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millioen thalers op.

Men wil weten , dat de Engelsche regering zich bereid verklaard
heeft, om ten opzigte van handels-traktaten, in onderhandeling te treden

LONDEN, Dingsdag 18 Julij (des Avonds.)
met den Duitschen rijksbestuurder en alzoo de Duitsche eenheid le erkeni.
Heden achtermiddag is aan het bureau van buitenl. zaken wederom een nen. Ook Rusland moet reeds het voornemen hebben te kennen gegeven,
gehouden.
om eenen gezant bij den rijksbestuurder te accrediteren. Omtrent de beHetgeen men na het altijd te bejammeren en onherstelbaar tijd- kabinetsraad
het
huis
lords heelt de markies van Londonderry gisteren doelingen van Frankrijk is nog niets bekend.
In
verlies van ettelijke maanden, wel moest vreezen is gebeurd : de verlangd te weten, der
ol' ons gouvernement zich zoude mengen in de zaak
FRANKFORT, 18 Julij. Alhier verspreidt zich het gerucht, hetwelk
Tweede Kamer der Staten-Generaal, de fictieve vertegenwoordiging der van het fusilleren van
generaal Alzaa en andere in Spanje; en een echter
nog bevestiging vereischt, dat de Rijksbestuurder aan den Koning
Natie , maar inderdaad de vertegenwoordiging der Standen, waaruit ander lid zeide, dat deden
Britsche legering den hier te lande zich bevin- van Wurtemberg
het opperbevel over de gezamentlijke legermagt van
de stelsellooze Provinciale Staten zijn zamenges'.eld , plaatst zich tus- denden graal' de Montemuliu
anbanschen den Koning en de Natie: tnaschen den Koning, die, gehoor gers van den pretendent der Spaansche kroon teiuiricp; nadat de mar- Duitschland opgedragen heelt (vergelijk echter het art. Berlijn).
Te Maints worden llians eiken avond door beoden straatjongens opde nn «le behoeften des tijds en de te lang onverhoorde wen- kies van Lansdowne hierop geantwoord bad, dat Hr. Ms. gouven
roerigbeden
gepleegd; zij trekken onder bet geroep: »Leve de Republiek"
van
weg
volt,
ministers,
thans
ondersteund
door
die
den
»cheu van zijn
hierin nietkonde tusschen beide treden, bleef de zaak zonder verder gevolg. door de straten,
en toen eergisteren eenige schreeuwers gepakt werden
vooruitgang willen bewandelen, aan de Natie eene ruime GrondwetsherzieIn bel Huis der Gemeenten heeft Lord J. Rus_ell zijn voornemen vormde
ning neven wil; eu tusschen de Nalie, die, zonder eenige sympathie voor te kennen gegeven, om de navigatie-wei ditmaal te laten rusten, maar eenige zich cene zamenscholing voor het stadhuis, welke echter, nadat
glazen ingeworpen waren, weder uit elkander ging.
eene vergadering, welke hare en 's Konings wenschen wederstreeft, met dezelve terstond bij de nieuwe zitting van het huis weder op het tapijt
De nationale vergadering heeft hare zitting vsn heden gewijd aan
door
mannen
zij,
ongeduld
tijdstip
waarop
het
verbeidt,
smartelijk
te brengen.
de beraadslagingen over eenige voorstellen door afgevaardigden gedaan;
van eigene keus vertegenwoordigd, onder liet genot eener vrijzinnige
Te Dublin heeft het geachte bankiershuis R. S. Guinness en C*., met
waarvan sommige aan de desbetreffende commissien werden gezonden ;
Koning
en
een
tusschen
tijdperk
nieuw
zal intreden:
een te kort van nagenoeg 100,000
constitutie,
zijne betalingen gestaakt.
omtrent de
ging men tot de orde van den dag over. Morgen is
Natie, die naar den afloop der beraadslagingen over de Grondwet
Uit Leilh wordt gemeld, dat in ecu gisteren van daar vertrokken aan de ordeoverige
—
van den dag de discussie over de Limburgsche kwestie en
om
huishouding
,
aan
van
Staat
bezuiniging
pleiziervaartuig
haken
de verdere
der "
, meerendeels met half beschonken volk bezet, twist onten de verbetering onzer gebrekkige wettelijke instellingen te kun- stond , ten gevolge waarvan hel vaartuig omslaeg en van de negen per- de voortzetting van die over de grondregten.
Dc njks-minister van buitenl. zaken heeft de bij den Duitschen Bond
nen arbeiden.
sonen, zes, namelijk een man en vijf vrouwen, hel leven verloren.
geaccrediteerde gevolmagtigden der buitenlandsche mogendheden, kennis
De Tweede Kamer wil meer behoudend zijn dan dc Koning zelf
Te Bradford zijn eergisteren weder eenige chartislen in hechtenis gegeven van de overneming
het uitvoerend gezag door den rijksbeen zijne Ministers; den drang der tijden miskennende, de behoeften genomen, waarbij echter een paar polilie-agcnleii dcci lijk werden gehavend. stuurder, zoodat daardoor hetvandiplomatische
verkeer met deze staten onAan den luit.-generaal Sir Charles Napier, de held van Seinde, is afgebroken
van het oogenblik vergetende, verzet hare meerderheid zich tegen de
onderhouden is. De formele begroeting van de gezamentlijke
dezer
eendragligegeven.
dagen een luisterrijk feestmaal
middelen, door de Regering aangewend, om den band van
regeringen door den rijks-bestuurder zal eerlang geschieden.
gen zin tusschen den Koning en de Natie vast te snoeren; zij neemt
WIESBADEN , 17 July. Heden hebben hier ongeregeldheden plaats geen
Duitsche
Post.
daarmede de verantwoordelijkheid op zich van eiken buiten ge won maathad; eenige soldaten, die deel hadden genomen aan de republikeinsche
RegeDe
mogt
ongewenschte
volharding
hare
uitlokken.
,
PETERSBURG,
11 Julij. Tot den Bsten Julij waren te Petersburg 3790 bewegingen in Baden,
regel die
waren in hechtenis genomen. De kameraden van
ring toch, die reeds te veel aan de bevordering van het gemeen cholerazieken in behandeling gebleven , waarbij dien dag nog kwamen 853, hun
bataljon
overleg heeft opgeofferd, kan en mag niet teruggaan; de Natie zal genazen 172 en stierven 574. Tot den Oden bleven iv behandeling 3897 teden zich wilden ben met geweld bevrijden; maar de burgera verzetdaartegen. Reeds is daaruit eene bloedige botsing ontzieken. Te Moskau bad de epidemie na den 19den Junij den hoogsten staan ; in alle
zich met geenen halfslagtigen maatregel laten te vreden stellen.
straten wordt alarm geslagen. Men zegt, dat men naar
graad
der
Tweede
Kamer
besloten
tot
de
voorbereikt
en
hevigheid
groote
Neen! Waren de leden
de geheele week
behouden, terwijl Mainz om hulp geschreven heeft. [Berigten uit Maiuz van den 18dcn
stellen der Regering niet toe te treden, zij hadden dan den raad van echter het getal der ziekte-gevallen allengs afnam. Iv het gouvernement melden dan ook, dat eene afdeeling Oostenrijksche en Pruisische troeden Heer van Rosenthal moeten volgen, alleen eene verandering in Petersburg had zich de epidemie met groote snelheid uitgebreid en woedt pen , benevens 2 stukken geschut, naar Wicsbaden op weg gegaan is,
liet kies-stelsel helpen tot stand brengen en aan eene, door regtstru. k- nog steeds voort. Te Kroonstadt vertoonde zich de cholera den 23sten maar bij het fort Montebello stand hield. Red.]
sche verkiezing zamengestelde vertegenwoordiging de beraadslaging Junij en stierven 2 van de 4 zieken. Men meent, dat de cholera, die
over de overige herzienings-ontwerpen moeten overlaten ; of wel , zij zoo spoedig toegenomen is ook spoedig weder afnemen en verdwijnen zal.
hadden in massa hun ontslag moeten inzenden en aan de provinciale Sedert bet uitbreken der cholera, 1 Julij, zijn te Petersburg in het gestaten met nadruk aanbevelen, alleen de zoodanigen in hunne plaats heel 3474 personen ziek geworden en 1682 gestorven.
PARIJS, Dingsdag 18 Julij.
te benoemen, die opentlijk verklaarden het stelsel der regering toegeWEENEN, 16 Julij.- ~Men hoopt, dat ~de rijksbestuurder morgen In de zitting der nationale vergadering was heden aan de ordevan den
daan te zijn en aan bet verlangen van de natie te willen beantwoorden. terug zal zijn , daar men hem dringend verzocht heeft, den rijksdag op dag de beraadslaging over het wets-onwerp betrekkelijk de kweekelingen
Nu heeft de meerderheid der Kamer zich schijnbaar op.vijf hoofd- den 18den le openen. Het is hoog lijd, dat hierdoor een einde gemaakt der politechnische en militaire school. Vele leden stellen voor, dit ontpunten geconcentreerd, die voor haar een onoverkomelijke hinderpaal worde aan de voortdurende onrust en anarchie ; want de laatste dagen werp te verdagen , aangezien het daarbij vastgestelde beginsel van gratisvoor de toenadering tot Ijict stelsel der Regering zouden daarstellen : hebben maar al te zeer getoond, dat Weenen met zijn zoogenaamd.komité onderwijs slechts door de nieuwe constitutie kon bepaald worden. Eene
schijnbaar , zeggen wij ; want bij eene aandachtige overweging van de van veiligheid zich geenszins geluk mag wenschen. De jongste woelingen zeer hevige discussie is het gevolg van dit voorstel tot verdaging; eindeoro.lagtige memorie der rapporteurs zal het blijken, dat zij eigenlijk hebben de verstandige bevolking de oogen geopend, en reeds wordt door lijk tot stemming overgaande besluit de vergadering met 362 tegen 335
