 Julij. Granen, over het algemeen zeef
vast. Rogge, dadelijk 74% op Julij 74, Julij-Aug. 64. Sept.'
Oct. 59 Sgr. Haver slap, dadelijk 36% Sept.-Oct. 31 Sgr-

.

;

,

5000 b. Oomra, 1000 b. Dharwar Sawginned, 1000b.Com»-tah en Vingorlah , en 600 b. inferieur. Oomra is nog genoegzaam voorhanden; de Mowah-en Bhownuggur komt minder voor.-Het totaal der verschepingen van 1 Jan. tot 15
Junij is 875,000 b., waarvan 150,000 b. voor het vasteland
van Europa en 10,000 b. naar China. Sedert den 1511" hebben 13,400 b. de haven verlaten. Het getal balen aan boord
der schepen in de haven bedraagt 59,174 b. De prijzen zijn:
Soort.
Per kendie. P.stoomb. P. zeils. Te Havre.
Dhollerah, Mowah Ru. 298 a 300
1033
995 4 115.20
ordinair
228 „290
1001
963
H 1.50
1030
Oomrawattee
992 „114,85
298,,
„ 312 „ 313 1073 1035 „ 119,85
Dharwar
„ 265 „ 266 930 891 „ 103,15
Comptah
„ 275 „ 277 9Q2 923 n 106,75
Verawul
Lijnzaad Rp. 6,4. Raapzaad Rp. 6,7. Sesamzaad Rp. 44
per kendie. Peper Tellichery Rp. 100; Bhutcoll Rp. 104.
Cocoiolie Rp. 87 per kendie te Cochin. Vrachten flaauwer;
een 15tal schepen zoeken vracht tot den cours van den dag.
Men spreekt
27/6 naar Liverpool. Cours op Londen
a % particulier.
1/11% Bank; l/IIH.B
Hongkong, 26 Mei. (Van Siemssen & Co.) Thee, de berigten van Europa loopen tot den le. Mei Uit Foo-Cho-Foo
wordt gemeld dat de markt in het binnenland tot Tls. 2.3
goedkooper dan vorig jaar is geopend. Het ongunstige weder
had echter de aankomst der monsterkisten belet. In Hankow werden de monsterkisten bij het einde dezer maand verwacht, naar de kleine hier aangekomen monsters kan men
niet oordcelen. Te Canton zijn de, tot nog toê, aan de markt
gebragte Theeën van geringe kwaliteit, 4och bij de hooge
vorderingen der Chinesen gaat er niets om. Er is voorraad
van scented genoeg om 90,000 k«. te vullen, van Gunpowder
20,000 kisten.
De totaal uitvoer van geheel China is als volgt in 'S.,
v. 1 Junij—26 Mei 1868/69
1867/68
1866/67
naar Engeland.
138,448,095 117,902.705 114,351,594
11
Amerika.
31,453,750
27,394,000
29,091,713
11
het vasteland 3,633,389
2,130,215
1,716,268
de totaal uitvoer in de eerste 4 maanden van het jaar is:
v. 1 Jan. 30 April.
1869
1868
1867
12.974,020 16,198,284
naar Engeland.
12,779,086
9,119,991 11,251,561
//
Amerika..
16,415,907
11
het vaste land 600,400
473,639
333,946
Wisselcours flaauwer 6 m. z. bank 4/7%, part. 4/8
Shanghae, 26 Mei. Thee, in zwarte noch groene is iets
omgegaan; de kleine onverkochte voorraad zal wel in het
nieuwe saisoen moeten worden overgebragt. Van Kiukiang
is nog niets omtrent de opbrengst der oogst bekend. Zijde,
de berigten van Europa via Kiachta loopen tot 27 April doch
zijn niet eensluidend, de eenen noteren Tsatlee N°. 3 29/ de
anderen 30/. Van de nieuwe oogst valt weinig te zeggen,
men denkt niet dat de openingsprijs lager zal zijn dan Tls 530
a 540 voor geklasseerde Tsatlee N°. 3, en Tls 480 a 490 voor
market N°. 3. Wisselcours lager, bank 6/1% part. 6/1% a6/2^.

„

„„

„

—

,

van.

—

:

,

„"_<._«;

Antwerpen ,

'ÏKI...CJEBAjIF.

17 Julij. Petroleum fi 49.
Londen , 17 Julij. Koffij. Twee zeilende ladingen Rio-.
p. Anna en p. Bernhard, zijn voor het vasteland gedaan tot
geheime prijzen. Thee stil; Common Congo \2\\ p. Suiker.
Eene lading Cuba-, p. Emsland, gold 26/-; eene lading
Havana n° 12, p. Abel, is tot 28/IJ verkocht; eene gemengde lading, p. Condor vond nemers tot 26/- in vaten
en 26/6 in kisten; de laatste voor het continent.
Londen, 17 Julij. Talk, P. Y. C. spot, 45/9 a 46/-;
Oct.-Dec. 47/ a 48/-. Mais, zeilende lading, vast. Newcastel tarwe flaauw, tegen de laatste prijzen.
Londen , 18 Julij. Aanvoeren van granen enz. ter Londensche markt van 10 tot 16 Julij Eng. tarwe 4077 kwarters;
vreemde dito 32,731 kw. Eng. gerst 305 kw. ; vreemde dito
7441 kw. Eng. mout 14,134 kw. Eng. haver 561 kw.; vreemde
dito 53,706 kw. Eng. rogge 69 kw. Vreemd lijnzaad 99 kw.
Eng. raapzaad 14kw. Eng. maïs 75 kw.; vreemd dito 9447 kw.
Vreemd meel 12,211 barrels; Eng. dito 16,343 zakken; vreemd
dito 5932 zakken.
Lissabon, 17 Julij. De stoomboot Estra Madura is hier
ter stede uit Zuid-America aangekomen, medebrengende
berigten uit Rio Janeiro van den 22s'" Junij, uit Bahia
van den 29st", uit Pernambuco
den 30gtcn.
Philadelphfa, 17 Julij. Petroleum 31£.
Havana, 16 Julij. Suiker n° 12 met 8% rl. betaald ;
Moscovades 7% rl. Vracht naar het kanaal in kisten 52/-.
Havanna, 17 Julij. Voorraad Matanza-_7..£er 85000 k.;
uitvoer van Julij naar America en naar Europa, Spanje niet
medegerekend, 16250 k.
Rio Janeiro, 22 Junij. Wissel op Londen 18% ;op Hamburg 950. Koffij, good first, 7300 rs.; verkocht sedert het
vertrek der laatste mail, 58,000 zakken; uitgevoerd in het
geheel 51,000 ■/..; waarvan over het Kanaal 11,000, voor
noordelijk Europa 13,000; voor de Middellandsche-zee 1000;
voor de Vereen.-Staten 23,000 en voor andere havens 3000;
voorraad 120,000. Meel 31 a 32. Hout 35%. Zout 720.
Vracht 27/6.
Buenos- Ij ros , 14 Julij. Wissel op Londen
48% k 49.'
Gezouten huiden 37%. Aantal geslagte beesten 34,500;
verkocht sedert het vertrek der laatste mail 21,500; verscheept 33.103; vooraaad 10,000. Drooge duitsche huiden
47; Americaansche 44; verkocht sedert het vertrek der
laatste mail 48,000; verscheept 35,469; voorraad 103,000 stuks.
Vracht naar het Kanaal onveranderd; naar Antwerpen 53.
Wollen 68. Runder-.a/i 16; schapen dito. V>Va .*, 15%.
Timmerhout 112. Cardiff-io/e» 12. Cadix-zo«. 81/ 3
Hongkong , 23 Junij. Grey shirtings, 6J catty
B_\ lbs.
285. Watertwist 135. De thee-markt is niet geopend uitvoer van thee uit China en Japan in het geheel 8 mi.lioen
ponden. Wissel op Londen 4,(i_j.
Nhanghai, 18 Junij. Grey shirtings,
6J catty ,8£ lbs.
220. Katoen 16. Zijde redelijk verkocht sedert het vertrek
der laatste mail 1200 b.; uitgevoerd 2000 b. Wissel op
Londen 6,0J. Vrachten 70/-.
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17 Julij. Prijzen der Coupons.- Metall. / 19,97^; dito
Nation. /'24,37.: Div. Eng. p. £/11,90; Eng. Russen p. £
f 11,90; Portug. f 11,924; Fransche f 561%; Belg. /56i..6
Pruiss. f 34J ; Hamb. Russen f— Russen in Z. R. 29J ;
Papieren R.
P- fl- f— ; idem Z. R. —;
Spaans./ 2,30; dito Oostenr. / 56%; Americ. doll. ’2,42;
"
dito papier f
—_____

’—: P°ols-

;

'

’

Aandeelen3««stad Gent à 100. Lesning 1868.

;

,

premientrekking 15 Julij.
N° 84073 fr. 25,000. N° 123627 fr. 2000. N° 120205
142293, elk fr. 500. N° 115129, 164508, elk fr. 225.
N° 126760, 143254,157121, 158993, elk fr. 200. Voorts
zijn nog uitgeloot 106 aandeelen met fr. 125. Aflosbaar
15 Aug. a. s.
Oostenrijksche Nationale

Bank.

Weekstaat 14 Julij.
De circulatie van banknoten bedroeg fl. 301,822,890 ,en
de voorraad edel metaal fl. 109,056,210. Vergeleken bij den
vorigen staat is de circulatie van banknoten verminderd met
fl. 4,674,870 , en de voorraad edel metaal vermeerderd met
fl. 204,083.
PER

TELEGRAAF.

Weenen, 17 Julij. (Slotc.) Rente in papier Peb.-coup. —;
dito Mei-coup. 63,15; rente in zilver Jan.-coup. 71,65; dito
Loten 1854 93,50; dito
April-coup.—; dito belastingvrij
1858 165,10; dito 1860 104,70; dito 1864 123,20; Cred.Anstalt. 297; Lemb. Czern. Spoorw. 201; Bank-Actien

—;

56; Oost. Staatsspoorw. 407,50; Noorder-Spoorw. 232;
Spoorw. 274,70; Eng.-Oostenr. Bank 363,50.
Londen 124,80; Hamburg 91,60; Parijs 49,65;
"'«pol. dor 9,99; Zilver-agio 121,90.
p
*r-», 17 Julij. 3 pc. rente (open.) 71,775; 3 pc. dito
Vsiotc.) 71,825; Cred.-Mobil. (nouv.) 232,50; dito FranschSpoorw. 835; Metall. 1865 —; Cred. Mob. Espagnol
?"»: Mex. Oblig gest. 165 3 pc. Spanje 24>__; 3 pc. dito
"W 29; 4 pc. Russen 1867 —; 5 pc. Italië 55,40; 5 pc.
~v,k- Alg- Schuld 44,65; 6 pc. Amer. 1882 93i/fe; Lombard.
y 7 P c- Egypte 79,05.
»ieiiw-York, 17 Julij. [Over Londen, per trans-atl. telegr.]
«oud-agio 36, hoogste cours 36, laagste 35J. Wissel op
i u°_. den in goud 110£; 6 pc. Amer. 1882 1235; 6 pc. dito

iiombN^Wri.

.

;

; Illinois 144J.
; W/^Bonds
pB?S 121*; dito 1865
29£. Katoen 34|. Petroleum 3\_\. Mais 100.
NleawYork , 17 Julij. Uitvoer van goud $ 450,000.
;
kouden, 19 Julij. 3 pc. Gecons. 93?_6; 3 pc. Mexico
; 7 pc. Illin.
"?Pc Grenada afgest. 17%; 1 pc. Ecuador
Alg. Sch.
2«nd. 93 „; 5 pc. Grieken 1824/25 —; 5 pc. Turk.81—;

"
*""
?Joscou

2f pc.
y* 6 pc. Amer. 1882 82% a—; 6 pc. dito 1885
*P«nje 29%; 3 pc. dito 1867 29%; 3 pc. Portugal 1867 34<A
* Pc- Italië 1861 —, 8 pc. Debent. Ohio £ 100 27%; 7 pc.