op één punt al bare krachten heeft zoeken te vereenigen , en wel plakkaten op de opheffing dezer vereeniging aangedrongen. Deze neemt stemmen de beraadslaging onmiddellijk voort te zetten. Alvorens dit geop zoodanig punt, waardoor zij voor het oog der wereld zoudo kun- »el sterke maatregelen tegen dezelve, en stelt de gemoederen gerust, schiedt neemt de generaal Cavaignac het woord , om aan de vergadering
nen geacht worden, minder voor zelfbehoud en eigenbelang dan voor dat de geruchten wegens gevreesde militaire maatregelen valsch ziju; officieel aan te kondigen, dat het kabinet, dour hel _ntslag van den lieer
liet belauj» van «fineren te waken eu te strijden, llet ia niet zoo evenwel schijnt liet uur van haren val rn_bjj, en _:il wa.'r__:hijnlijk dadelijk Bethmont, eenige verandering had ondergaan. De Heer Marie was benoemd
zeer de Tweede Kamer, bet is de Eerste Kamer der Staten-Generaal, na den terugkeer .les Aartsherlogs eo nu de in functie trediug van hel tot minister van justitie; de Heer Bastide hervatte de portefeuille van buitenl.
die zij in hare hooge bescherming néémt; en juist daar , waar nieuwe ministerie geschieden.
De voorbereidende zittingen van den rijksdag worden al meer en meer zaken en de Heer Verninhac de St. Maur, kapitein ter zee , was benoemd tot
de voorstellen der l'.cgcring bij een groot deel der natie afkeu- onstuimig.
De strijd over de taal wordt levendiger en dreigt een ongun- minisier van marine. De generaal verzoekt voorts de vergadering, om ten spoering vonden, als bij afwijking van het voorstel der Commissie stig
le zullen nemen , zoo niet geachte mannen van verschillende digste over te gaan tot de benoeming van een nieuwen president ter
einde
vervanging van den Heer Marie. De vergadering besluit lot die benoeming
Voor Grondwetsherziening, dc strekking openbarende om aan de voor- nationaliteit hier lusschen beide treden.
standers van bet behoud een offer te brengen en den invloed van
beriglen uit Treviso van den Uden, had de vijand met morgen over le gaan. Daarop gaat men over tot de beraadslaging over
Luidens
liet volk op een deel van zijne vertegenwoordiging te verlammen, 1000 man troepen uit het fort Brondolo tegen de Oostenrijksche verschan- het ontwerp, strekkende om gratis onderwijs te verleenen aan de kweedaar vindt dc Tweede Kamer nog behoefte aan uitbreiding der magt sing bij Cavanella een uilval gedaan. Te gelijker tijd had uit het fort kelingen der polytechnische en militaire scholen. Een aantal amendemenVan de Regering!
Maljhcra een uitval plaats. Bij beide gelegenheden werd de vijand mei ten worden te gelijk op dit ontwerp gesteld; daaruit ontstond een verward
Tweede
Kamer
der
ons
in
de
nieuwe
Zie, wat de meerderheid
verlies teruggeslagen. Uit Vicenza wordt geschreven, dat de veldmaat- geschreeuw en getier, daar ieder voorsteller de prioriteit van zijn amendement eischte. Na veel moeite gelukte het te beslissen, dat het amenalle
altijd
iUusiën
om
voor
van
nationalen
geven
eens
wil,
Grondwet
schalk Radetzky zijue troepen zoodanig concentreert, dat zij te gelijk
Zij
wil
ons
begiftigen
ophouden.
met defensief en offensief gebruikt kunnen worden. Het is echter nog niet dement van den generaal Lamoricière den voorrang zoude hebben ;
invloed op de regering te doen
toen de vergadering op het punt was, van over hetzelve te
den
door
Koning
de
leden
uit
zekere
Kamer,
bekend, of hij aanvallen, dan wel Karcl-Albert afwachten zal. Venetië maar
eene Eerste
waarvan
beklom de kolonel Lespinasse de tribune en bleef in zijn
stemmen,
hun
leven
benoemd
aanzienlijke klassen van ingezetenen voor
worden, blijft steeds van de landzijde ingesloten; de brug Brenta werd vernield
spreken, volhouden, ondanks de kreten: «Tot de stemen wier getal door den Koning naar welgevallen kan worden ver- daar de Venetiaucn langs den spoorweg amunilie naar Padua en Viaenza wil om te
en
in weerwil van den storm, welke losbrak, doordien alle
ming!"
zijn;
zij zou het regt heb- zonden.
meerderd; die Kamer zou onontbindbaar
leden der vergadering met de vouwbeenen op hunne lezenaars trommelde
,
wets-ontwerpen
amendement
en
die
niet
ben van initiatief en
van
BERLIJN, 18 Julij. De commissie voor de constitutie beeftzioli heden den. De Heer Lespinasse bleef steeds, met de
armen over elkander gefinaiicicl.il aard waren, zouden ook bij die Kamer kunnen worden aan- bezig gehouden met de regten des Konings en daarop betrekking hebbende
slagen staan, dronk een glas water met suiker, eu kon nu eerst eenige
gebragt, vóór zij in de Tweede waren behandeld! Waarlijk, zulk eene bepalingen. Men beeft daaromtrent de volgende reeds vastgesteld.
De woorden uiten, die daarop neerkwamen, dat hij de ministers laakte, di*
persoon des Konings is onschendbaar; hij beeft de uitvoerende
voLKS-vertegenwoordiging zou haren naam wel waardig zijn.
hunne amendementen voor die van de volksvertegenwoordigers den voorma<*t
Zie, met dien Medusa-kop in de hand, wil de meerderheid der ontslaat en benoemt de ministers , beveelt de afkondiging
der wetten' rang deden behouden. De voor ecu oogenblik bedaarde storm barstte,
TweedeKamer alle zucht naar grondwetsherziening doen verstommen; maar mag hare uitvoering noch opheffen noch bevelen. De Koning voert op deze woorden, met verdubbelde
woede los. Meer dan drie honderd
en in net verschiet geeft zij nog slechts te kennen , dat zij als eene het opperbevel over het leger en bezet alle bedieningen daarbij
leden stonden van hunne plaats op, uitroepende: «Wij gaan heen! er
alsmede
eene
Eerste Kamer, door verkiezing met één trap benoemd, in alle overige takken des be.tuurs, in zoo ver de staatsregeling
groote gunst
de is geen president!" Da Heer Porialis,
bekleedde,
mits onontbindbaar, doch met periodieke aftreding, en met ander» wet dit niet anders bevelen. De Koning verklaart oorlog, in zooverof dit dekte zich nu het hoofd, waardoor die den voorzitters-stoel
was.
zitting
verloop
de
Na
geschorst
niet door de bonds-staatsregeling beperkt wordt; alle
zoude kunnen goedstemmen.
voorwaarden van verkiesbaarheid
verdragen en vrcde- van tien minuten hervat de vergadering hare werkzaamheden. Hetduurde
maar
met
behoeven,
koop
zoodanigen
slumngen
koop
altijd
is de natie
beonder dezelfde bepaling, de goedkeuring
Op dien
de beide ka- echter niet lang of de president moest zich ten tweedenmale het hoofd
zoude de meerderheid der Kamer , ofschoon in beginsel mers. De Koning heeft het regt van gratie en verzachting van van
kocju !
straf; een reeds dekken, daar op nieuw eene groote verwarring ontstond over de wijie,
ook voor de verkiezing met een trap voor de Tweede Kamer gestemd, ingesteld onderzoek kan slechts krachtens eene bijzonderewet opgeheven wor- waarop over het amendement van den generaal Lamoricière zou gestemd
zich zelfs met regtstreeksche verkiezing der leden van de Tweede den. De Koning heeft voorts het regt, om ridderorden en andere onderscheidin- worden. Ten half zeven ure besloot de vergadering eindelijk bij divisie
Kamer kunnen vereenigen, doch zoude hen liefst voor zes jaren, met gen , waaraan geene voorregten verbonden zijn, te verleenen; hij heeft te stemmen, en werd het amendement, strekkende om het ontwerp in
bet regt, om volgens deu door de wet aan te geven maatstaf, munt te plaats van dit jaar eerst met 1 Januarij 1850 in werking te doen treden,
aftreding van «en derde om de twee jaren , zien benoemd.
Wij "hebben te veel vertrouwen op dc toezegging des Konings en doen slaan. De civiele lijst wordt voor den duur van elke regering vast- met 406 tegen 135 stemmen aangenomen. Daarna is de zitting oP"
den vrijzinnigen geest der ministers, dan dat wij een oogenblik vree- gesteld. De Koning roept de kamers bijeen en sluit hare zittingen; hij geheven.
zen zouden , dat zij aan deze reaètlonnaire pogingen der meerderheid kan of beide te gelijk, of eene derzelve ontbinden, volgens bepalingen,
Het komité van finantien heeft den Heer Berrijer tot rapporteur bevan de Tweede Kamer zouden toegeven ; veeleer willen wij hopen , welke het maximum vaststellen van den tijd , in welken de nieuwe kamers noemd voor het voorstel van den Heer Favre, betreffende het bijzori<ifir
dat zij, bij ondervinding geleerd hebbende , dat elke toenadering of zullen gekozen worden en moeten bijeenkomen. Ook omtrent de ministe- domein van den ex-Koning Lodewijk Philips. Het komité is van oordeel