;

Gr. W. Spoorw. Ohio 23%; 4 pc. Russen 1867 67.4; 5 pc.
; Erie Spoorw. Aand.
Azow-Spoor
Jaroslaw 85
ls^; Brazil 8154; Grenada dividend £—.
;
«*«ry», 19 Julij. 3 pc. rente (open.) 71,87; 3 pc. dito
Fransch-Oost.
;
Pc- Italië 55,47; Cred.-Mobil. (nouv.)
?Poorw. 847,50; 5 pc. Metall. 1865
3 pc. Spanje 1867
**—; 2i pC dito 24.. 5 pc. Turk. Alg. Sch. 44,65 i—;4pc.
Kussen. 18G7 _; 6 pc. Mex. Obl. gestemp. —; 6 pc. Anienca
ïyi 93Hs; Lombard. Sp. 563,75; nieuwe Leening ; 7 pc.
79.05; N. Spanje —.
Berlyn, 19 Julij. (Slotc.) 5 pc. Metall. 51—; dito Nation.
Oostenr. Aand. 1860 85%; 5 pc. Italië 56—; Lombard.
IfA;
h«res 151%; 5 pc. Russen 1822 85%; 5 pc. dito 1862 85%;
""te Loten 1864 138—; dito 1866138; 4J pc. Pruissen 93%;
OPc Amer. 1882 88%; Holl. Spw.-Act. 95% ; 5 pc. Turken 45%
Wissel. Londen 3/m. 6,24%; Parijs 2/m. 81% Hamburg
150% j Arasterdam 2/m. 142%; Amsterdam kort 143—;
"eenen 2/m. 81% ; Petersburg 3/m. 83%.
Hamburg, 19 Julij. (Slotc.) Cert. Russen 71% 5 pc. Rus'en- 1862 81—; Oostenr. Aand. 1860 84%; 6 pc. Amer. 1882
°24 ; 5 pc. Italië 54% ; Lombarden 557—; 3 pc. Binnenl.
BPanje 23% ; dito Buitenl. 28—.
13,08 a —; Amsterdam 35,60; Parijs
Wissel. Londen
pc.
l8<»%; Disconto 2%3/m.
Madrid, 17 Julij. 3 pc. Spanje 25,65; 2| pc. dito —,—.
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BEURS VAN AMSTERDAM.
Prijzen der Effecten.
Julij
1869.
19

Certific.

Nederland.
Nat. Werk. Schuld 2\ pCt.

//

,/

n

,i

obligatie

//

,/
i,

ii

3

4

Amort.-Syndik. 3i
Stad Amsterdam 5

II

H

n

//

ii

ii

4

dito Kanaal-Leening.

56%

63%

87%

—
—

n

—
—
——

//
ff

3* «81

3 //
3
//
Rotterdam
Belsie.
Certific. AdministratieBank 2\ n
<Uto bij Gebr. Rotschild 2\ u

90,4

//

Spar je.

obligatiën

3 pCt. thans...
Buitenl. 1841..
1867..
//
Binn. lt f 6250.
_. /-1250 enf 2500

n

//

ff
il

30.6

2_\ n

31%
291%
25"/fe
27

3

ff

3

//

3

//

3

n

3
3
3

n

Portugal.

°bligatiën

1853

1856/63
1867

n

,/

n

*

Bnsland.

°bliK . bii Hope 1798/1816 5
Cert Adm. Hamburg 1820 5
Obligatiën-leening 1822 5

n
ii

261%

Polen.

Scliatkist-Obligatiën 1844 4 pCt. 64%
Aandeden afl. 500 Leening 1835../ 1/2
Pruissen.
5 pCt. 98.4
Obligatiën
Aandeelen 3J- pCt. a Th. 100... f 216
Oostenryk.
°bl. in pap. (Mei en Nov.) 5 pCt. 49%
(Feb. en Aug.) 5 //
(Jan. en Julij) 5 ff
(Aprilen Oct.) 5 ff
a fl. 250 1839... /
4pCt. nil 250 1854. ii
5 il nii 500 1860... n
,/ ,/ 100 1864...//

ff
,i

„

..

49%
57%
56.4

598
326
506

118

Italië.

5 pCt. 52%
Inschrijving
Certificaat Admin. Amst. 5 ff 53%

Griekenland.
1825 5
Obligatiën
Turkije.
ObUg. Algem. Schuld 1865 5

—%
29%

—%

——
——5/4
——
——
——
—
——
—%
—54
——
—
83

264

—%

—
——
—lfa
——%
——
—
——
—
57

600

//

10%

ff

443%

—%

1868 7

ff

78%

—%

Ver-Staten loib. 1874 5

it

Egypte.

_,

ObUgatien

.
°bl.

30

—%
71%

——

//
'*" zilv.
" ff
Aandeelen

——
——
——
——
—%
—

95%
70%

——
—
——

ii

—%

——%Tü

"

1866...'

64

35-._6

tf C 1831 5 #ff
n
ii
1833 5
B *w. Inschr. 5" Serie 1854 5 // 66.4
,i
6» ii 1855 5 ff 78%
Obligatiën-Leening 1862 5 ff 85
ii
k f 1000 1864 5 ff 9254
ff
4 £ 100 1864 5 ff
il
k f ICOO 1866 5 ff
ff
92
ff
k £ 100 1866 5
;/
l_t_ Leening 1850 41 ff
n
1860 4\ ii 82%
2<i«
ii
Cert. bij Hope Sf C. 1840 4 ff 67%
"ew. Inschr. met Coupons
2e, 3ten4»Leen. 1842/45 4 ff
1845 4 ff
dito 5» Leening
Obligatiën-Leening 1867 4 n 67
1869 4 « 67%
ff
1859 3 ff 54
,/
Bew. Ins. in Bank-Assign. 6 n
ff
6 ff
Certific. van
Aandeelen 1864 5% R. 100
/ 256%
//

—%

35%
35<4

——
—

n

Ce rt. bij Hope

——
„
„„
86%
87%
87%
——%%
„ „
86%
—%
— —
"
83%
Obügatien
——
4J
—.
4J
—— ——
4è
69%
—
ObUgatien
12%
—H&
5% —%
Aandeelen 67/ —
—
pC*- —
Obligatiën
——
Gestempelde
—
„
—%
Uitgestelde. 7%
nioord-America.

86%

1904 5
n
1881 6
ff
1882 6
,/
«
1884 6
//
«
1885 6
;/
Louis, bij Hope <$" C°. 5

//

78

ff
ff
ff
ff
ff

86%

5

ff

n

//

ff

Braxlüe.

ff

11

1865
1852

//

1858

//

«

1860
1863

4|

//

1851
1864

3
3

#

ff
//

Mexico.

//

//

1865 Jt Fis. 500
Grenada.
3
Werkelijke.

//

,/

Venezuela.

6 pCt.
uit de Conversie 6 ff
3 //

ObUgaÜën 1862
//

ff
//

Equador.

ObUgatien 1855

H

//

1

ff

—

-

* „

ff

//

ff

//

ff

Amsterd. Kanaal-Maatsch. Aand.
11
11 Obl. 1868 4 pCt.
Gr. Russ. Sp.-Maats. Obl. 5 pCt. 243
Hypoth.-Obl. 4* //
ff
74%
_.
/' 4
11 f V77
ff
Rass. Spoorweg Jelez ff 5 ff // 212%
n Pc4iTif.Hyp.-0./1000 spCt. 84
//
£ 100 5 // 821*6
ff
« Orel Jelez f 1000.... 5 // 84
84
11 Kur. Chark. ’1000... 5 //
» Charkow Azow 1000 5// 8054
11
MoiwuSmolensX/IOOOS //11 84%
11

"

’

Mosk. Jaroslaw £ 100. 5

Warschau

Bromberg

117

-—

__

116#

k
f"

*"

69

«at. Hyp.-Bank Pandbriev. 4 pCt.

„

—%

T

——— —~~
—
—
—
—
—— —— -~—
—— —— —
— — —
’ —— —**~
————

3pCt. Oblig. /

gestempelde,

87P.6

—— ——— ——
—— — —
— ——
_ _
—■"'■*.

Nederl.-Bank Aandeelen. 5 // 231
4\ it 11654
Ned. Handel-Maats. //
opHese. 116%
ff
/,
//
Entr.-Dok Amst. ObUg. 4i pCt.
Holl. Spoorw.Maatsch. Aandeelen.. 99
Oblig. 4ipCt.
«
284
Ned.Rijn-Spoorweg Aandeelen
97%
volgef.
11
niet
n
dito Oblig. IS3B 1000 4\ pCt. 108%
ff
ff
//
11 1200 4è
//
//
i ff
1865 11 1200 4
Ned.-Ind. Sp.-Maats. Aand. 4* ff
//
1869 4.- // 93%
n
Maats, tot Expl. Staata-Sp. Aand. 69
Ned. Centr.-Spoorw.-Maats. ff

’

——
——
——
—
——
———
—
——
—
—
—
——
——
——
——
——
——
——
——
——
—
——
——
——
——
—
——
—
44%
—
——
——
———
——
——
—
——
—
——"
—

Laagste. Hoogste. Gebleven.

//
//

81fc
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___*___ Heden overleed, ,in den ouderdom vau ruim 71
V De Heeren HOPE & C°., KETWICH & VOOMjaren , mijne geliefde echtgenoote JACOBA HOOIBRINK, BERGH en Wed. W. BORSKI adverteren, datdeCOUPOTVS der 5 pets Russische Certificaten in Zilgelukkige echtvereeniging van 45 jaren.
*___* VERCrADERISTCJ van den Gemeenteraad van na eene
Parijs,
B.
J.
RIJFKOGEL
ver, sde Leening, van hunne Administratie, verschenen
1869,
des naHaarlem, op Donderdag den 22sten Julij
Julij
14
1869.
1/13 April 1869, van heden afbetaald zullen worden
middags ten 1 ure.
Familie en bekenden gelieven deze als bijzondere ken- ten kantore van de Associatie-Cassa , met
19,46.
nisgeving aanteuemen.
Amsterdam, 19 July 1869.
*__.* Heden ochtend ontsliep, na een zeer smartelijk,
De Burgemeester der gemeente PURMERENDE.
doch geduldig lijden, onze innig geliefde jongste zoon Overwegende,
dat hem uit een rapport van den alhier woJAN HENDRIK, in den nog jeugdigen leeftijd van nenden
Rijks-veearts
l stc klasse W. H. LAMPE, dd. heden,
van het PALEIS VOOR VOLKSVLIJT, ruim elf jaren.
J. H. AKKERINGA.
gebleken
dat
door
is,
pokziekte zijn aangetast vijf schapen,
ONDER directie van
Workum,
N. AKKERINGA—
toebehoorende
aan
C.
STOUT, veehouder te Pui-merende.
WEONER & MOTTU.
15 Juli 1869.
de VRIES.
Gezien art. 69 der wet van 28 Augustus 1851 (StaatsDoor de Commissie voor de TentoonstelUng van huis%* Heden overleed ons geliefd jongste dochtertje blad Nó. 125).
Besluit:
houdelijke voorwerpen belast zijnde met de exploitatie van LOUISE, in den ouderdom van ruim 11 maanden.
Wijk bij Duurstede,
dat de vijf hiervoor bedoelde schapen zullen worden ontJ. SCHELTEMA.
bovengenoemd Atelier, berigten wij hiermede, dat wij de
15 Julij 1869.
J. J. SCHELTEMA—HEEP. eigend en afgemaakt.
noodige maatregelen genomen hebben om alle bestellingen
ieder
uittevoeren.
Om
Dit besluit zal worden geplaatstin de Haarlemsche Courant
bereikbare prijzen
tegen voor een
Heden
overleed,
mij
voortekomen
tot
droefheid
van
en
*„,
Purmerende, den 6den Julij 1869.
opmerkzaam,
diepe
maken
dat
wij
alle misverstand
*
De Wethouder, fungerend Burgemeester,
bovengemeld AteUer in geene directe verbinding staat met zijne dochter, mijn geliefde echtgenoot, de Wel Edele Heer
G. R. ABBRING.
ons AteUer in de Kalverstraat, D. 26 ,en dat alleen die D. A. SCHUURMANS, in den ouderdom van ruim 74 jaren.
C. RIPPING,
Rotterdam,
bestellingen, welke aan het Paleis voor Volksvlijt gedaan
15 Julij 1869.
worden en door ons aangenomen, tot de verlaagde prijzen
wed. D. A. Schuurmans.
De Burgemeester der gemeente PURMERENDE.
De
expositieEenige
conditiën
in
de
kleine
kennisgeving.
uitgevoerd worden.
zijn
dat hem uit een rapport van den alhier woOverwegende,
zaal naast het AteUer geafficheerd, waar ieder bezoeker
Nadat my op den 12 den mijn eenig kind, oud na- nenden Rijks-veearts l s"> klasse W. H. LAMPE, dd. heden,
*„.*
der Tentoonstelling vrije toegang heeft.
genoeg twee jaren, was ontnomen, werd den volgenden gebleken is, dat door pokziekte zijn aangetast twee schapen,
Amsterdam, Julij 1869.
WEGNER & MOTTU. dag van mijne zijde weggerukt
mijn echtgenoot, de toebehoorende aan C. STUIJT, veehouder te Purmerende.
Gezien art. 69 der wet van 28 Augustus 1851 (StaatsWel Edel Geboren Heer H. A. C. SMISSAERT; beiden
blad N°. 125).
overleden na eene zeer kortstondige ziekte.
C. J. FENEMA,
Bergen-op-Zoom ,
Besluit:
Door de bereidwillige vergunning van het Edel Achtweduwe Smissaert.
dat de twee hiervoor bedoelde schapen zullen worden ont16 Julij 1869.
baar Bestuur der gemeente Haarlem, tot het mogen geeigend en afgemaakt.
Volstrekt eenige kennisgeving.
bruiken der Muztektent in de Hertenkamp, bij geleDit besluit zal worden geplaatst in de Haarlemsche Courant
*_t* Heden overleed, na eene langdurige ongesteldheid,
genheid der feesten op 26 dezer, maakt de ondergeteePurmerende, den 13den Julij 1869.
mijne geliefde zuster, JACOBA WILHELMINA LAMkende bekend, dat er alsdan eene MITHEIfc-UITVOEDe Wethouder fungerend Burgemeester,
RIIVC. zal plaats hebben door het Muziekkorps der MERS, in den ouderdom van bijna 66 jaren.
G. R. ABBRING.
LAMMERS.
Wed. du BOIS
Huzaren des namiddags van 1 tot 4 ure, alsmede dat
Geertruidenberg , 16 Julij 1869.
de Table d'llöte voor dien dag ten 4 1/ ure zal