trans-actie in beginsel de voorstanders van het behoud slechts stout- riele verantwoordelijkheid heeft zicli d« commissie bezig gehouden , en dat voorstel le verwerpen.
moediger maakt, tot de oorspronkelijke bepalingen der commissie dieuaangaande reeds besloten, dat elke kamer het regt lot aanklagte' beVervolgens heeft het komité do discussie voortgezet over het voorstel
(wat de verkiesbaarheid der leden van de Eerste Kamer betreft, in zit, echter de kamer zelve niet, via.r wel het hoogste geregtshof van van den Heer Proudhon, strekkende om aan de bezitters en schuldeischers
het land over die aanklaglc oordeelcn zal. In het begin van de zilting een derde van hun inkomen te ontnemen. Dc voorsteller beeft zijn zoogemeer algemeen verlangden zin gewijzigd) zullen terugkeeren.
rijksvergadcring van heden heeft de commissie vau deze werkzaam- naamd stelsel ontwikkeld. Door den Heer Thier» ondervraagd over _ij„
Het volliardings-stelsel der meerderheid van de Kamer ten dezen der
heden verslag uitgebragt, alsmede over de organisatie der gemeenten, waarbij voornemen, om het regt op den arbeid en den daarvoor beloofden waarop/.igte is des te meer te betreuren, dewijl, afgescheiden daarvan, ten de
boofdbepaling is, dat deze niet meer het regt zullen hebben, belas- borg in de constitutie te verdedigen, heeft hij geantwoord , dat de waaropzigte der vertegenwoordiging onderscheidene veranderingen door velen tingen
uit te schrijven.
borg voor het regt op den arbeid hem dc vernietiging van den eigendom
of sommigen, of enkelen, of de meerderheid worden voorgesteld, die alleDe commissie voor het adies heeft voorgesteld, geen adres aan den toescheen. Dadelijk liet hij
hierop deze woorden volgen, welke ecu groozins behartiging en overweging verdienen. Zoo zouden sommigen, in Koning te rigten.
Had
Eet
ministerie
tot
dit
voorstel toe, en de verga- ten indrukjop het gansche komité te weeg bragten : »Sta mij het regt op
" het stelsel der regering zelve, omtrent de Eerste Kamer, het patentregt dering besloot in dien zin.
vau
den arbeid toe en ik gun u den eigendom." De Heer Tbiersis lot rapporbij den census
verkiesbaaiheid
niet willen uibluitdijde aanvulling vau
Gisteren
heeft
de
bank
aan
komité aanbieden.
den
slaat
3
millioen,
waren teur benoemd en zal eerstdaags zijn rapport aan het
het getal der hoogstbelasten uit minder belaslen in sommige gevallen goed voorgeschoten, terugbetaald. Op denzell'Jen dag ziju voordie haar
welke dnor den voorzitter van den
,
vrijwillige
dc
militaire
commissien
De
vier
keuren; anderen maakten er op indachtig, dat de grond-eigendom voor leening 294,000 ib. ingekomen; men gelooft, dat de gedwongen
leening raad benoemd zijn , hebben last ontvangen dadelijk in functie te treden.
den census onbezwaard door hypotheek ofregt van beklemmin" moest zijn, nog van den lOden Augustus af geprorogeerd zal worden.
Bij gevolg zijn al de leden tegen Dingsdag opgeroepen op het paleis van
gedurende
en dat de census
den gansenen zittingstijd onverminderd zou
Men verzekert, dat de minister van koophandel, Milde,
plan
het
justitie, ten einde elk de haar door de centrale commissie toegedeelde
moeten blijven : ac reis- en verblijfkosten voor de leden der Eerste he.fl, de spoorwegmaatschappijen aan te
is, is den
bieden,
hunne
om
dossiers te ontvangen. Zoo als reeds gemeld
commissarissen
onderneKamer wenschten enkelen bij de grondwet zelve bepaald te zien. mingen op kosten van den staat, legen renten, van welke de laagste 5 vooral
bezig te houden met die gevangenen
eerst
het
zich
aanbevolen
betreft,
Kamer
wilden sommigen de keus van den pCt. zoude zijn, over te nemen. Natuurlijker wijze
Wat de Tweede
daarbij de vrije legen wie, volgens de aanteekeningen der «PPorteurS lnstrucleurs '
President geheel aan dc Kamer overlaten ; velen wenschten het regt keus gelaten worden, zoodat dit plan alleen bij die zou
wel- slechts geringe bezwaren bestaan.
maatschappijen
van enquête aan die Kamer gewaarborgd te zien; zoo wilde men ook kom zoude zijn, welke niet goed vooruit gaan.
_De verkiezing van den Hertog van Genua, zoon van Konióè Karelde raadpleging over de wets-ontwerpen minder beperkt hebben door
Men zal zich herinneren, dat de afgevaardigde Kuhr uit Tilsitt Albert, tot. Koning vau Sicilië, was op 5 dezer te Mapels nog
niet bekend
«k grondwet, ten einde soms het voorloopig onderzoek aan eene in de zaak van de plundering van het tuighuis gewikkeld was. Thans heb- Deze 6gebeurtenis zal echter de Italiaansche kwestie
doen veran
commit, ie |e kmmen opdragen , enz
ben de afdeelingen de vervolging gemagtigd. Men vreest algemeen, dat deren Er is geen twijfel aa», of de eerste daad des neuwen
van
Konmg
van
' °ok omtrent de al- of niet-uitsluitmg van het Udraaatsch
,lor die afgevaardigde tot twee a driejarige vestingslraf veroordeeld zal worden. Sicilië zal zijn het verleenen een zedelijken en
K""* komen belangrijke bedenkingen voor; ee„igen waren
de
opstandelingen
aan
van
Men
steun
spreekt
n___T
van nog meer inhechtenisnemingen , welke eerdaags be- rielen
Kalabrie
.
eenheld.
■" d*
anderen tegeu dc uitsluiting der ministers; een i gen vcrlanvóór,
■U*!W
Italië bereidt zich alzoo voor tegelijkertijd d_„
werkstelligd, en van vonnissen, welke geslagen zullen worden.
den
ln
,e»°
Ko.
ook de uitsl uiting der advocaten-generaal bij den hoogen raad en van
,Men beeft de hoop nog niet opgegeven, om Camphausen voor Frank- ivan noordelijk Italië tot stand brengt. D_'
comptabele ambtenaren; velen wilden dc uitsluiting der geestelijken fort te winnen. Daar moet men niet zeer gerust zijn over Pruisens af- i-vereenigen, ten koste van de wereldlijke m,.?P Weke te R°meZ'Ch
ECle"'
tot hen beperkt hebben, die de kerkelijke dienst niet verlaten
keuring en in dit oogenblik gaarne iets willen doen, om met Pruisen emdelijk de groote eenheid van gel
seueel na .i ie * te constitueren.
hebben
"
ongenegen
niet
-voor de militairen verlangde men waarborging van hun volle tracte' weder goede vrienden le worden. Men zou, zegt „men,
over het
ment en regt van ancienneteit, en, wat wij vooral met genoegen z_ gen zijn, om den Prins van Pruisen ihans tot opperbevelhebber
".»b« eene vrouw bevallen
00fd maar
de greote meerderheid drong er op aan, dat zij, die [gedurende hun boudsleger te benoemen. Deze lijdiug verdieut echter nog bevestiging.
twee aangez.ten,- het een had
,
en
*«
oo»en
'
lidmaatschap een bezoldigd ambt of eene bevordering in staatsdienst [Zie daarenteuenFrankfort.]
6Cn
voorhoofd; voorts had het
midden
in
ooren v...
»"
men
en
~ Heden zijn de hekken voor het paleis weder ingehangen en gesloten minuten
aannamen, aan herkiezing werden onderworpen.
Dit
kind had slecht, weinige
_.l'»,J
geleefd, maar was 0 vier "eenen.
geworden.
en ZQU aau do Académie
Bij de jongste staats-loterij _ijn 12,000 leten onverkocht gebleven, da MUtant geschonken worden
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nog niet tot de regeling is overgegaan, doch hij wenscht de verzekering
te ontvangen
dat Z. Exc. zijne aandacht op die zaak vestigen en zoo
Bij twee koninklijke besluiten van gisteren is de Heer Frère-Orban be- spoedig mogelijk tot de regeling overgaan
zal,
noemd tot minister van finantien, en de Heer A. Rolin, advokaat te Gend, ting van den achterstand niet tegen te houden ten einde detaaie afsluiter vervanging van deu Hr. Frère-Orban, tot minister van openbare werken.
Z Exc de tijdelijke Minister van
dat, bij de menigHet doet oas genoegen te kunnen mededeelen dat, volgens de vuld.ge bezigheden, gedurende den laatsten tijd zegt,
allerwege inkomende berigten, de verschijnselen van den terugkeer der hang.g, het geene bevreemding zal verwekken datbij het departement aanZ. Exc.de zaak, waaraardappel-ziekte bijna algeheel weder verdwenen zijn. Het fraaije weder van de geëerde spreker gewaagt, nog niet
veel meer dan bij name kent.
schijnt de beste uitwerking op deze aardvrucht gehad te hebben. De oogst Zy is echter zijne aandacht niet ontgaan. Reeds vroeger is sprake
er
gevan de rogge is overheerlijk; die van de tarwe laat niets te wenschen over. weest van het benoemen van gec.mmitteerden,
ten einde die zaak te
regelen. De omstandigheden en de staatkundige gebeurtenissen
in den
laatsten tijd zijn oorzaak geweest, dat aan die zaak nog geen
gevolg is
gegeven. Intusschen heeft Z. Exc. bereids deze aangelegenheid
in herinnering gebragt, en zoodra mogelijk zal de zaak haar beslag krijgen
Bij ho-Tdelijke omvrage is het ontwerp met algemttne
's GRAVENHAGE, Zitting van Woensdag 19 Juhj.
BRUSSEL, Woensdag