ABYERTEiTIEM.

Bod. Cr.-Anst. Pandb. 5 pCt. f
Fr. Oost. Sp.-Maats. 3 pCt. Obl. // 139%
// //
79%
Z.-Italiaans. Sp.-Maats. 3//
Illinois Cent.-Sp.-Maat. Cert. Aand. 105%
Constr.Obl.7pCt.
//
//
Redempt ii 6 n
//
//
Chicago Rock Island Cert. v. Aand. 86
//

//

Photographisch en Photolitographisch Atelier

Pittsburg F. W.
Erie-Spoorweg Orig.
Atl. en Gr.-W.-Sp. Obl. Ohio pCt. 56
//
//

//

Gee. Obl. pCt.
1 sec.
St. Paul en Pac. Sp.
H
ii 2ii
ii
//
Gecons.
//
ii
1869
ii
Aand. Gem. Bez. Amer. F. Hope 1». A
ii
//
ii B
Koers van
Aldus opgemaakt door het Bestuur der Effecten-Socieit,
P. F. UZURET, Pr_*io.e»t-Comnt.
pCt.
Metalliek
, —; 5 pCt. dito div. datums
Mei-Nov.
_5
47uAe, —; 5 pCt. dito rente Amsterdam
; —; 5 pCt. dito Nat.
541.4; i^k 5 pCt. dito Zilveren 1864 59i.f_. 60; 5 pCt. dito dito
1865 62%; 5 pCt. dito O. Wahrung 1866 48% %; 2\ pCt. dito
Mei en Nov. 23% j i?f_; 2J pCt. dito div. datums —; 4 pCt.
dito fl. 800 —; Oost. Aand. met loting fl. 100157%; Dito
domeinleening —: 5 pCt. Hong. Sp. Oblig. 102%; 103% ; 5 pCt.
dito 1869 93%, 94; 7 pCt. Rumaanscheleening 127, %; 5 pCt.
Italië Domeinleening; 3 pCt. Victor Emanuel 76% ;%;
5 pCt. Paus. leening —; Aand. met loting stad Madrid 24, %;
-■; 7 pOt. Oblig. Tunis
6 pCt. Turksche leening 1863/65
71—; 5 pCt. dito Jelez Orel Sp. £ 100
; 5 pCt. dito
;
Kursk Charkow £ 100 —; 5 pCt. Russ. Pandbrieven
;
6 pCt. Amerika afl. 1837 ; 5 pCt. Massachusetts
;—; 7 pCt. California pac.
7 pCt. Rockford Rock Island
; 7 pCt. Centiaal pac.
; 7 pCt. Cert. Union pac.
71% ; 7 pCt. West Wisconsin 70%, %; 8 pCt. Geconfedereerd»
; 8 pCt. Galieston
; Dito Stellen
; Aand.
; Dito Chicago Rock Island.
;
Illinois Centr. Spw
; Dito Dito Pittsburg Forth
Dito Dito North Western
Waine ; Dito 7 pCt. Cert. Michigan 95% ; Dito 0.-I. aanvangen.
Maatsch. Adm. en Lijfr. ——; Dito Nederl. Ind. Handelsbank
G. N. van den BERG.
Haarlemmerhout,
; Dito met loting Paleis voor Volksvlijt >; Grenada
Juli 1869.
Hectaren ——.
Van Binnenl. fondsen zijn de 2% pc. minder geanimeerd*
*__* Ondertrouwd:
Builenl. Amerikaansche williger gestemd, Turksche aangeboden'
HENDRIK METMAN,
Overege soorten vastprijshoudend.
Notaris te Indramayoe (res. Cheribon) , en
IDA ANNA BUNGENBERG.
Oister-wijk, 16 Julij.
Amsterdam, 19 Julij. Tarwe bij vorige prijzen, bonte
Geheel eenige kennisgeving aan famiUe, vrienden en
Poolsche ’340 %> 2400 kilo. Rogge prijshoudend, Taganrog
bekenden.
218, alles contant zonder
’215, Petersburg ’220, Galatz
korting; verderop 2 maanden, Galatz/223. Petersburg 225.
;).* # Ondertrouwd:
Alles per 2100 kilo. Op levering October ’206, 205.
MARTINUS SPRUIJT
Raapolie op 6 weken 't Ned. vat ’4l, dito vliegend 39f,
en
primo September, October, November, December /"39J i. —, Mei
MARIE BÜCHNER.
JEANNETTE
1870 ’4o*. Lijnolie op 6 weken /36J, dito vUegend /35 ,
Gouda,
16 Juli 1869.
primo September, October, November, December f35 a 34},
Eenige
kennisgeving.
April,
Mei 1870 f'3s_\. Hennepolieop 6 weken 37i,
Maart,
dito vliegend ’36. Raapkoeken de 1000 stuks ’95
98.
Lijnkoeken, de 100 stuks
12 _. 14.
*__.* Getrouwd:
Koolzaad, bij voorgaanden bij marktdag £ \ lager, op 9
W. M. SCHRAM
Sliedrecht,
vat in October £75. Petroleum f26
k°.
15 Juli 1869.
en
,/

"**

_-

244

243%

214%
—#«
—%
—%

—%

—%

—%
—54

—

80%

——
—

’

***
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TENTOONSTELLING.
,

:

a

HANDELSBERIGTEN.

ure.

4¼

— ——— ———
——% ——
—— ——— ———
Nort-Westemid.Prefe.Ted. 69%
—%
——
u
—
—
Aandeelen... —
—— —
7
Debentures .... —
— ——
23%
7
—
Obl.
7 n 69%
—— ——
7
67%
—— ——
67%
" Obl. 77 nn 65%
—— —— ——
het geld: Beleening —. Prolongatie 4%.

Oostenrijk. Nat. Bank Aand. 3 pCt. 722

’

PER

’’
’*’

’

TELEGRAAF.

Parijs, 19 Julij. Raapolie. Deze maand fi 98,—, Aug.
/ 98,50, de 4 laatste maanden fi 100,50, de 4 eerste maanden in
1870/101,50. Voorloop*/,.. Deze maand fi 65,—, Aug. fi 65,—,
de 4 laatste maanden fi 61,—. Lijnolie. Deze maand /l 88,50,
Aug. fi 89,—, de 4 laatste maanden fi 91,—. Afce., 6 merken.
Deze maand fi 59,—, Aug. fi 59,50, de 4 laatste maanden
61,50. Inlandsche suiker, goede 4e of n°. 12 fi 68,50.
Londen, 19 Julij. Thee, Common Congo gaat tot 12% 1
13 p. van de hand. Suiker, twee ladingen Havana N°. 12
zijn tot 28/ verkocht.
Londen, 19 Julij. Tarwe, Engelsche- alleen tot billijker
prijzen verkoopbaar. Vreemde- waarschijnlijk 1 a 2/ lager.
Haver wordt meer aangeboden. Er zijn 11 Tarweladingen
aan de kust gearriveerd en ten verkoop aangeboden. Raapolie stil. Lijnolie 32/; dito te Huil 32/, op Julij 32/3, Julij
en Augustus 32/6, Sept.-Dec. 33/3.
Londen, 19 Julij. Slappe markt. Ter Veemarkt waren:
Runderen 4100, Schapen en Lammeren 29,700, Kalveren 431,
Zwijnen 285. Prijzen: Beste Runderen 5/4, Schapen en Lammeren 5/6, Kalveren 5/2. Zwijnen 5/8.
Londen, 19 Julij. Suiker zeer vast. Koper, Chili £ 68,10/ a
69. Tarwe, Engelsche en vreemde vol 1/ lager. Mtel, binnenlandsche 1/ gedaald. Haver, de daling der week is 6p.
Friesche Boter 96 k 98/.
Liverpool, 19 Julij. Katoen, stil. Verkoop 8,000 b.
Aanvoer 1,000 b.
Liverpool, 19 Julij. (2° Depêche.) Katoen stiller. Er
zijn 8000 balen verkocht, 1000 balen op Speculatie. De prijs
is voor Egyptische 13% p., voor Smyrne 10% p.
Hrrlijn, 19 Julij. Rogge. Julij af 5854 , Sept.-Oct. af 53%
Raapolie. Julij ttf 12—, Sept.-Oct. af 12i/g_. Spiritus. Julij
tuf 16% Aug.-Sept. af 16%
Keulen, 19 Julij. Tarwe hooger. DadeUjk af 7^k, Julij
af 6,8% Nov. af 6,17% Rogge rijzende. Dadelijk af 65/6,
Julij af 5,18, Nov. af 5,16%. Raapolie flaauw. Dadelijk
a^ 13% , Oct. af 133/io, Mei af 13n/20 Lijnolie, als voren.
Dadelijk af 12. Onweder. Rijnh. 7,11.

,,

.

.

.

.

—

*„.* Burgemeester en Wethouders der gemeente AMSTERDAM brengen ter kennis van belanghebbenden,
dat aan de Openbare Burger Dag- en Avondschool een
-LEERAAR te benoemen is in de Natuurkundige Wetenschappen (Natuurkunde, Scheikunde en Natuurlijke historie), op eene jaarwedde van ’lBOO.
Bevoegden tot het geven van dit onderwijs (candidaten
in de wis- en natuurkundige wetenschappen of bezitters
van de volledige acte A, art. 70 van de wet tot regeling
Heden overleed, in den ouderdom van 65 jaren, van het Middelbaar Onderwijs) worden uitgenoodigd zich,
#*#
onze geliefde moeder en behuwdmoeder, Mevrouw de we- met overlegging der bij de wet vereischte stukken, schrifduwe P. J. CANTZLAAR, geb. SPRENGER van EIJK. telijk en vrachtvrij aan te melden ter Gemeente-Secretarie,
afdeeling Onderwijs, vóór of op 24 Julij e. k.
P. J. CANTZLAAR.
Delfshaven,
Burgemeester en Wethouders voorn.,
BAALEN.
Julij
1869.
S.
16
van
den TEX.
Amsterdam,
M. M. van BAALEN,
16 Julij 1869.
De Secretaris,
CANTZLAAR.
Eenige en algemeene kennisgeving.

dezer overleed ten huize van den
# Op den
Heer C. Koert, te Amsterdam, na een langdurig lijden,
in den ouderdom van 29 jaren, mijn geliefde zoon WILLEM FREDERIK, tot diepe droefheid van mij, zijn
broeder en zusters en van haar, met wie hij in den echt
hoopte vereenigd te worden.
E. H. GREFE.
Tiel, 16 JuU 1869.

**

14den

%* Mevrouw CALKOEN, Kleinen Houtweg, te Haar, vraagt met November eene K I.IKKVn KID,
lem
N. C. DROOGLEEVER FORTUYN, BLANKEN. die goed
kan koken en tevens genegen is huiswerk te
Gouda, 16 Julij 1869.
verrigten. Eerlijkheid en groote zindelijkheid zijn hoofdvereischten.
C. A. SERET.
*__.* Overleden, in den ouderdom van ruim 71 jaren,
Vrouwe LEVIENA van den SANTHEUVEL, geliefde
*,„* Getrouwd:
*__.* Une familie distinguée, habitant une belle campagne
I. A. KELLENBACH
D. J. van WINSHEYM,
echtgenoot van
Alblasserdam,
pres
de Bruxelles, désire joindre a ses files une JtE's Hage,
gep. Kol.
16 Juli 1869.
en
JUOISELLE
pour faire son education, rare occasion
16 Julij 1869.
Eenige algemeene kennisgeving.
C. J. HACCOU.
pour -parler et apprendre les langues Francaise, Anglaise,
Allemande, musique et chant. On peut offrir les avanGetrouwd:
*__.* Heden ontsliep, zacht en kalm, mijne geliefde echt- et
*~.*Bolsward,
tCune vie de familie en meme temps qu'une education,
tages
genoot ULIANA van den BROEK, in den ouderdom
J. H. van HULST,
brillante
et complete. Excellente» références. Ecrirt
18 Julij 1869.
van bijna 76 jaren, na eene echtvereeniging van ruim
Kampen, en
Madame
franco,
BLANVALET, Poste restante, BruxelUs.
behuwdA. E. van HULST.
52 jaren, diep betreurd door mij , mijne kinderen,
ROLDANUS.
K. S.
kindereu en kleinkinderen.
Eenige en algemeene kennisgeving.
De ondergeteekende heeft de eer bij deze kennis
Enkhuizen, 16 Julij 1869.
te
dat de zaak in HOUTWAREJV en binnenkennisgeving.
geven,
en
Eenige
algemeene
Bevallen van eene DOCHTER H. A. C. BOLen
buitenl.
9IET_iEI.9IATERIAI.EIV, enz., door mij
MAN
SMEDING.
den Julij, onze waarde tot heden gedreven onder de Firma DE ERVEN J. BOS,
den
te
15
Overleden,
Londen,
%*
Leeuwarden, 12 Julij 1869.
vader en behuwdvader, de Wel Edele Heer W. S. DAVID- van nu af in vereeniging met mijn broeder, G. BOS, zal
Bevallen van eene levenlooze DOCHTER S. A. SON, in den ouderdom van 83 jaren.
worden voortgezet, onder de Firma GEBROEDERS BOS.
FAN DER HELL, geUefde echtgenoote van
C. BOS.
TURING.
R. F.
V. S. M. van der WILLIGEN.
Haarlemmermeer, bij Heemstede, 15 Juli 1869.
Zeijst,
C. G. TURING,
Twello, 14 Julij 1869.
geb. DAVIDSON.
17 Julij 1869.

***

*** —

***

*__* Voorspoedig bevallen van een ZOON A. S. GESALM.
WIN
Del den, 14 JuUj 1869.

—

%* Den 15 den Julij
in liet hospitaal te

Breda, mijn geliefde behuwdzoon Aanvoerders van Lulksche Hlultkalk, Waal-,
AUGUST,
der Infanterie, in den Rijn-, IJssel-, Vechtsche en Friesche steen,
Korporaal
FRANS
pannen en tegels in alle sorteringen. Voorhanden:
van
18
leeftijd
jaren.
jeugdigen
VAN
DOCHTER
C.
W.
DEN
Bergen
op
,
Bevallen
van
eene
Wed.
G.
de
BARENNE
zeer goedkoope hulzen met vaste kragen voor waterZoom
J.
DUSSER
V
leidingen enz., van 8, 10 en 12 ned. dm. middellij n,
BOOGAART, geliefde echtgenoote van
van ZWIJNDRECHT.
18 Julij 1869.
schoorsteenpotten, schulpkalk, tras, PortJ. BACHIENE.
Cili-aarshoek,
Eenige en algemeene kennisgeving.
landcement, vuurvaste steen, grind, gezaagd en
15 Juli 1869.
Eenige kennisgeving.
ongezaagd hout, moscovlsche en koolteer in groote
%* Heden overleed onze jongste zoon JOHAN MARIE, en
kleine vaten.
GEBROEDERS BOS.
Door 's Heeren goedheid beviel heden zeer voor- in den ouderdom van bijna 20 jaren.
Haarlemmermeer, bij Heemstede.
spoedig van eene welgeschapen DOCHTER MARGAREJ. SMITS Hz.
Heus den,
THA JOHANNA DERCKSEN, hartelijk geliefde echtM. E. SMITS, van MEERTEN.
18 Juhj 1869.
J. H. WIERSMA.
Eenige kennisgeving.
genoot van

***

Utrecht'

,,

BERIGTEN.

17 Julij. Binnen: Citizen st., Londen.
Vertrokken : Richard, Amundsen Elseneur.
Texel,

Vlie,

17 Julij. Binnen: Margaretha

Nerva.
Helvoetslnis, 17 Julij.

Marchina,

,, ,

—

E. L. J. BREDIUS
COST VAN DOORNINCK.
Bergen op Zoom, den 16 den Julij 1869.
Vos,

,

Van een JONGEN bevallen W.C. PRINS
geb.
*< *VISSER.
c
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,
,
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Bane, Brouwershaven.

VISSER,

Sliedrecht, 16 Julij 1869.

Vertrokken : James Rankine st. Glasgow ; Olga, st.
Londen ; Ida st. Liverpool; Lord Raglan st., Newcastle ;
van een ZOON A. G. KOLLE WIJNWindsor st., Leith ; Callao ,v. Goereehaven n. zee.
V Bevallen
VAN
WIJK.
,
Brielle 17 Julij. Wind o. Binnen : Medea, st., Bremerh.
Amersfoort, 16 Juli 1869.
Vertrokken : Leo st., Londen; Zealous st., Havre -,
Amsterdam st., Hamburg.
Voorspoedig bevallen van een' ZOON P. W.
Brouwershaven, 17 Julij. Wind o. Binnen: Henrietta
KETS.
VLAANDEREN—
Gerardina Susanna , Dam en Johanna Christina Rösingh
Apeldoorn, 16 Julij 1869.
ueiden n. Batavia.
Vlissingen , 17 Julij. Binnen Glenroy Havana; Eliza
Eenige kennisgeving.
Mc'Laughlin Hibbert, Philadelphia.
Texel, 18 Julij. Wind compas-rond. Binnfn : Jason , st.,
Voorspoedig bevallen van eene DOCHTER A. C. J.
Vliddell.-zee 1. v. Plymouth.
VAN MEERTEN.
MOORREES
Vertrokken: Dunedin, Mc'Millan, Cardiff; Carbon,
Delft, 16 JuUj 1869.
it., Newcastle ; Cassandra , Shutton ,en Brilliant, Sanderlon
beiden n. Sunderland; Thirteen, Leslev Seaham;
van een' ZOON GERARDA
V* Voorspoedig bevallen
Wim Smith Yarmouth; Rotterdam , st., Petersburg;
echtgenoot
VAN
van J. C. DI GAZAR.
ZIJP,
geliefde
Finland;
Rurick Brandt,
Hedevig Jorgensen , Zweden;
16
Julij
Amsterdam,
1869.
Anna Paulowna st. Dantzig.
Eenige kennisgeving.
Vlie , 17 Julij. Wind n. n. w. Binnen : Flbrida , Olsen,

Frederikstad.

18 Julij. Onderneming Kooiman Frederikstad.
Helvoetslnis, 18 Julij. Wind o. n. o. Binnen : Anna st.,

Bergen.
Vertrokken : 17 Julij. Lovely Houk Harrison Londen;
Nordstern, Niemann Pet, Gathenby Thomas Hadden
IVattless en Samuel Sarah Lynn , alle 4 n. Newcastle ;
Reinnier, de Jonge, en Port Wallace, Sayer, beiden n.
Petersburg; Batiuska Dieekman Windau ; Germania , st.
Hamburg Westlothian Cobom Heppens.
18 Julij. Arg scheffer, st. Havre; Feijenoord, st., en
Tehovah Jirl Jewitt, beiden n. Londen; Balmoral , st.,
Bristol; Anna Bella Clark Mason Barrow; Cimbria Berg,
Commerce , Laovant, Germ , Walker ,en Phemie , Arnold
die 4n. Newcastle,- Kestrel , st., en Albert, st., beiden n.
Huil; Annie , st., Goole ; Leeds st., Grimsby ; Advance
Norwald , Ipswich Johanna Sophia Bruhn Petersburg,
Mathilda Wiersma , Windau ; Ceres Rickleffs Libau; Go'henburg , st, Gothenburg.
Brielle , 18 Julij. Wind o. Binnen : Prins van Oranje,
it., Duinkerken ; Waterloo st. , Londen ; Ravensbury , st. ,
tlarwich.
Zierikzee, 17 Julij. Wind w. Binnen : Arob , Baxter,
Newcastle.
Plymouth, 16 Julij. Vertrokken : Jason, st., v. de
Middell.-zee n. Nieuwediep.
Genua, 15 Julij. Vertrokken: Orion, st., Carloforte.
Londen, 6 Julij. Zeil.ki.AAr: Jantina Catharina, v. Dijk,
Petersburg; Titea Doornbosch Dijkhuis , Pillau Catharina ,
r. d. Meulen, Stettin.
Gravesend, 17 Julij. Binnen: Heerenveen, Prins, Petb.
Elseneur, 15 Julij. Wind n. w. Binnen: Gerberdine Sf
leannette Emilie, Vlaskamp , v. Amsterdam n. Riga.
16 Julij. Vertrokken: Rembrandt, st., v. Koningsbergen n. Amsterdam.
■>
Triest, 13 Julij. Binnen : Cornelis Bakker Beurnee , en
Rosé Geerds , beiden v. Amsterdam.
Hangooii, 4 Mei. Binnen : Argosy Welfare, Holland.
Nieuw-Vork, 17 Julij. Aangekomen de stoomboot Rhein.
Amsterdam , 17 Jul'j- Volgens brief van Londen dd. 13
lezer, is het schip E. A. 8., kapt. Jane , van Rotterdam
laar Dantzig bij Doggersbank gezonken; het volk gered en

,

;

,
,

,

J. W.

%* Voorspoedig bevallen vaa eene DOCHTER Vrouwe

Wind o. Binnen: Tinneville,

,

K L U ITK ALK.

1869 overleed, tot mijne diepe smart,

Amersfoort, 15 Juli 1869.
%* Heden overleed onze geliefde zoon BAREND JAN
* __, * Voorspoedig bevallen van eene DOCHTER kandidaat
Brouwershaven, 19 Julij. Binnen: Jacoba Cornelia, G.
in de regten aan de Hoogeschool te
L. KOOPS—TORRE.
Jansen, van Batavia.
in
den
ouderdom
van ruim 23 jaren.
Vlissingen, 16 JuUj 1869.
D. C. VAN DER VOORT.
SCHEEPVAART

C. E. VAILLANT.

Heden overleed, in den ouderdom van 50 jaren,
onze geliefde zuster, Mejufvrouw DIONISIA BLANKEN.
J. DROOGLEEVER FORTUYN.

%*

—

VAN DER VOORT,
de GROOT.

Giessen-Oudekerk, 18 Juuj 1869.
De Heer en Mevrouw FOLKERTS betuigen bij
hunnen
hartelijken dank voor de belangstelling bij
deze
hun huwelijk ondervonden.

%*

Algemeene kennisgeving.

—

FABRIEK VAN JALOUSIE!.,

net en soUed bewerkt, in alle effen kleuren, a f 2,75 de
vierk. ned. el. Adres: J. van den BRINK, firma A. P.
de VRIES, buiten de Raambarrière, op het Schuttingpad,
in den Pekelharinggang, XX. 292Ï, te Amsterdam.

Brieven franco.