tnralnk:me^e_^K f enWe «T"
staatsrë/tèliik
.Tna_o_a,ë_° !?he, T DB,t^dec°m,
hebblver".
n, del t * kV"*T

19 Julii.

—

ln eene
T,ld Vreemden staat
staatkundige en
tand
°DïerCnigbare betrekking bevind
Pgr o n
t
miS'ie
oor: dat het de Duitsche
te beßlulte" :
". dat zij de tot dusverre bestaan
t"**"
t
het tot dea
uitschen Bond behoorende hertogdom i Veree",g,°g
m
der
iederlanden onder cent grondwet
">et de
mitsche bondsgrondwet beschouw,; 2°
ZM*
begnjen, dat het in de zitting van 27 Mei
]" f la"Vergldbetrekkelijk de inrigting der grondwetten an _. d,U_
J DU',SChe State"'
,ie naar de voorschriften der
al^meene
Che
grondwet
moeten wor"
len ingerigt) ook voor Limburg Verpl.gteDd

iet de

Financien'
,

,

°_"_.
enL.*_L
*' 'T*'*
lls. °"vereenlf^«
il .L^
f'
f
n"
BINNENLAND.
_e 03.
f/
Tweede Ramer der Staten-Generaal.
_ .
Omtrent het tweede punt van he,
ligden, i. de commissie van oordeel, dat dé tl,tf
stemmen'
a
anT* '
Heden heeft het nieuw benoemde lid voor Limburg, de Heer Geradts, genomen.
of den Duitsehen bond inlenen e
ï
.
T
7^l^"
Eindelijk
aan
orde
is
de
van
dag
den
de
beraadslaging
zijne geloofsbrieven ingezonden. —De voorzitter benoemd eene commissie,
.iet geregtigd is
over het
als rel?"
werp
wet,

_

voorstel __- i

)uitschland

Pl

in d,t

ont-

.