Openbare Verkoop te Noordscharwoude,
op Woensdag den 2giten Julij 1569,
's voormiddags 11 ure ,
van eene gebruikte, doch in goeden staat zijnde

SLANGBRANDSPUIT,

uit zuigpomp, perspomp, zeildoek- en lederen
V De Heer eu Mevrouw EVERWIJN MENALDA bestaande
pijp, wagen en verdere aanhoorigheden.
slang
koperen
ook
de
hunnen
met
wederzijdsche
,
namens
ouders
betuigen,
ZEGT HET VOORT.
dank voor de bewijzen van deelneming, bij hun huwelijk
ondervonden.

*„.* Voor de vele bewijzen van deelneming bij het over-

lijden van mijn geliefden echtgenoot ontvangen, betuig ik
bij deze mijnen hartelijken dank.
J. G. N. LANDRÉ,
'sHage,
C. H. Schanze.
1869.
wed.
Julij
17

BERIGT VAN INZET.

Ten overstaan van den Notaris H. P.
TJKEVK WILLINK, te Borculo, is den
Juhj 11.

__\^Kff^

l^V
den

16

het Hof te Borculo

echtgenoote betuigen hunnen bij inzet gebragt als volgt: Kavel I (in perceelen) f 20,438,
%* J. B. LIERNUR deenbijzonder
2754, kavel 111 (in perceelen)
hartelijke deelneming, kavel II (in perceelen)
weigemeenden dank voor
kavel
IV
’8251, kavel V ’B2OO, kavel VI
ondervonden gedurende de ziekte en by het overlijden van ’5228,25,
10,766,
kavel VII 5011, kavel VIII
(in
perceelen)
f
hunne eenigste lieveling.
kavel X ’18,053, kavel XI
kavel
IX
’2513,
’6700,
Amsterdam, 17 JuU 1869.
(in perceelen) ’7958, kavel XII ’15,253, massa kavels
massa kavels IV—XII
*__.* Bevallen van eene levenlooze DOCHTER E. XE UVoor de vele bewijzen van belangstelling en deel- V—XII (in kavels enz.) ’74,454,
kavels
I XII (in kavels
enz.) 82,705, massa
CHENIUS, B UTIN BIK.
neming, bij het overlijden mijner geüefde echtgenoote (in kavels111,125,25,
kavel
XIII
333,33.
enz.)
Leiden, 17 Juli 1869.
Maria Adriana Vetter ondervonden, betuig ik mijnen
De 2de veiling blijft bepaald op Vrijdag 30 Julij e. k.,
Eenige en algemeene kennisgeving.
hartelijken dank.
middags
's
12 uur.
F. A. KOK.
Amsterdam, 17 Juli 1869.
G.
van
een
ZOON
RUYS
De
eikenboomen
worden den 23,ten Julij, 's middags
bevallen
Voorspoedig
*___*
deelneming,
bewijzen
Voor de menigvuldige
van
BERENDS.
12 uur, afzonderlek geveild, behoudens regt van naasting
overlijden
mijne
van
echtde
ziekte
en
na
het
door
den kooper van den grond.
gedurende
Dedemsvaart, 18 Julij 1869.
Omschrijving van het Hof en kaart zijn, a 50 cent,
genoote ondervonden, betuig ik, ook namens mijne kin*_* Voorspoedig bevallen van eene DOCHTER ANNA deren, mijn oprechten dank.
verkrijgbaar, en inlichting is te bekomen ten kantore van
van
BURGERS, geliefde echtgenoote
Rossum, 18 JuU 1869.
G. H. van HOFTEN. voornoemden Notaris. Brieven franco.
C. D. KNOOK.
Willemstad, 18 Julij 1869.
*„.* Voor de vele hartelijke bewijzen van deelneming,
ondervonden bij het overlijden van hun geliefd jongste
Bevallen van eene DOCHTER JOHANNA MAkindje, betuigen de ondergeteekenden hunnen welmeenenRIA VAN DE PAVORD SMITS, HEPP.
VAN
S. J. de VRIES.
den dank.
Leyden, 18 Julij 1869.

***

—

’ ’

’

’—

***

VERKOOPING

JUDITH

Julij 1869,
Overleden, te Dublin, den
Tabuteau-Consul
MOLIÈRE,
van Z. M.
BARTHOLOMEW
6d«"

%*

den Koning der Nederlanden.

droefheid van mij en
mijne kinderen, mijne geliefde echtgenoot, PETRUS
GERARDUS DUKER, in den ouderdom van bijna 63 jaren.
A. J. DUKER,
Enkhuizen,

%*

’

Heden overleed, tot diepe

den 8'tm Juli 1869.

Wegens buitenlandsche

.v*n HEEMSKERCK.
betrekkingen eerst nu geplaatst.

tot bittere droefheid van haren
en hare ouders, wier eenig hun door God
overgelaten kind zij was, in den ouderdom van 25 jaren,
ELISABETH HOOGVORST. Met de hope des wederziens staren wij haar biddend na.

*__* Heden overleed,

echtgenoot

Schoorl,
11 Julij 186 9.

A.

C. HELDER.

HOOGVORST.

MAARTJE

HOOGVORST,

geb. HOOGVORST.

de

VRIES-POLAK.

Haarlem, 19 Julij 1869.

%* Medekiezers voor onzen Gemeenteraad^van Haarlem!
Laat u door niemand misleiden. Tegenover de strooibriefjes van de Kiezersvereeniging „Eendracht", dat de Heer
E. BRINK verzocht heeft niet weder in aanmerking te
komen, verwijs ik naar mijn meê in strooibriefjes verspreide Publicatie uit de Haarlemsche Courant van heden,
Maandag 19 JuUj 1869, en naar die van den geachten
Heer W. B. MULDER in diezelfde Courant. Ook ik
kan met zekerheid verklaren, dat de Heer E. BRINK.
op aandrang van vele vrienden het mandaat bij herkiezing
weder zal aannemen.
Medekiezers ! Voor uwe eer, weest nu reeds bij de eerste
en vrije stemming aUen aan de stembus.
Jonkheer 11. SALVADOR.

Hollandsche IJzeren

SPOORWEG-MAATSCHAPPIJ.
jaren,
INTERNATIONALE TENTOONSTELLING

M LIGGINGSTÜKKEN ENZ,
AFGELEGDE KLEEDINGAdministratie
de gevangenissen
De Commissie van

over
op Woensdag den 281""
JuU eerstkomende, des voormiddags te 10 ure, op het
terrein bij het Huis van Opsluiting en Tuchtiging aldaar,
in het openbaar, aan de meestbiedenden te verkoopen
eene zeer belangrijke hoeveelheid afgelegde KLEEDIXGen L-ICCEVGSTrUKEIV van gevangenen, als : buizen , broeken hemden enz., zoomede oud KOPER
IJZER , LOOD TEV enz.
Gezegde verkoop zal geschieden bij kaveUngen, zoo als
deze ten dage van den verkoop, des morgens te 8 ure,
voor de belanghebbenden, bij voornoemd gesticht, ter
bezichtiging zullen Uggen.
,
Leeuwarden, 17 Juli 1869.
te LEEUWARDEN gedenkt

,

,

De Secretaris der Commissie voornoemd,
C. W. A. BUMA.

* * De ERVEIVF. BOH3V,

te

Haarlem, geven uit:

OE BLIKSEMAFLEIDERS.

Eene Handleiding bij het ontwerpen, vervaardigen, stel*_ ¥ * Heden overleed, in den ouderdom van bijna 68
GEPRAAID:
len en beproeven van AFLKIOERS op allerlei soort van
te Amsterdam.
onze geliefde moeder en behuwdmoeder CLASINA ANMOLEBJS en SCHEPEN. Naar het
n.
b.
55'
9°
C.EBOHWEHT,
en
w.
Sliedrecht
Julij
,op
Den sd«n
47°
1.,
zullen, gedurende
den
Juli,
Aanvangende
Donderdag
wed.
Heer
P.
J.
15
op
AUGUSTIJN,
Kruijsse,
TOINETTA
:apt. Borchers
v. Amsterdam n. Samarang.
Hoogduitsch van Dr. O. BÜCHNER, door C. JT. VAKf
diep betreurd door hare kinderen, behuwd- en kleinkinderen. de tentoonstelling, de retourbllletten naar Amster- nooit V, Clv. Ing.; met toeüchtingen en bijvoegselen
aller naam ,
dam ook den dag na de uitgifte voor terugreis uit
Axel,
van W. M. LOGEMAN. Met twee uitslaande platen.
fuMEGEN, 16 Julij, sm.Bu. 8,44+ A.P. Was —Val 0,06
P.
Amsterdam geldig zijn op de voormiddagtreinen n°. 5, 7, j Prys
1869.
KRUIJSSE.
„ 0,06 13 JulijEenige
8,55 -+- A. P. „
lhnhem , 16
f I,B©.
9, 11 en 13.
DE ADMINISTRATEUR I
en algemeene kennisgeving.
„0,03
„ 38,28+ A.P.
Li.ui.kn, 17 „
e Londen aangebraet.

,

WATERHOOGTE

„

"J

IN

„

DE

HOOFDRIVIEREN.

„

—

W TEIJENS FUNDATIE TE BEETSTERZWAAG.

HUWELIJKS-AAMRAM,
ERNSTIG GEMEENDE
P.

*%* Eene fransche Jufvrouw wenscht tegen 1° October
zich te associëren met eene ongehuwde Modiste, om
handel te drijven in eenige SPECIALITEIT, b. v.
van Kant- of Borduurwerk, Dames-Handschoenen, enz. Zij verlangt die gelegenheid bij voorkeur in
eene stad, waar zij eene Waalsche gemeente vindt, hoezeer üeist niet in de hoofd- noch hofstad.
Adres: D. A. B. 0., te Amsterdam, bij de Boekhandelaars BLIKMAN & SARTORIÜS (Vijgendam). Brie-