;m

opzig,
van
tot regeling van het fonds, voortspruitende
velke ,e beschouwen is al, een geschilpunt
zij bestaat uit de Heeren Mutsaers, de
uit
den
ver' „'
koop van domeinen.
tusschen eenen
Man, van Ryckevorsel, Ljcklama Nyeholt en van Panhuys.
ïene vreemde mogendheid. Vermits echter do !.,,__ h_ n D°nUsslaat ee"
De
Heer
Mutsaers
moet
de
d
verklaring afleggen, dat hij, door zijne stem m verpligt is om bemiddelend tusschen be.de
De geloofsbrieven in orde bevonden zijnde, geeft de voorzitterkennk,
te
__. er.$_
tegenwoordige voordragt te geven, niet wil geacht worden aange- -eslechting
dat er ingekomen is een Koninklijk besluit, waarbij de voorzitter gemag- aan de te
van
een
geschilpunt
tusschen
",
hebben de punten welke uit die wet welligt zouden kunnen afge- andsche mogendheid, zoo
tigd wordt de bij de Grondwet gevorderde eeden van den Heer Geradts af nomen
moet dit ook nu gesc_i« d n dn.v _ê
worden
k
leid
De
considerans
der
voordragt
:er,
te nemen.
gewaagt van verkoopen naar
Deze binnengeleid zijnde, legt die eeden in handen des voor- aanleiding der
de bescherming van Duitschland
daarbjj genoemde wetten. Bij vroegere gelegenheid reeds talve de comm.ss.e voorstelt,
zitters af, en neemt zitting.
dat de vergadering moge
heeft spreker zijn gevoelen kenbaar gemaakt, dat,
besluiten
Zijn ingekomen twee koninklijke boodschappen, ten geleide van een ming
zonder nadere toestem- raag over de verpligiing van het hertogdom Limbnr.
'
der
wetgevende
magt,
met
den verkoop der domeinen niet kan wor- le Hollandsche
gelijk getal wets-ontwerpen. Bij het ttrstt wordt eene wijziging gebragt in den
aan
het
voortgegaan. Het heeft hem genoegen gedaan, uit het antwoord der regede bestaande accijnsen op het gemaal en het geslagt. De .accijns van het
lel.ng en eene de regten van Limburg
handhavende eindre
op het verslag der Kamer, te hebben gezien, dat
w._.
dit gevoelen door de
gemaal op Turksche tarwe, rogge, en Egyptische rogge wordt afgeschaft; ring
tegenwoordige
gedeeld
ministers
wordt,
de
en
dat
men
op
voordragt
tarwe,
Turksche
of tarwe met spelt, rogge of ander graan
zullende die
kan
te gemoet zien, waarbij die magii ging wordlgevraagd.
vermengd, bedragen f 1.40 en die op spelt of van spelt, met ander graan
Hij weel het echter
dat
De Duilsche dagbladen z,j„ opgevuld m.-t
voorbijgaande
zijn.
ministers
Men heeft geen waarborg, dat
dan tarwe vermengd, 1 over de honderd beloopen. Wat het geslagt
beschrijvingen van de geelandere
ministers
gevoelen
hetzelfde
drift,
zullen
waarmede de nieuwe Duilsche rijksbestuurder
hebben. Mei het oog daarop
aangaat, wordt de accijns afgeschaft voor zoo veel betreft de schapen,
wederom »!___«_
heelt
spreker
bij
verklaring
voornoemde
zijne doorreizen door dc bevolkingen eu autoriteiten
gedaan
d« lammeren, de varkens ca speen-varkens en alle bepalingen en voorDe
van Goltstein is van gelijke meening. De deswege door de
Koning van Be,jercu eene
.chriften dienaangaande zullen na de invoering der wet komen te ver- regeringHeer
gegeven ophelderingen komen hem niet in
wordt
Ook
in
deze
allen deele voldoende
heffing
vallen.
wet bepaald, dat de
der accijnsen op voor Bij
het verslag is "Pgemcrkt, dat het eene wenschclijke zaak kon Eenige
het gemaal en het geslagt bij admodiatie in Limburg wordt afgeschaft en geacht worden,
dat er eene voordragt werd gedaan lot bepaalde magti- ngt dat couranten hebben uit een Duitsch dagblad overgenomen het bedie accijnsen, voor zoo verre zij blijven bestaan, op gelijke wijze als in
devredes-onderhandelingen tusschen
de regering, om met den verkoop der
Denemken
de overige provinciën in het hertogdom zullen worden ingevoerd. Vol- ging aan
domeinen voort te gaan algebroken waren en dat dienvolgens
Reeds
vroeger
is
dit
de oorlog zou worden
punt
breedvoerig
uiteengezet. Bij de instelling van Wij hebben daarentegen gemeld,
et
gens het laatste artikel, zou deze wet met den eersten Augustus aan,s
het Amorlisatie-Syndicaat,
dat er een wapenstilstand van drie dagen
door de wet aan dat ligchaam magtiging ver«taande in" werking treden.
°g h°UdeD Wij dit
ld bedrag aan domei»en te verkoopen Bij de
voor hetwaarsehi
Bij het tweede ontwerp van wet wordt, uit aanmerking der vermindeHamb
. . .7_
B'emt daarin oTereen en meldt niets van eene
die
"^overgedragen
!
aan
regering.
ring in de inkomsten, en vermeerdering der uitgaven in 1848, eem Dien ten
de
r
afbreking
der
onderhandelingen.
..n gevolge
Wijders
belasting voorgedragen op alle bezittingen en inkomsten. Die op de bezit- opbrengst van denzijn verschillende voordragten gedaan, strekkende om de den Hanoverschen generaal Halkett de vinden wij m eene depêche van
verkoop
onder
officiële bevestiging van het slui
de
rijks-middelen
op
te nemen
tingen zal bedragen 3/4 ten honderd van de waarde. leder ingezeten er
ten van eenen wapenstilstand van
Éen punt ,s echter in twijfel gebleven en
drie dagen.
daaromtrent zijn opheldeook alle zedelijke ligchamen zijn daaraan onderworpen. Onder de vrijstel ringen gevraagd
cm aamelijk, in verband met de bedenking wegens de Naar
lingen zijn begrepen de bezittingen, die geene / 2000 bedragen. Ah
luid van berigten uit Jassü van 7 _»i;i „,,.„ i .
bevoegdheid tot den verkoop der domeinen, de vermelding
J'
deRussen lot °P
waarde der bezittingen wordt onder anderen genomen het twintigvoudig
der wellen dien dag de Pruth nog niet
uit den cenmderans weg te laten. De regering heeft alleen
geantwoord
grondslag
van het kadaster. Dc belastingschuldiger aan niet te
daarinkomen naar den
kunnen toegeven, omdat, haars erachtens, de vraag omtrent Ten gevolge der
zullen zelven de waarde hunner bezittingen opgeven. Tot dat einde zuller
afschaffing van den accijns op
der domeinen-verkoopingen alsdan reeds
de schanen
er biljetten ter invulling, aan de woningen der ingezetenen worden rond- de
beslist zou worden. en de varkens «„ der vermindering van dien op dederogge
Dit
betrelt
ta". en de pelt
echter
een
ander
punt,
dan
gehandeld
waarover thans
geionden. Indien men het geheim wenscht te bewaren, zal het vrij
wordt
de
zal
voor
schatkist, volgens eene bij de concept-wet gevoegde raming
Hier is geene sprake van de geldigheid der verkoopingen.
staan de ingevulde biljetten te verzegelen. Het onderzoek en de beoordeelinj
Hierom- een gemis van inkomsten ontstaan van
trent bestaat geen twijfel, maar het geldt alleen de
3,228,826,83 over een vol ja r
opgaven
der
vraag, of de Eege- Hiervan zal echter moeten worden
wordt aan commissien opgedragen, aan welker deelname mer
afgetrokken
som van f 82 00)
zich met mag onttrekken, op eene boete van /500 a. 1000. De belas ring door de wet zal gemagtigd worden voort te gaan met den verkoop
ale berekeDi"g.
°e
van he.slag'tv e
dien
schatters
we
*nemin« "»
twijfel, vraag, spreker eenige biljet-gelden,
ting zal in drie termijnen, twee derden in dit jaar en een derde in he opheldenngeu.'
_m_t__lde_ materieel en u.tkeering aan
de gemeente-besturen, voor
_egin van het volgende jaar, moeten worden betaald.
Z. Exc. de tijdelijke
°P het Bemaal en
minder zal
Minister van Financien zou welligt, wanneer hem
Wijders zal er eene belasting op de inkomsten van alle trakte- ;yn persoonlijk
Cn U'lgegeVCn
200dat »et zuiver gemis op ongeveer
gevoelen gevraagd werd, krachtige
argumenten kunnen
menten, wachtgelden en pensioenen worden gelegd, die vijf ten honderd ujbrengen
'
«.140,8_.b,83 kan worden gesteld.
de bevoegdheid der Regering. Dit achtte Z. Exc. echter
bedragen zal., Die belasting zal verschuldigd zijn door allen, die openbare looaeioos, voor
nu
het
bestaat,
voornemen
om eerstdaags cene voordragt
betrekkingen vervullen geestelijken burgerlijke ambtenaren , militairen , Ie Kanjer
aan te bieden, waarbij alle twijfel ten deze zal vervallenaan Het getal adressen, dat gedurende de tegenwoordige zitting aan de
euz., die uit 's rijks kas worden betaald, waaronder ook zijn begrepen
Tweede Kamer der Staten-Generaal is aangeboden, bedraagtreeds
in antwoord
ruim 1400.
de traktementen, pensioenen en wachtgelden van ambtenaren of gepensio- ntarukking in op den laatsten redenaar moet Z. Exc. erkennen, dat de
de
van
Z.
M.
beantwoording
memorie
heeft
op
l
verzoek
bij
ongelukkig
we eenigzins
de schutterijen eervol ontslag verleend aan
neerden uit Nederlandsche Overzeesche Bezittingen voor zoo verre de uitbetaling daarvan hier te lande plaats beeft. Van de betaling dier belas- ;ekozen is, maar hij kan de verklaring afleggen, dat de bedoeling der ,r" Mr' ,G: C' Fonleln Verschuir, als lsten luit. te Alkmaar; aan G. Arink,
geene
_den