G., van eenigzins gevorderden
Het Collegie van Regenten van VAN TEIJENS
Een weduwnaar,
FUNDATIE noodigt bij deze uit de Dames wettige leeftijd, die eene honorabele betrekking bekleed en eene
afkomelingen: dochter heeft, wenscht in kennis te komen en een huwea. Van den Heer M C. de WAAL en Vrouwe S. M. lijk aan te gaan met eene niet onbemiddelde DAME
of WEDUWE uit den deftigen stand, tusschen de 40
WEILAND, in leven echteheden te Groningen.
b. Van den Heer M G. de WAL en Vrouwe J. M. en 50 jaren. Reflëcteerenden gelieven zich te adresseeren,
COULON, in leven echteheden te Groningen, en
met franco brieven en portret, onder lett. Z., bij den
c. Van den Heer P. KOUMANS SMEDING en Vrouwe Boek- en Muziekh. P. F. DEKEMA, Zadelstraat, te ven franco.
J.VITRINGA COULON, in leven echteUeden te Leeuwarden. Utrecht. Strikte geheimhouding wordt verzekerd en de
Die verm eenen aanspraak te kunnen maken op een brieven en portret worden teruggezonden.
jaargeld uit de gemelde Stichting, om zich, vóór of op
1 Augustus e. k., met overlegging van de gevorderde beV PRÖTESTANTSCH PENSIONNAT gediriwijsstukken, bij hun Collegie aan te melden.
geerd door Mevrouw BOICHOT.
InUchtingen omtrent de over te leggen stukken kunnen
Boulevard de Waterloo, n°. 90, te Brussel.
Heiligenweg, D. 228/29, Amsterdam.
den
bij
bekomen
Lid
en
Secretaris
Dit Instituut is in het gezoudste en aangenaamste geondergeteekende,
worden
WATERPROOF DAMES MANTELS
deelte der stad gelegen, en biedt alles aan wat strekkenkan geheel verschillend van de tegenwoordige zoo algemeen
van het Collagie.
Beetsterzwaag, Julij 1869.
om zoowel de goede opvoeding als het welzyn der élèves
ANDREAE.
gedragen mantels.
Al degenen, die iets te vorderen hebben van, of ver- te bevorderen.
WATERPROOF MILITAIRE MANTELS,
De Directrice, eene engelsche van geboorte, wordt in
nieuw model.
schuldigd zijn aan wijlen Mejufvrouw de wed. A. KRUIJER, hare
fransche,
voor
de
ondersteund
door
zorg
leerlingen
WATERPROOF HEERENMANTELS en
geb. G. HOUT, gewoond hebbende aan de Groote Keeten,
engelsche
Onderwijzeressen.
en
duitsche
de
JASSEN,
in
gemeente Calantsoog, en aldaar onlangs overleden,
Verder zyn de eerste Meesters aan meergenoemd etain verscheidene soorten.
gelieven daarvan vóór den I0 den Augustus e. k. opgave of
verbonden.
WATERPROOF COSTUMES,
betaling te doen aan den Heer CORN. KRUIJER, aan blissement
is 500 gulden per jaar.
prijs
De
in Blouse, Pantalon en Pet.
de Jacob Klaassensluis, gemeente Schoorl.
bestaande
De beste informatien zijn te bekomen by den Heer WATERPROOF KOETSIERS- en PALFRE~ ROCHEDIEU, Predikant te Brussel, rue Royale, n°. 2.
NIER§. JASSEN
van eene getwijnde doelmatige stol.
te Haarlem, heeft
%* Mejufvrouw J. O. de JONGH,
WATERPROOF HOEDEN, PETTEN en
Aanvang van den CURSUS, den 88t" September.
de
eer aan ouders en voogden te berichten, dat de LESCAPUCHONS.
Examen tot toelating, den 7de" September, des voor- SEN voor de pensionnaires en de externes zullen hervat
WATERPROOF
BEENSTUKHEN (legging»;)
middags om elf uur. Men wordt verzocht zich hiertoe worden op Maandag 9 Augustus.
SLOBKOUSEN.
aan te melden bij den Rector der inrigting,
WATERPROOF WINDHUSSENS, BED.
*y Eene HULPONDERWIJZERES , van de
A. J. VITRINGA.
DESf enz., enz.
R. C g., tevens zoo ervaren in de vrouwelijke handWATERPROOFSTOF, per el.
werken, knippen, enz., dat zij in October daarin examen
hoopt af te leggen, zoekt eene betrekking als élèveDe ondergeteekende, Kostschoolbouder te Leerdam, secondante aan eene dag- of kostschool, onverschilUg
heeft de eer te berigten, dat na het onlangs gehouden waar en tegen welken tijd.
EENIG ONFEILBAAR GENEESMIDDEL !
Brieven franco, onder letters N. N., aan den Boekvergelykend examen twee zijner leerlingen zijn benoemd
Dit middel van een Med. Doet., dat reeds lang overtot Adelborst 3dB klasse aan het Koninklijk Instituut der handelaar W. STOKHUIJZEN, te Gorinchem.
tuigend heeft bewezen ecu éénlg eu onfeilbaar middel
Marine, namelyk:
te zijn tot duurzame genezing van VALL. ZIEKTE ,
C. J. VEENHUYZEN, van Bergen op Zoom, en G. J.
bij eiken vorm , oorzaak, graad en duur, wordt elk lijder
SLUYTERMAN, van Sneek.
zijn éénlg redmiddel ernstiglijk aanbevolen. Prijs
Eene PIANISTE, P. G., oud 21 jaren, wenscht als
De vacante plaatsen zag hij gaarne weder ingenomen
enk.
dosis ’1,75, dubb. /3. Op franco aanvraag,
zich zoo spoedig mogelijk geplaatst te zien op eene Kostdoor jongelieden van goeden huize. Brieven franco.
het
bedrag en opgaaf van den leeftijd, bij A. HOOschool tot het geven van onderrigt in de muziek (piano met
G. BLOKHUIS.
, Boekh., Reestraat, te Amsterdam , volgt
GENBOOM
en zang). Ook zou zij niet ongeneigd zijn, met eene
door
het geheele Rijk.
toezending
famiUe nftar Indié te vertrekken. Er zal meer op eene
INSTITUUT TE VREELAND.
Aan dit Instituut bestaat voor jongelieden de gelegen- goede behandeling dan op een groot salaris gelet worden.
dorp Nunspeet, aan den Centraal-Spoorweg,
*~.* In hetwordt,
Reflectereuden geheven zich te adresseren, onder 't motto
heid zich te bekwamen voor Breda, de Marine, den
door vertrek eener Dame, eene zeer
bij
Elburg,
Handel enz., terwijl men zich ook verder in alle takken Muziek, bij den Boekhandelaar G. G. de VOOGT, te Breda. geschikte
gelegenheid aangeboden om twee k drie HAder wis- en natuurkunde kan bekwamen.
te HUREN, met HOST en INWONING
*%* Eene ouderlooze Jufvrouw wenscht zich, liefst zoo MERS
J. J. van RIJN.
met HUISELIJK VERHEER $ tevens
desverkiezende
spoedig mogelijk, geplaatst te zien als HUISHOUDSTER
iemand,
voor
die voortdurend zorg en oppassing
dienstig
of JUFVROUW VAN GEZELSCHAP bij een
onder letter 8., bij de BoekAdres,
noodig
hebben.
mogt
bejaard Heer of Dame. Ook is zy niet ongenegen met
handelaars
M.
SCHOONEVELD & ZOON, te Amsterdam.
eene familie op reis te gaan. Brieven franco, letters
«nét vijfjarig.-.! cursus te DELFT.
Bij den Conciërge is, op franco aanvraag, a 0,15, te L. K., bij de Boekhandelaars HOOG & KRUIJT,
*___* Een GEPENS. OFFICIER V. GEZONDverkrijgen 't Plan van Onderwijs Voor 1569 70 , Rotterdam.
HEID biedt zich aan, tegen kost en inwoning, bij een
met Boekenhjst.
De Directeur,
Tegen primo Augustus of eerder wordt, op een practiserend plattelandsch Geneesheer, van een grooten
H. de VEER.
behulpzaam te zijn, hetzij bij uitoefening der
dorp in Gelderland, gevraagd eene MEID-HUISHOUD- werkkring,
of
Reflecterenden vervoegen zich, s. v. p.
apotheek.
practijk
300 STER of BURGERJUFVROUW, van de P. G.
V OPVOEDING en ONDERWIJS,
,
onder
letter
X. , bij den Boekh. E. ter HAAR
a
400 's jaars. Een beschaafd , bijzonder Onder- en niet beneden de dertig jaren, die geschiktheid bezit franco
te
Dieren.
wijzer , gehuwd, zonder kinderen, Prot. godsd., die een om een kindje van anderhalf jaar op te voeden en tevens
paar leerlingen uit Frahkrijk en Engeland aan zijne zor- de huishouding waar te nemen. Adres, met franco
%* Voor eene Dame alleen of met één kind, of voor
gen ziet toevertrouwd , wenscht met de OPVOEDING brieven, onder lett. R., bij den Boekhandelaar JAC. van der
bejaard Heer, bestaat, bij eene fatsoenlijke familie,
een
MEER,
te Deventer.
van nog 3a 3 KINDE BE K van fatsoenlijken huize
te Delft, gelegenheid tot INWONING, KOST, enz.,
bekst te worden. Het onderwijs omvat de levende talen,
benevens
wandeling in den tuin. Reflecterenden
de wiskunde en al wat tot eene beschaafde opvoeding
*~.* In een fatsoenlijk huisgezin nabij Nijmegen vraagt adresseren vrije
zich,
met franco brieven, onder letter M., bij
behoort. Omtrent goede behandeling en verzorging, goed men 1° Augustus eene DIENSTBODE P. G., van den Boekhandelaar
HENNEVELD, te Delft.
voedsel en grondig onderwijs kunnen de beste inUchtingen 17 alB jaren, die goede getuigschriften heeft; bekendverstrekt worden. Ouders en voogden, die wenschen heid met de wasch strekt tot aanbeveling, is echter geen
*„.* Bij eene familie te Delft bestaat gelegenheid tot
nader ingelicht te Worden, gelieven zich franco te adres- vereischte. Brieven franco , letter V. , by den BoekhanINWONING
en verder geheele OPNAME in den
seeren , onder het woord Onderwijs , aan den Boekhan- delaar J. CRANENDONCQ, te Nijmegen.
huiselijken
kring,
tevens met gebruik van vrije kamer,
delaar W. L. STOELLER, te Rotterdam.
vuur en Ucht, voor een of twee Jongelingen, die de
lessen aan de Hoogere Burgerschool zullen bijwonen. NaDijkgraaf en Heemraden van den HAARLEMMER- dere informatien te bekomen, met franco brieven, onder
MEERPÖLDER brengen ter kennis van de Ingelanden, letter L., bij den Boekhandelaar JOH. IJKEMA, te Delft.
dat de door het Collegie van dagelijksch bestuur voorMen verlangt, tegen Nov. e. k., te HUUR of
loopig goedgekeurde REKENING en VERANTte
KOOP
een ruim, goed onderhouden en van alle gevan den Penningmeester over 1868 van
Gedurende de vakantie is de ondergeteekende over WOORDING
voorzien
makken
HEERENHUIS of BUITENTJE,
11
den 19* JuU gedurende" veertien dagen ter
inzaken, genoemde Instelling betreffende, te spreken des zage zal worden gelegd aan de Secretarie van hunner
den polder met niet minder dan & of © kamers en wel aangelegden
Zaturdags, van 1 tot 3 uur, ten zijnen huize. Overigens in het locaal van Staats, op den Jansweg, te Haarlem, tuin, op een aangenaam dorp of digt bij eene stad.
Men verzoekt gedetailleerde opgave, franco, onder
worden belanghebbenden verzocht, zich in persoon of pér van des morgens ten 10 tot des namiddags ten 2 ure.
brief aan te melden aan zijn tegenwoordig adres Kuize
8., aan het Postkantoor te Alphen.
letter
den
Haarlem, den 17 Juli 1869.
Stadwijk, te Voorschoten;
terwyl ook de Heer BurDijkgraaf en Heemraden voornd.,
gemeester van Delft zich bereid heeft verklaard, inlichJ. W. M. van de POLL, Dykgraaf.
tingen te geven.
J. J. MEINSMA.
J. C. van de BLOCQUERY, Secretaris.
een, zoowel voor zomer- als voor winterverblijf ingerigt,
*__,* Burgemeester en Wethouders van WIERDEN zijn soUed gebouwd en uitmuntend onderhouden
voornemens op Dingsdag den 27sten JuUj eerstkomende,
De ondergeteekende, haar Instituut reeds eenigen tijd des middags ten 12 ure, in het Logement bij A. H Nijmet goed gevolg gevestigd hebbende op het thans zoo hoff, te Wierden, uittebesteden: het leggen van eenen bevattende 4 beneden- en 6 bovenkamers, keuken, met
goed gelegen en welvarend dorp Aalsmeer, tusschen Am- kunst- en klinkerweg , van af Wierden naar Enter, regen- en welwaterpompen, marmeren gangen, ruimen
sterdam en Leiden, beveelt haTe INRICHTING aan en de daarin benoodigde kunstwerken , met bijleve- droogzolder, watervrije gewelfde kelders met stellingen,
Ouders en Voogden beleefdelijk aan. Het onderwys omvat ring van de ontbrekende materialen waarvan de be- vaste kasten en verdere geriefelijkheden ; benevens een
de gewone vakken, alsmede de Fransche taal en alle stekken zullen voorliggen in de navolgende Logementen, daarby staand
vrouwelijke handwerken en wat voorts tot eene eoede als: te Wierden, bij A. H. Nijhoff; te Enter, by G.
en kristelijke opvoeding behoort.
Struik; te Rijssen , bij Koenderink en Koedijk ; te Almelo ,
Aangezien bij eene verdere uitbreiding nog twee pen- bij de wed. Harwig en W. Bakker ; te Zwolle, bij waarin keuken met fournuis, twee pompen, tuigen-kasten,
sionnaires zouden kunnen geplaatst worden, heeft zij de Jansen, aan de Groote Markt; te Deventer, bij van der voederkisteu, stalling voor 3 paarden, hooizolder en ruimte
Stok; te Zutphen, in de Moriaan; te Goor, bij G. ten tot berging van rijtuigen, stalling voor runderen enz. en
eer zich bij deze aan te bevelen.
Doeschate en Schlilter; zullende de aanwijzing geschieden een met vele fijne vruchtboomen bezette
K. M. E. GERLACH.
Ter bevestiging vau bovenstaande aanbeveling, zijn de den 22«ten Julij te voren, des voormiddags te 8 uren,
onderstaande Heeren volgaarne bereid nadere inlichting uitgaande van Nijhoff te Wierden meergemeld.
te geven:
Wierden, 9 Julij 1869.
groot 50 roeden, 56 ellen, staande en gelegen aan
J. S. van STAVEREN, Predikant, Aalsmeer.
Burgemeester en Wethouders voornoemd, den Brink, te Nijkerk op de Veluwe , alwaar de Oentmal„
J. H. LICHTENBELT, Notaris
PUTMAN CRAMER, Burgemeester.
spoorweg gemakkelijke gelegenheid tot communicalie aanJ. BROEKHOFF, Med. Doctor
.1. G. GEERLING, Wethouder.
biedt , Kerken der Herv., Roomsch-Cath., Chr. Afg.
„Mr. J. JAGER, Schoolopziener in het l stc district van
en Israëlitische gemeenten worden er gevonden, en, beBurgemeester en Wethouders van BERGEN-OPhalve de burgerscholen , ook een Instituut voor JongeheeNöbrd-Holland, Amsterdam.
.1. DROZ VALK, Med. Doctor, Amsterdam.
ZOOM zullen op Woensdag 28 Julij 1869, 's middags ren en eene soortgelijke inrigting voor Jongejufvrouwen.
ten twaalf ure, ten raadhuize aanbesteden: Dadelijk te aanvaarden en te bevragen ten kantore van
Het maken van den ONDERBOUW eener nieuwe den Notaris COLENBRANDER aldaar.
IJZEREN DRAAIBRUG over de Binnenhaven.
De Ontvanger der Directe Belastingen, Regten en
Het bestek en de teekeningeu liggen ter visie ter GeAccijnsen te Zaandam vraagt tegen half September a. s. meente-secretarie van af Donderdag den 22 slen Julij e. k.,
een EERSTEN KLERK , geheel met het vak bekend. en het bestek is alsdan verkrijgbaar aldaar, op franco
ln de Zandery-gronden van het Landgoed
Veettenburg, onder Lisse.
Salaris vijf honderd gulden. Brieven franco, onder aanvrage, tegen betaling van 30 cents.
overlegging van de noodige attesten.
Aanwijzing in loco geschiedt op Maandag den 26~en
Op Woensdag den 28 slen Julij 1869, des morgens ten
10 ure precies, zal aldaar worden verkocht eene aanziendaaraanvolgende, des voormiddags elf ure.
ZEGT HET VOORT.
lijke party uitmuntend te veld staande