egering
andere is, dan dat de vraag door de wetgevende magt als
luit. te 's Gravenhage; en benoemd bij de schutterijen
ting zijn onder anderen vrijgesteld: voor 1/4 nij, wier traktement, ;al
te Alkmaar
worden beslist.
ot lsten luit. A. A. van der Ley Druyvesteyn; tot 2de
wachtgeld of pensioen, slechts 2000 of minder bedraagt; voor 1/3,
H. 3. de
luits.
Bij hoofdelijke omvrage wordt het ontwerp met algemeene
16
A. E. Maes; te Maassluis: tot lsten luit. P. Das ;
stemmen
zij, die slechts f 1500 of minder genieten; voor 1/2 zij, die
gravenhage:
5,luits
langenomen.
ot
2de
JC. van der Lely en J. R. Bocye; te
slechts f 1000 of minder ontvangen ; terwijl zij, die slechts f 600 of De aangenomen ontwerpen
luit. S. M. Serie. Voorts heeft Z. M. aau Mr. A. S.Middelburg: tot 2den
worden verzonden aan de Eerste Kamer
minder genieten, geheel zullen worden vrijgesteld. De vóorgedragene wet, Nadat de
Talma, op verzoek,
commissie tot de verzoekschriften eenige verslagen heeft uit- eervol ontslag verleend als kapt.-komm. der schutterij ,e Dokkum, en
zal, naar het laatste artikel, dat het artikel 41 is, in werking komen >ebragt, wordt
de vergadering gescheiden.
als zoodanig, met den personelen rang van majoor,
den dag na de plaatsing in het Staatsblad.
en tot majoor-komm. van de schutterij in Drenthe benoemd P. MourentzMr. H. J Kymmell
Wordt besloten de ingekomen ontwerpen van wet, met de daartoe beBij
het
De tijdelijke minister van binnenl. zaken
wets-ontwerp lot nieuwe verhooging der begrooting vau hel
„
heeft ter _.__: i
hoorende memorie tot toelichting, ter overweging te verzenden aan de departement van oorlog voor
1848 wordt voorgesteld, om die begroolin- : langhebbenden gebragt, dat voortaan bij dit ni.terie
afdeelingen.
te verhoogen met
1,829,021.13en alzoo te brengen op f 16,208,121.13 geviseerd, niet alleen de certificaten van Ned.
De Heer vah Dau vam Isselt vraagt daarop het woord en geeft te terwijl uit den, bijfhet wets-ontwerp gevoejden
Dg
van berekening blijkt,
kennen, dat, bij de beraadslagingen in de afdeelingen, over bet eerste der dat die verhooging verdeeld is als volgl: Voorstaat
de
onderscheidene
wapens
e
Tdea- terwiJ'
ontwerpen tot herziening der Grondwet, in zijne en ook, naar hij vermeent,
1
3 V°°r Bcbeeps
en' en overvaartgeldcn'
in menige andere afdeeling gesproken is over de betrekkingen van Duitschland enz f 110,000; en voor het, in
ge3,rekt dan tot het
weerbaren staat brengen van 'sland. ' Ile
d,e ln Let minimun> der regten, volgens
tot het hertogdom Limburg en overde voorgestelde verandering indeGrond- verdedigings-werken
g?
het Indi220,000.
l
"
'
h tarief willen
sche
wet van de woorden, die tot die betrekkingen in verband staan. De woorden ;
deelen, me, Nederl. schepen moeten zijn aangevoerd.
goedmaklnS
dez«
meerdere
voorgesteld,
behoudens de betrekkingen tot het Duitsche verbond zijn veranderd in : be- zyn
Z. Exc. de tijdelijke minister voor de
ziin de
r balansen van rekeifingen overuitgaven,
"Hervormde Eeredienst, enz heeft bii
de dienstjaren 1845 dispositie van 18 dezer,
houdens de regten van htt Duitsche Bond. Men heeft bij die gelegenheid en 1846, vooldeelige
benoemd to, leden der algemeenecommissievan
uit ontvangsten en uitgaven voortvlocijende
en
in de afdeelingen de meest volledige inlichtingen verlangd nopens den
uit de wetten examinatoren voor de Israël, godsdienst-onderwijzers
van 6 Maart en 25 Junij 1844.
over dit jaar de Heestand der betrekkingen van Limburg tot Duitschland en van de onder3'1
in dearrond.,
handelingen die deswege door de regering mogten gevoerd zijn. Het
regtb. en lid der Godsd. Israël, school-commissie
'
te Utrecht, tot voorzitDonderdag
AMSTERDAM,
20
Julij.
dat
leed,
die aanmerkingen en die aanvragen
ter ; Dr. S. J. Mulder, inspecteurvoor de Godsd. Israël,
doethem en gewis andere leden
scholen le Amsterdam,
Uit hoofde van de belangrijkheid der gisteren in de Tweede
in Set voorloopig verslag derKamer niet zijn opgenomen, maar hij maakt thans
Kamer tot algemeen secrelans; J V J. Ferares en B. S. Berenstein, opperrabder
Staten-Generaal
twee
ingekomen
ministers tegenwoordig zijn, gebruik,
wetsontwerpen : I*. tot gedeeltelijke af- bijnen te sGravenhage; A. Susan, rabbinaal assessor en
van deze gelegenheid, dat er
D. L. Cardo-.
om hen te verzoeken dat zij met hunne ambtgenooten in overleg willen schaffing der accijns op het Gemaal en het Geslagt, en 2°. houdende eene adjunct-predikant en rabbinaal aspirant te Amsterdam; Mr. D Polak
de
Belasting
op
Kamer,
enz.,
advokaat,
op
wijze
Bezittingen
welke
zullen wij die stukken in hun geheel
lid secretaris der Godsd. Israël,
treden om aan de
dan ook, die inlichtingen
school-commissie te Graaan onze geabonneerden doen toekomen.
en mededeelingen te verschaffen.
venhage ; J V. J. Bassan wiskundige en B. S. Rubens, lid 'd-_r 'sgodsd
ochtend
Morgen
_10
Israël,
ten
9
ure
zijn
zij tevens
Cents verkrijgbaar aan
school-commissie te Amsterdam. De voornoemde commissie zal den
Hij moet onbewimpeld verklaren, dat van den aard dier inlichtingen
14den Aug. aanstaande te Amsterdam bijeenkomen.
zijne slem over de vóorgedragene verandering zal afhangen. Na het rap het Bureau onzer Courant.
port, dat den 14den Junij jl., over het Limburgsche vraagstuk, in d !
Door bijzondere gelegenheid zijn wij in het bezit gesteld van het rapDe Heeren O. G. Heldring, J. C. I. Sécretan, J. J.
van Toorenenbernationale vergadering te Frankfort is uitgebragt, heeft hij zich verpli» l port der commissie voor internationale zaken in de zitting der nationale gen, G. Groen van Prinsterer, A. Capadose,
Is. da Costa en A Mack i*
geacht, op het bekomen dier inlichtingen alsnog aan te dringen.
vergadering te Frankfort van den 14den dezer, bij monde van denafge- hebben aan leeraars, opzieners en
leden der Nederl.
De Heer Corneli dankt zijnen ambtgenoot, dat hij deze vraag gedaa i vaardigde Zacharia, uit Güttingen, uitgebragt, en den 18den aan de leden uitnoodiging gedaan, om zich op 18 Augustus e. k. te Herv Kerk .*__
Amsterdam te verheeft, waarmede hij zich volkomen verklaart te vereenigen.
rondgedeeld. Dit stuk is zeer uitvoerig; wij ontleenen daaraan siechts-het eemgen tot eene zamenkomst ter beraadslaging over belangrijke
aantrelo
Z. EXC. DE TIJDELIJKE MINISTER VAM BIïNENLANDSCHE ZAKEN ZOU zich Op di t hoofdzakelijke. In den aanvang wordt gezegd, dat het hertogdom Lim- genheden zoowel den vorm als de leer dier Kerk
betreffende
oogenblik buiten staat bevinden, om op de gedane vragen een voldoen burg, zoo als het thans een bestanddeel uitmaakt
van den Duitschen Wij
dat de Hr. Chirurgijn van Haarlem bii J
antwoord te geven. Trouwens, dit wordt ook niet gevergd. Hij zal den t i hond, eene der meest heillooze scheppingen is van de nieuwere diplo- de 2devernemen,
Bruin» ia
Weteringdwarsstraat, onder N°. 72, ingeroepen
kennen gegeven wensch gaarne iv den minister-raad overbrengen en daar za matie en een staats- en volksregtelijk tweeslagtig voortbrengsel,
e
dat
in barensnood overleden huisvrouw van genoemden
persoon, door dekeiworden overwogen op welke wijze het doelmatigst aan het geuit verlange het tot nu toe gevoerde bestaan niet langer mag voortzetten. Zonder te zersnede verlost heeft van
schijndood
een
kind, dat na eene kunstverrigzal kunnen worden voldaan. Het zal hem intusschen aangenaam zijn indie treden in de geheime staatkundige beweegredenen, die de onnatuurlijke ting van anderhalf uur, tot het
leven teruggeroepen is.
met; met juistheid opgeve welke vragen men wenscht beantwoord te zien. grensscheiding door het Weener congres en de zoogenaamde
afscheidings* ''GRAVENHAGE, 19 Julij. De Hfletreß L. I. Enlhoven en C" .hebacte van 15 Oct. 1831 tusschen Duitschland en Nederland bewerkt hebben,
De .Heer van Dam verklaart zich daartoe bereid.
dag
den
zijn
de beraadslagingen over het ontweri wil de commissie alleen doen uitkomen het onregt daardoor aan de Duit- ben Zondag jl. aan hunne werklieden op het erf hunner fabriek een geleAan do orde van
sche bewoners der Maas-oevers aangedaan, en dat hetwelk aan geheel genheidsfeest gegeven, dat ten 4 ure des namiddag, een aanvang nam
van wet tot regeling en opheffing der fondsen voor kwade posten.
woord
vragende,
wordt het ontwerp dadelijk ii Duitschland er door'is toegebragt. Vooral daar nu de tijd gekomen is, en tot 12 ure des nachts heeft voortgeduurd. Ook de vrouwen der arbeidsNiemand daarover het
en
met
algemeene
gebragt,
(39) stemmen aangenomen dat dit onregt opgeheven en in overeenstemming met de levendige' lieden waren genoodigd, om aan het feest te komen deel nemen Er ws_
omvrage
hoofdelijke
een aantal van 700 tot 800 personen vereenigd.
het
over
beraadslaagd
van wet, tot aauvullini wenschen der Duitsche broeders in Limburg eene niet alleen
De plaats
ontwerp
Daarna wordt
smaaknominale, vol versierd ; in het midden
maar ook werkelijke vereeniging metDuitschland hersteld worden kan en
bevond zich een chassinet met eene
der baten en lasten van den achterstand over 1840 en vroeger.
rische voorstelling van de verschillende takken van nijverheid
voor, noch tegen de voordragt bet
De Heer Mutsaers zal noch
woon De verslaggever treedt daarop in een zeer uitvoerig historisch overzigt
die am
voeren, „ij wil alleen van de gelegenheid der tegenwoordige beraadslagingei der aanleiding tot de verklaring in 1839 van Limburg tot Duitschen deze fabrijk uitgeoefend worden. Er waren tafels aangerigt waaraan Oe
feestvierenden,
naar hunne afdeelingen gerangschikt, 0 p brood vleesch
gebruik maken, om aan de ministers eeuige inlichtingen te vragen nopeni bondsstaat, en van den gemoedstoestand der bewoners gedurende de kaas en bier
werden onthaald. Sterke drank werd niet geschonken ll__
de schadeloosstelling voor militaire inundatien, waarvan de betaling aan negen jaren, die sedert verliepen. Daarna kortelijk aanstippende de corps
muzikanten van de te 's Hage in garnizoen liggende iagers'
gewezen is op de fondsen van den achterstand. Te lang is de daartoe omstandigheden, die geleid hebben tot de bijeenkomst der afgevaardigden
expresselijk voor deze gelegenheid was aangekomen, liet
De
gebleven.
bedoeling
van
de
des
Duitsche
natie
te
onuitgevoerd
wet
redenaars
ii
werwaarts
zich van .«J tot
Frankfort,
"trekkende
ook afgevaardigden uit het tijd
hooren. Voorts hadden de gewone Volk.vermakelijkheden van
het
niet, eenig verwijt deswege aan het tegenwoordige ministerie te doen hertogdom Limburg werden gezonden; van bet gebeurde met den Heer mastklimmen
als anderzins plaats en werden de
te meer daar het hem bekend i». dat onder hun bestuur, reeds gedeel v. Scherpenzeel Heusch, wegens zijne weigering om deel aan de beraad- of
overwinnaars
met meer
Bij
mm koslbare prijzen beloond
het vallen van den avond werdu, d«
lelijke uitvoering aan de wet gegeven is. Maar in het belang der regerinj slagingen van het parlement te nemen, alvorens beslist zou zijn over de geheele
uitgestrekte ruimte verlicht donr
_.. werden
.
zelte is het noodig, dat omtrent den stand van zaken betrekkelijk de scha. staatsregtelijke betrekking van Limburg (door ons indertijd medegedeeld) vooral opgemerkt onderscheidene
___'
worde,
gegeven
en
men
de
kortelijk
verzekering
gewagende, gaat het rapport over tot het onderzoek van het
deloosstelling eenige inlichting
ver"e"eleD.
* i i .
die een heerlijk effect maakten. Het
t
voorstel der Limburgers, strekkende tot I°. dathet hertogdom als Duitsche rend
eener zoo spoedig mogelijke algeheele uitvoering der wet ontvange.
dat
vuurwerk,
eindigde
Z. Exc. de tijdelijke Minister van Financien zegt, de meest gerust verbondsslaat van de onnatuurlijke vereeniging met het Koningrijk der
P
Nederlanden worde losgemaakt, en 2°. dat het door Duitschland in bestellende verzekeringen deswege te knnnen geven. Voor zoo veel het de scherming
genomen worde
3"8
eest
partement van finantien betreft, is reeds een zoo groot deel derstukker
tegen eene deelneming aan de Hollandsche staats- ! naar deze wijk der stad h
ee
"U,U**
daaromtrent naar het departement van binnenlandsche zaken verzonden, schuld. Nopens het eerste punt stelt het rapport, dat de vergadering zich , gevierd en in de
beste
dat waarschijnlijk nog voor het einde dezer maand aan die zaak een niet willekeurig regten kan toekennen, noch van verpligtingen ontslaan,
die ten gevolge van vroeger geldige staats acten
* 'SG
2° JuliJ' ,)e
einde zal kunnen gemaakt worden.
op Duitschland rusten,
alhier verwac. lte otH
vann bet groothertogdom
doen
tevens
verneur
geeft
ZAKEN
met
gelyke
VAN
BINNINLANDSCHE
kan
Luxemburg, de Heer G. 3. de "„ Fo
Z. Exc. DE TIJDELIJKE MINISTER
dat enkele leden van het groote vaderland !
dulden,
tontaine,
deze
in,
met
in
residentie
'
tot
dat
eene
is
einde naar Noordden aard van het geheel onbestaanbare positie hlyven ver- '
aangekomen.
voldoende inlichtingen. Tot gisteren waren
keeren.
Overwegende dat de tegenwoordige hetrekking van Limburg tol
teQ6Ure
Braband ordonnanlien opgezonden voor een bedrag van 227,762.16;
«mister, weder
HuMe
"eden zal dit nog voor 4515.55, dus te zamen voor f 232,277.71, Duitsch and of den Duitschen bond niet berust op een verdrag tusschen
Duitsejiland
h« geval zijn; naar Zeeland is bereids opgezonden voor f 274,927.01£;
en Holland, maar op het bonds-besluit van 5 Sept
U" Laatstleden donder_ag avond ten 11 ure heef.
naar Limburg voorf 12,331.37; en dus in het geheel voor 519,536.09^; waarbij de aan den Koning der Nederlanden als bondslid voor litel1839
ek ,"
afge- men ta
zoodat van de es tOD) by de wet toegestaan, nog slechts 80,463.90£ stane gedeelle van Limburg verleende schadeloosstelling
*ï Arnhem, een uurbol a ' n den
w,argen o
voor voldoende l
an dC I,Chtende dralen zicb horizontale rigting
ter ordonnanceriug
en
erkend,
de
wet
toehet
noord.
surrogaat
bij
in den bond ingelijfd werd; dat het gezullea overblijven, oi, na aftrek der
' 1" he n°°rdWes,en vertoonden en de heldere maan
gestane kosten voor
„e
l
opneming en taxatie, ongeveer ee_. halve ton gouds. heele hertogdom Limburg met uitzondering der vestingen Maastricht en voor eenige oogenblikken
verduisterden.
(2 C)
Z. Lxc. kan dus de
van zijn ambtgenoot bevestigen, dat nog Venlo in den Duitschen Bond is opgenomen, en ala ontwijfelbaar bonds
woorden
ARDEN 18
morgen «erd door de .taten van Vrie.deze maand aan die zïak een
gebied moet werdea vastgehouden; dat met betrekking tot Duitschland la„_
tó zal gemaakt worden.
I
vergaderlnUaaltet overlijden des voorzitters, den Baron van
De Heer van Rijckevorsel toont aan, dat in den staat der baten en op bet hertogdom Limburg en de rest van Luxemburg
collectief zijn SSvtzarn.
den
Ue° °ndM ToOT»i«ta« van d" Heer van
van
achterstand bij art. 7 voorkomt ean post ten behoeve van overgegaan alle regten en voorregten, welke vroeger op het ongedeelde Ren.er.
lasten
I
Burmania Baron
B WDe voorafBPraak zi J°e medeleden bepaalde bij
het onhet groothertogdom Luxemburg, »lB voorschot uit'srijks schatkist verstrekt; groothertogdom Luxemburg rustten; dat het onverschillig is of het in den Duit- verw-.
v
h.'
,e,k
post
de vergadering en de_e provincie, door den
Voor d teruggive slechts />ro memorie voor.
hertogdom
dood".,
schen
in
ingelijfde
volksregtelijken
Limburg
O.nder de baten komtacdie
Bond
zin
al
of
d
niet
ecu
«ood
jvamer
van bet hoofd des bestuur, van dit gewest hadden geleden, die met
aangedrongen op de regeling van dat voorschot afzonderlijke staat te voren was; zooveel toch staat vast, dat ten tyde toen z veel
Bij herhaling is m
ijver de helangen van dit gedeelte des vaderlands naar zijne invanLuxemDurg. "'J h«rtia__g
fen behoeve
is die regeling door den minister het hertogdomin den bond werd ingelijfd het me\ het koningrijk der kten
z
had
hovorderd. Hierna den presidialen stoel verlatende werdZ E G A.
toegezegd,
?W,rc"'°«|»nwt, dat _,__
q
van finaucien
Z. Exc. zelf eens gezegd Nederlanden niet onder eene staatsregeling vereenigd, en alzoo 'staats- Onder
voor_itti„g
van het oudste lid der vergadering,
waaromtrent
punt
Heer
eenig
heeft, dat dit bet
aii h
nalatjgüeid moest bc regtêlijk zelfstandig was; dat, gesteld men had mogen onderstelles, dat Banga,
B
algemeene
met
stemmen benoemd tot voorzitter der staten, di«
oen
wil
igen
redenaar
opgenomen
De
van
het
in
het
bont}
Limburg
mmUler
finantien
den Duitsenen
met
schuldigen.
hertogdom
v
koning-1 verder
geourende
besloten, de zittingen te hervatten
n korlslonujg
deswege niet lastig vallen, dat ,u«
bebeer rijk der Nederlanden eene gelijke staatsregeling en gelijk bestuur kou heb- sistaatsraad gouverneur, op Donderdag e. k. na de begrafenis vau den hee.
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,J- Zr" Ms- Stoomboot Cerberus, luit. ter zee lste De Engelsche fondsen zijn heden op nieuw pCt. gerezen,
tengevolge Aanvankelijk vertoonden onze binnenl. fondsen eenige neiging toi achf
klasse h
Hinloopen ' is gisteren ter reede
dezer stad aangekomen.
van groote kontante inkoopen, door influencerende makelaars en dekkin- teruitgang , doch de prijzen herstelden zich allengskens weder,
Fe- Gisteren wedervoer Vlissingens burgerij
en blijven