r.

,

r.

AMSTERDAMMEWEDIEP,
langs PURffIEREND en

ALKMAAR.

DAGELIJKS, ZONDER OVERLADEN.
9 uur en 's namiddags
Van Amsterdam 's morgens

„ Pnrmerend
„. Alkmaar

'svoormidd. circa 10$
's namiddags
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„
avonds

4$ uur.
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Vau Nieuwediep 's morgens
circa
Alkmaar
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11£
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Pnrmerend 's namiddags „
s morgens 4JRETOURBILLETTEN tegen veel verminderde vracht onbepaald geldig op al de diensten.
TARIEF voor bestel- en koopmansgoederen is zeer laag gesteld, zonder aanteekengeld en bestelloon.
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UIT DE HAND TE KOOP

ONDER WIJS.

HEERENHUIS,

,

KOETSHUIS,

TUIN MET ERF,

~pi^MÏA_jnilBi!lJ.

Tabak en Kruidenierswaren.

Er wordt gevraagd een bekwame KNECHT of BEDIENDE, van de P. G., goed kunnende sorteren, kerven,
eesten, koffij branden en in den winkel
behulpzaam zijn,
met opgaaf, waar men in betrekking is of geweest is.
Tevens kan volgens bovenstaande een LEERLING

geplaatst worden. Brieven franco, lett. K. 8., bij den
Boekhandelaar H. SCHILDER, te Harderwijk.

AT T

ENTTE.

lemand, eenige eigen middelen bezittende en eene
goede hand schrijvende, zag zich gaarne geplaatst op
een of ander KANTOOR of wel ter SECRETARIE
of iets dergelijks, tegen genot van eenig salaris.
Brieven
franco, onder letter A., aan den Boekhandelaar G. BTARINK, te Zutphen.

"Zadelmaker;

Voor genoemd vak biedt zich aan iemand, vlug kun-

nende werken, daar hij reeds tien jaren bij zijn vader in
het vak is werkzaam geweest. Liefst Utrecht of omstreken. Franco brieven, lett. A. W bii de Boek- en
Steendrukkers MET & MEIJLINK,

HaarlerT

%*

Men vraagt, terstond, twee KOPER- en
BLIKSLAGERSKNECHTS tegen vast werk, met
kost en inwoning, by H. DUBÉE, Koper- en Blikslager
en Kagchelmaker, te Tholen. Brieven franco, dochUefst
in persoon.
Er wordt gevraagd, om met 1 August__.~__rd_enst
te treden, een ongehuwd KORENMOLEN AARSKNECHT van goede getuigschriften voorzien. Brieven
franco, doch Uefst 'm persoon, bij W. WARMENHOVEN,
te Hillegom.

***

,

CEVRAACD,
WORDT
spoedig mogelyk in dienst
een BOE-

om zoo
te treden,
RENKNECHT, die goed kan melken en kaas maken,
en bekend is met het boerenwerk, van de P. G

Adres, in persoon, by B. HÓUWAART, te Noord-

wykerhout.

***

,

Aardappelen-Veiling

,

VERKOOPING, tegen gereede betaling,
van 20 bunders TARWE en HAVER, zeer welig
wassende, op deïi polderkavel sectie L. n° 22, aan de
'Hoofdvaart, en daarop verdeeld in 20 perceelen van verschillende grootte en van 6 bunders HAVER , zeer gunstig te velde staande aan de Spaarnwouderdwarstogt op
een deel van den polderkavel sectie D. D. n° 16, en daarop
verdeeld in drie perceelen, ieder 2 bunders groot; alles
bij billetten breeder omschreven.
Deze verkooping zal gehouden worden op Donderdag
den 29st6n JuUj 1869, 's voormiddags 10 ure, in de herberg de Wapens van Haarlemmermeer, staande aldaar in
"het Hoofddorp, door den Notaris J. L. VAN DER
MOER ten wiens kantore aldaar zoowel, als aan het
kantoor van den Notaris A. W. E. GUNNING, te
Oude-Wetering, meerdere inUchtingen kunnen verkregen
worden.

,

OPENBARE VRIJWILLIGE VEMOOPII,

ten overstaan van den Notaris G. J. SPRUIJT,
residerende te Ouderkerk a/d. I Jssel, bij veiling en verhooging op Vrydag den 6 den Augustus 1869 en bij
afslag en combinatie op Vrijdag den 13den Augustus
1869 , beide dagen des voormiddags teu 10 ure, ten
huize van den Heer C. F. van den Berg, Logementhouder aan Stolwijkersluis , bij Gouda , van : Eene kapitale
BOUWMANSWONING met rak 32 bunders uitmuntend WEI- HOOI- ROUW- en CRIEND.
LAND ; benevens nog circa 5 bunders extra best WEILAND. Alles staande en gelegen in de gemeente Bergambacht , in Bovenberg. By biljetten breeder omschreven.
Verhuurd als volgt:
De Bouwmanswoning tot den l'ten Mei en de daarbij
behoorende landeryen tot den l stcn Januarij , beiden des
jaars 1871 , tegen 1420 in het jaar;
en de 5 bunders weiland tot den 22ste" February 1870 ,
400 in het jaar.
tegen
Betaaldag der kooppenningen 1 November 1869.
Nadere informatien zijn te bekomen ten kantore van

,
,

,

’

’

genoemden Notaris. Brieven franco.
C. OOSTENDORP,
#
* J.IÉ»7~MEVNINK,
F. A. VAN OS, J. G. HAG.* WESSELING,

,

MEL, M. OVEREEM en G. S. NOUT Makelaars,
zullen, op Maandag 16 Augustus 1869, des avonds ten
zes ure, in het lokaal de Brakke Grond, te Amsterdam,
ten overstaan van den Notaris G. RU VS, in veiling
brengen: een hechte, sterke en weldoortimmerde, geheel
nieuw gebouwde, schoon uitzigt hebbende

Voorloopige Aankondiging.

:
,

MAR BATAVIA

DOEL WIJK,

,

,

’
’

Dit blad verschijnt sedert 1° Juli 3 malen per week,
des DINSDAGS, DONDERDAGS- en ZATERDAGSAVONDS. Prijs per 3 maanden ’3,50 franco per
post. Advertentiên IO cents per regel.
Abonnementen en Advertentiên worden aangenomen by
alle Boekhandelaren en Postdirecteuren.

Dl_ï_lTC! boeiender, geestiger, pikanter en
FVA
Dj lil TF
lül lillllJliJ niet meer historische trouw in

het leven der vrouw van het hedendaagsche Parijs nog
niet beschreven.
Flfl Tl? f). D O Wachenhusen naverteld door

h VA lil rMIJo

Flfl TF

1
C
MA lft I Altijd
1)

)

J van GOGH.
en &*** boekjen in elegant

omslag

PI.I TF Dl DIKI Ruim 160 bladz. druks. Prijs
MA Jl. rMM»/*s L 25 eiken boekverkooper te
Wk TF DIDIÏC verkrijgen.
HlWA. lli 1 M O\S

ONDERWIJS.

.

Uitgegeven bij C. VAN DER POST Jr.
George Verenet, Causeries Enfantines. 2e cd. /0,90
Entretiens familiers , suite aux Causeries.
0,90
Exerc. de Mémoire, de Lectureset, dedéclam. 1.70
Répertoire francais-hollandais
„1.10
Coursier, Manuel de la Conversationfran(,aise. 2eed.„ 1.50
Servaas deBruin, De Engelsche Meester. 2dedruk.„ 0.90
Lord Chesterfields advice
1.
Crilger English Reading Book.
0.75
Lagerwey, deutsch.Lese-u. Uebersetzungsb.4 eaufl. I.—
Glffhorn Handl. bij hetMeetk. onderwijs
„1.50
1.40
8011, Natuurkundige Aardrijkskunde
van Limburg Brouwer, Gr. Mythologie.... „1.80
von Cotta -Catechismus d. Geologie:
1.25
de Gelder, Grieksche en Romeinsche Mythologie. 1.50
de Klerck , Alg. Gesch. voor Gymii. mét kaarten. 4.20
von KlUden, Leidd. by de beoef. d. Aardrijksk. 0.60
Lobatto Different.- en Integr.-Rek. 2 dln
9.—■
Schllckum, Begins. d; Scheikunde. ',',.
0.75
Schmidt Leerb. d. Nijv. Scheik. (Anorg. Scheik.) 3.90
Wllbrandt, Leiddr. oefening Scheik. Laborat. „0.30
Sy dow , Handl. Alg. Aardrijkskunde
„1.80
Ouctclct, Sterrekunde
0.40
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„
„
„
„
„
„
„
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Geschiedenis

,

Voor Passagiers en Goederen.

VAN MEURS & STUFKENS.
Toer ijs tuin , »_° 39, Rotterdam.

Bureau:

VILLA,

LEES HIER.

,

VLAS.

BylK.An. NIJHOFF ep KOON, te Arnhem,
gelegen te Amsterdam, buiten de Leidsche Barrière, inde is V
verschenen:
l'oH(fe.jr.ra«i,
DE EERSTE AFDEELING VAN
X.X. 22, groot 9 roeden, 40 ellen. Breeder omschreven
op de aanplakbiljetten, en te zien des Maandags, Woensdags en Vrijdags, van 1 tot 3 ure, op vertoon van een
VAN DE
toegangsbewijs, te bekomen bij genoemde Makelaars. De
veilconditien enz. zijn vier dagen vóór en op den dag der

,

FABRIEK VAN BESSMWIJN E«SSEIAP.

-,

,

HAARLEMMERMEER.
ROTTERDAMSCHE
COURANT.
OPENBARE
Uitgave

AARDAPPELEN,

’

-,

In een fatsoenlijk huisgezin te Delft bestaat gelegenheid
tot INWONING voor een of twee jongelingen, die de
TEKOOP drie morgen VLAS bij J. VISSER,
.lessen aan de Latijnsche of Hoogere Burgerschool wenschen te Alphen a/d. Rijn.
bij te wonen. Van eene- goede en zorgvuldige behandeling
kan men verzekerd zijn. Adres, franco brieven, letter A.,
V Te KOOP een HAZENWINDHOND. Te bebij den Boekhandelaar JOH. IJKEMA, te Delft.
vragen, onder lett. 8., franco, bij den Boekhandelaar
J. W. EVERSZ, te Zeist.

veiling, des voormiddags, ter lezing ten kantore van den
%* Burgemeester en Wethouders van '«GRAVENNotaris G. Ruys, op den Binnenkant bij de Schipperstraat,
HAGE zijn voornemens op Vrijdag den 30rten Julij 1869, zoo als die genummerd zyn en zullen worden aangewezen. te Amsterdam.
des namiddags ten één ure, op het Raadhuis, in het Betaaldag 1 December 1869.
openbaar aan te besteden:
het maken van eene Bascule-Brug over de
V De Notaris VAN HEYST te Barneveld, zal
Zuld-Oostclngclgracht, het dempen eener aldaar op 27 JuUj en 10 Augustus e. k. veilen en zonder
Men is voornemens, in de maand September e. k., te
Sloot en de verder daarby behoorende beraad verkoopen :
Lisse, in openbare veiling te brengen:
werken.
HET RENTEGEVEND LANDGOED
welingerigt
Een
HEERENHUIS met SCHUUR en
De bestekken en voorwaarden liggen ter lezing aan de grooten TUIST gelegen in het dorp Barneveld. Het
VEEÏMENBURC
Gemeentewerf en in de Leesinrigting voor den Ambachts- huis bevat beneden vijf kamers, waarvan twee en suite ,
man, in Ac Oude Molstraat alhier, en zyn verkrijgbaar keukeu en by-keuken, kelder, kelderkamer; boven vier bestaande uit: de BUITENPLAAT» , met Heerenter Plaatselijke Secretarie, 2*! afdeeling, tegen betaüng
ge- huis, koetshuis, stallingen, tuiniers-, koetsiers- en arbei6 kamers, zolders, dienstbodenkamer en alle verdere
0,30.
van
makken.
derswoningen , oranjerie, broeijerij en moestuin, wei-,
De tuin is grootendeels omgeven met vruchtenheiningen, bouw- en boschland, tuin- en bloembollengrond, met de
beplant met vele vruchtboomen, bloemheesters enz., groot fraaye OVERPLAATS, bevattende vruchtbare Bosschen, wel bezet met wehg hakhout en opgaande boo,
D. STAPEL Jr Ondernemer wegens ryden op het 14 roeden, 90 ellen.
1869.
tuin- en teellanden, schoone waterpartijen en wanmen,
Te
aanvaarden
1
November
Spoor , Noordscharwoude naar Nieuwe-Niedorp en Winvoornoemde
deldreven,
uitgestrekte gronden, zeer gunstig gelegen voor
Nader onderrigt geeft
Notaris.
kel, is voornemens om met 1° October 1869 zyne onsedert vele jaren met gunstig gevolg aldaar in
zanding,
af
derneming te kwiteren.
De Notaris TAN GEYTENBEEK gevestigd volle werking; te zamen ter grootte van 140 bunders,
V
D. STAPEL Jr.
te Harmeien, zal op Vrijdag den 30**«" July 1869, 's voorm. met bijzonder wildrijke Jagt en Vlsschery , alles
11 ure, in het Gemeentehuis, te Mijdrecht, publiek ver- doorsneden door welaangelegde rij wegen en allergunstigst
koopen
gelegen , meerendeels in de gemeente Lisse , in de onmidN° 1. Eene in 1865 geheel nieuw gebouwde HUIdelijke nabijheid van het Spoorweg-station Veenenburg.,
Naar aanleiding van de vele aanvragen, door te late
ZINGE, hebbende 4 benedenkamers, waarvan twee en tusschen en aan de trekvaart en den straatweg van Leyinzending in het jaar 1868 onvervuld gebleven, verzoek suite, gestucadoord,
2 bovenkamers, allen behangen en den naar Haarlem; voorts de kapitale BOERENWOik de opgaven voor rood en wit BESSENSAP zoo
meerendeels van stookplaatsen voorzien, ruime keuken, NINGEN, „ZAMmVLIET" onderLisse, ~_VOOR»
spoedig mogelijk, ten einde de fabricatie en afzending te kelder, zolder; benevens
groote SCHUUR uitgestrekten MOUT" en „HOOGTI-JLIJVGEW1, onder Voorregelen.
J. F. PANNEBAKKER.
TUIN en GROND voorzien van diverse vruchtboomen,' hout, en de TUINIERSWONING ,_MORSTEXEnkhuizen, JuU 1869.
tot uitoefening van alle aflaires bijzonder geschikt, staande .DALAL" onder Hillegom, met vruchtbare ,WBI->
en gelegen te Mijdrecht. Te aanvaarden 15 Sept. 1869. BOUW- en JTUINGRONDEN. In onderscheidene
N° 2. Eene HUIZINGE verdeeld in 2 woningen , perceelen nader te omschrijven by' catalogus en kaart,
met ERF TUIN en GROND te Mijdrecht. Verwelke in de maand Augustus zullen verkrijgbaar zyn ten
huurd voor
per
week.
1,60
kantore van de Notarissen F. VAN HOUTEN, te
N° 3. Twee HUIZEN ERVE en GROND aldaar; Amsterdam, en D. J. VAN STOCKUM , te Lisse.
vertrekt tweede helft Julij
153 'sjaars.
verhuurd in 5 ged., voor
van ROTTERDAM
N°
4. Eene HUIZINGE, ACHTERHUIS, annexe
het snelzeilend Freg_rtschip
WONINGEN en ERVE te Wilnis; te zamen verhuurd voor
129 'sjaars.
Boekhandel.
uükM
Kunnende de koopers 2/s van de koopprijzen op de
Kapt. W. LEVERSTEIN,
perceelen gevestigd houden.
AMSTERDAM.
voerende een doktor en eene melkgevende koe.
Breeder bij biïletten, en nadere informatien op franco
Adres by' de Reeden W. Ruijs en Zonen en deCargaJ aanvrage verkrijgbaar ten kantore van voorn. Notaris
% goedkooper dan gewoneenuitgaven.
doors Ruijs $" C°.
van Geytenbeek.
Catalogussen alom verkryghaar. Brieven gelden/ram».
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Ouders en Voogden.
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HAARLEMMERMEERPOLDER.

Het Anatherlii-Mondwatcr is te Parijs zeer bekend, even als te Londen, waar het ter Wereld-Téntoonstelüng
in het jaar 1862 eene bijzondere onderscheiding te beurt viel.
Onder het legio van Mondwaters, die door Tandeudocters uitgevonden en aanbevolen worden, is dat des Heeren
J. G. POPP, Praktisch Tandendocter te Weenen, Stadt, Bognergasse n°. 2, het eenige, dat zich in alle standen
der maatschappij over den besten naam verheugt en wel reeds meer dan gedurende tien jaar.
Feitelijk overtuigd van de heilzame werking van dit Anatherln-Mond water by tandpijnen van allerlei aard,
holle tandeh, ligt bloedend ziek tandvleesch, tegen slechte hoedanigheid van het tandvleesch, tot reinhouding van
gezonde zoowel, als kunsttanden, bij gevallen dat de tandenkalk zich reeds zet, tegen slechten adem, bij scorbutieke
mondkwalen, enz., enz., heeft de Emeritus Rector Magnificus en Professor Dr. OPPOLZER, die in geheel Europa
beroemd is, zelfs dit Mondwater aanbevolen.
* De roep van en de groote vraag voor dit Anatherln-Mondwater heeft zich tot in de verste werelddeelen
verspreid en nog staat het eene groote toekomst voor.
De Tandendocter J. G. POPP, te Weenen, heeft een octrooi in Oostenryk, Engeland en Amerika genomen.
Le Docteur PELLETIER, médecin ordinaire de Madame la Pfincesse ADELAIDE dit, en visitant cette eau
dentifrice de Mr. J. G. POPP: „Cette eau dentlfrlce Anathértne est la senle qui soit en vogue a Paris et
qui y jouisse d'une bonne renommé."
Te bekomen te Haarlem, bij J. P. Karthaus, Verkoophuis, Groote Markt; te Amsterdam, bij C. Tobisch,
Prinsengracht, Z. 481; by M. Cléban fy C°. , Droogist, Huidenstraat, XX. 278, Heiligen weg, D. 321, en by
F. v. Windheim fy C°. , Verkoophuis; te Leiden, by E. Noordijk-, te 's Gravenhage, bij J. L. T. C. Snabilié,
Apoth.; bij C. V. van Valkenburg , Apoth., en bij Sack $" C°. te Alkmaar, bij J. Vogelpoel te Edam , bij D. van
de Velde-, te Hoorn, bij D. v. d. Deure-, te Weesp, b(j L. Schutte-, te Dordrecht, bij A. J. Giltay , Apoth.; te
Zalt-Bommel, bij A. G. Huyskes te Enkhuizen , bij de wed. H. B. Edelenbos te Delft, bij de wed. J. T. Wagner \
te Nieuwediep, bij W. V. Bruinvis ;te Zaandam, bij H. G. van Aken te Beverwijk bij D. Mijsberg te Koog a/d.
Zaan, bij H. de Jager; te Krommenie, bij de wed. K. J. van Treychel; te Monnikendam, bij K.Slot; te MedembUk, bij K. H. Idema te Schagen, by W. A. Hazen ; te Uitgeest, bij de wed. J. Daas.
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Instelling voor Onderwijs in de
Taal- > Land- en Volkenkunde
van Ned. Indië te Delft.

POLITIQUE,
LE JOURNAL
te Parys verschijnende, zegt over het

amtherin-mondwater
POPP'sche
Dr.
,

NEDERLAND OF INDIË.
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De eenige bereidingen*, waaraan door de Geneeskundige Akademie te Parijs op 39 Haart IM4,
een gunstig rapport is verleend, en die de beide natuurlijke middelen der digeitie bevorDE PEPSINE EN DX DIAUSTASE
deren, n. 1.
de raoeljelijke «pijsverterlngsni lon ö*
ZIJ genree» in korten tijd de Masgkwalen, regelen
brakingen en de diarrhee ophouden, doen deneetlust terugVeeren en hrra.ellendekrsehtea.
rg"^ 2 AVEWnE VI(:TORIA^J?
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MUZIEK.

BOUWSTIJLEN
IN DE

HOOFDTIJDPERKEN der ARCHITECTUUR,
DOQR

Eugen. Gugel,

Hoogleeraar voor de Bouwkunst aan de Polytechnische
School te Delft. ,
ln
den
Met 500
tekst opgenomen Figuren.

.

Prijs by inteekening pro compleet fXÓ.

Wand-Spoorweggids.

Een biljet, groot 50' by 75 n. d., praktisch ingerigt
voor ieder, die belang heeft bij de aankomst- en vertrekuren van ALLE in ons land bestaande SPOORWEGEN. Prijs 10 cents. Verkrygbaar bij J. van
EGMOND Jr., te Arnhem, en verder bij alle Boekverkoopers.

"LAGlß^iroEßWÏJSr"Verzameling van OPSTELLEN MET

FOUTEN tegen
dejaal, s,espelling, woordvoeging enz., door J. Andriesstukje, 8"» druk, 20 et.
2 d« stukje, sd«5d«
sen. l

—

dmk, 25 et.

„RAADGEVINGEN EN ONDERRICHTINGEN ten
dienste der- Scholen ■, door Sjf. Ansljjn Hit., l<*e Leesboek, 26^ druk. 2 Leesboek, 23sto druk. 3 d« Leesboek, 22^ druk. 4de Leesboek, 23»te druk. sd«5d« Leesboek, 22«*e-druk. Prijs per stukje \7\ et.

d.

HET NIEUWE VERMAKELIJKE NEDERDUITSCHE SPEL- EN LEERBOEK, door J. van Bern-

melen, 268'« druk.

Hetzelfde .werkje omgewerkt, 25rte druk.

REKENBOEK VOOR MEISJES, door N. Anslljn
Ni. Nagezien en verbeterd door H. G. Wltlage,
!**" stukje, 16dedruk, 30 et.; 2de st, 13d« druk, 25 et.;
2fi* st. 1 l d<l druk 40 et.
Allereerste beginselen der GESCHIEDENIS VAN ONS
VADERLAND, door A. van der Swan. Nagezien en
vervolgd door P. van der Velde Mk., 12 de druk, 10 et.

By' G. THEOD. BOM,; Kalvèrstraat, E. 10, te
Amsterdam, en alom op bestelling te bekomen.
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Te Haarlem, by JOH. ENSCHEDÉ & ZONEN,