een genoegen, dat nog lang gen van nog open geblevene partijen van de rescontre, alsmede onder den zelfs nog iets hooger dan gisteren. In Integralen en 4 pCts. was tamelijk
de aangenaamste herinnering zal achter
buitengemeen
laten. De stoomboot de Stad Vlis invloed van het
gunstige
hetwelk het vooruitzigt veel affaire.
"mgen, van Antwerpen
den ffiorgen
, kwam alhieraanmet oplevert van eenen overvloedigen oogsl. weder,
Consols zijn gedaan a 88. -i
Van vreemde waren Ardoins bij vry levendigen omzet in de beide hoofd118 passagiers, van Brussel en Antwerpen,
waaronder zich bevonden 56 89$, 88$; Spoorweg-Aclien waren iets vaster. De vreemde fondsen wer- soorten iets aa.genamer. Ook Portug. waren, ten gevolge
leden van la grande Soactt Odéont.gue ,
van de beter
weinig of met geinfluenceerd door de rijzing der
door het
Engelsche, van geen afkomende koersen van Londen, tot verhoogde prijzen gevraagd.
weder, een pleiz.ertogt op de Schelde die, uitgeloktDe heerlijke schoone den
iets
is
te
bijzonders
onde namen.
melden ; en zijn gedaan de Brazil. kl. st. a 71 "
muziek derzelve
Alle overige vreemde effecten bijna onveranderd.
had duizende menschen op de landingsplaats
gelokt. Naauwelijks ontscheept Grenada 12$ ; Mexic. 17$, $, \; 3 pCts. Portug. 17, 16$; 4 pCts. Dito'
Braz.
1824 v. 200 £ 69}; 81. Gr. Coup. ’-ft.
deden deze voortreffelijke Belgische' toonkunstenaars,
waaronder vele ta 18, i, $; 5 pCts. Rusl. 100; Spaausche Passive 3s; Dito 3 pCts 214 ■
Koers
gezelenen
van
het Gtld: Prolongatie 3; Beleening 2s; Disconto 3pCt.
Antwerpen, onze geliefkoosde volksliederen, en het
P*"*«.t
71.
oude 4 pCts. Holl. 71$,
Laatste
Prijzen
ten 5 ure: Integr. 2$ pCt. 44f£ a 45; Ard. » t 810
maar altijd strelende
Nassauwen hooren. zij begaven
ANTWERPEN, Woensdag 19 Julij. De beurs verkeerde heden in eene Bf£; Binnenl.'3 pCt.
17# a{; Portug. 4 pCts. 18$; Dito3pCts. 17-$.
*an onïen
h.even flaauwe stemming. Belgische 5 pCts. blijven 76} ," 4$ pCts. 68f g. en 2$ pCts
!__* de WOniD«
ook daar liet Wilhelmuslied
aan, verzamelden zich in den Prinsentuin 38 p.; Spaansche Ardoins 8^ p. en Binnenl. 3 pCts. m a
Heden zijn uit de eerste hand afgedaan 76 v. Maryland Tabak, per
waar een talrijk en uitgelezen publiek, ook van
t.
Middelburg, hen wachtte
ROTTERDAM, Woensdag 19 Julij. W.S. 2$ pCt. 44tf, Dito 4 pCt. 69*; Garonne, en 18 v. dito , per Pioneer.
en gaven daar een luisterrijk concert na hetwelk
er een plotselijk ont- Spanje 170 €8$; Oude Coup. 6; Dito Nieuwe 6s; Rusland bij Stiegl
worpen, maar hoogst aangenaam.
741- Heden verkocht van Rogge bij partij; 116 tt Archangelf 142; 126 9
bal plaats had.
Amerik. Bank-Actien 3$ ; MetalL 2$ pCt. 345.
Wismar ’l5B.
* HERTOGENBOSCH, 19 Julij. Op het berigt, dat de landlieden te
Scheepstijdingen.
Leende, arron.issement Eindhoven, weigerden de
tienden af te geven aan
Mevrouw de Douairiere
BINNENGEKOMEN.
GM. Pmp.
Tuyll van Serooskerken van Heeze en Leende,
vau
J Gtld. 'Pap.
heelt gisteren avond ëene 'kompagnie van het
a
Julij,
19
Z.W. —W.; H. B. Eeftingb, Koning Willem 11 Pargs 2/m.
TEXEL,
flankbattaillon
a
2m.
van
het
’56
Livorno
/*7
6.e regement
,
id. kort. ,
,
infanterie
last bekomen, om zich marschvaardig te houden; Batavia 1. v. Falmouth.
C. Ran, Christina, Havana 1. v. Cowes.
W.
Napels 2m. r7l
'56|
eer.t heden namiddag ten 3 ure, is uit voorzorg cene
,
O.
Bakker,
de
Stad
Bordeaux
2m.
Goor,
G.
kempagnie van dat
Dundee.
Weenen 6w. ,31
Gisteren nog: C. Langstn'im
54J r
bataillon, onder bevel van den kapitein Schoppé, naarEindhoven
i(l. 15 d. , 54|
r
Augsburg 6w. „ 34J ,
vertrok- Wanskapen, Helsingfors.
ken , ten einde hij
HELVOETSLUIS, 19 Julij, W.; 11. Malhews , Elisebeth , Shoreham. R Madrid 3m. , 200
,
noodzakelijkheid de tienden gewapenderhand te doen
Frankfort 6w. . 98$ »
Sinclair, Alhion , Newcastle. S. Williamson , Echo, Sunderl. -R. Crawford Cadix 3m. ,225 ,
Londen __. r 11.90,
d.z., 11.975,
19 Julij. Gisteren hebben binnen de gemeente Leende Cornopia, Seabam. R. Watsan , Betbesda, Stockton. Gisteren nog: ï' Sevilien3m. ,210 r
id
EINDHOVEN,
Bilbao 3m. , 225 ,
eenige ongeregeldheden plaats gehad, bij gelegenheid ,
Elstob,
Lees,
Wm.
Sunderland.
, 34$ ,
2
ni.
namburg
dat de eigenares
Barones
15
ZIERIKZEE,
Lissabon»
Julij;
,40
,
\an
to.
Spijkman,
Mariuug
, 34$ »
en Geertruida, Riga.
id. kz.
Serooskerken de tienden binnen die
Douairiere van Tuyll
gemeente
CURACAO, 6 Junij; Visser, Rafael, Amsl. 1. v. St. Thomas
Porto 3m. ,40
,
Petersburg2m. , 174$ >
wilde doen inzamelen.
e Personen, die zich voor die inzameling met
! .'.
GRAVESEND, 17 Julij; N. N., Marg. Gezina, Veendam.
Genua 2m. , 44J ,
Rotterdam
*
kar en paard derHULL, 16 Julij; Taaij, Gesina Jantina, Koningsbergen.
waarts hadden begeven, zijn, op de nadering der boeren ,
onder het
die
WELLS, 17 Julij; Duinljer, Catharina F rederika, Bruxelles.
roeren van de trom en het maken van ketclmuzijk in grooten getale WaNB. In litt verslag van de promotie van het gymnatium in ons Nommer
ren bijeengekomen , onveriigter zake moeien vertrekken. Zoo het gevan Dingsdag, ontbreekt hel volgende: Z. F.C. Diemont, prijs in de wisk.
Bij WIGIIT, 11 Julij; Schnijder , Neptumn , Amsl. n. Hal.
r"<l,l l0 zou er zelfs een geweerschot gelost
18 Julij; Orsel, Egbcrdina Scliuriiiga , Petersburg.
Onder het Doodbcrigt van JOHANNA ELISABETH (zie Handelsblad
zijn; ook moeten al de ANTWERPEN,
FOHR
i Ju,ij: tulter Jon«e Jan>,lamb- Norderschleuse. 1- Julij), staat: F. VAN RAALTE, Buitenschipper van Amsterdam op
vruchten, zonder tienden achter le laten, van het land worden binnen
'
"■
gehaald.
HAMBURG, 17 Julij;
Dordrecht; lees: Beurtschipper; voorts :J. E. VAN RAALTE , geboren
de Jonge, 'Alida Gezina, Altona
gemeenten
de
KROONSTAD
5
Julij;
Ook binnen
Maashecze en Soerendonk, waar Jhr WcsB. B. Kuen.Rz., Joh. Catharina,.Duinkerken. LANGERAK ; lees : VAN LANGERAK.
*elman te Helmond eigenaar der tienden is, is insgelijks gisteren avond,
onie AmS,"
7 Julij; J' KuTt > Mexico Rio de la
'_
ïk'.
Nl Jverheld> Bordeaux. -P. Pybes,' Annegina
, de trom geslagen en kelelmuzijk gemaakt. Het voorgevallene te Leende Hach'e
PEK TELEGRAAF.
moet daar navolgtog gevonden hebben. Hetzelfde verneemt men uit de Jantina Roven.
H. * J. de Boer, Jantina, Liverpool. L. K. Schut
'sGRAVENHAGE,
20
Julij. In de zitting van de Tweede Kamer van
gemeente Heeze , waar de opgekomen menigte zeer talrijk moet geweest zijn Maria Aletta, ,d.
L. S. Pinksterboer, Maria Johanna, Rott.
T. f! heden is bet wets-ontwerp, tot niet aanvulling van vacatures in de provinbakker
ochtend
Margar.
Heden
Agncs , Amst.
vroegtijdig arriveerden alhier de Heer procureur-geneG. G. Boon. Alida Giezen, id. G. J. ciale hoven, aangenomen met 29 tegen
14 stemmen.
raal , vergezeld van den kapitein-kommandant der marechaussee in
Malh' Maria Bremen' ' K' J' Maske>-, Johanna Maria,
H,_,_Cr
deze
namburg.
provincie. Déze
'
R. r. de jonge , ' Castor, id.
Heeren zijn kort daarop met den substituut-officier van
8 Julij; H. J. Schippers,
Justitie en den luitenant-kommandant der marechaussee in dit arrondisse- Uarm. Anneg. Newport. T. 11. Mellema, Jeanne Marie, Rott
ment, naar Leende vertrokken. (Zie 's Hertogenbosch):
UITGEZEILD.
PARIJS, Woensdag 19 Jutij. Fransche 3 rpCt. 46.75; Dito 5 pCt. 75.50;
Zoo even verneemt men, dat in den afgeloopen nacht binnen de geTEXEL 19 Julij, Z.W.-W.; W. Appleton, Wave, Londen.
Rome 635.
...,
meente Mierlo, waar de tienden door het domein nog slechts gedeeltelijk
Lord John Russe" W' id' "
De beurs was heden iets vaster in Fransche fondsen, doch de omzet
Koning Wil___' 'd' ■
'en> II (S.),
waren ingezameld , het reeds ingezamelde , Iwee zoogenaamde mijten, in W.Ï
Hull. ""'
3. W. de Jong, de Jonge Clemens,""">
had weinig te beteekenen. In vreemde was weinig variatie en handel.
id.
den brand is gestoken.
HELVOETSLUIS, Julij, W.; Leverslein, Scheepsbouwlust.St. Ilbes. De nationale vergadering heeft
haren voorzitter benoemd. Het
-. van der Wenden ,19Visscherij en Handel, Lissabon.
.., Hambourg (S ) getal stemmen was 781, volstrekte heden
391. De Heer Marrast
meerderheid
Sir
Rokerl Peel (S') Londen- -G. Davids, Cbance , Sunderl.- heeft op zich vereenigd 386 stemmen, Lacrosse 341, Th. Bac 57. Bij het
"*
1 h 6'
ga 01d Ambt Avontuurdezer berigten ging men tot eene tweede stemming over.
_»i„?
m"._
CURACAO, II Junij. Het nieuwe reglement op het beleid der regering
«" TienTimmer, Elizabeth, id. vertrek
19 Julij,
'
BRIEL,
ji. w ' ; J. Hofkamp,
Uit Bozzolo wordt van deu 12den geschreven, dat de Oostenrijkers
Gebroeders, Bergen.
in de kolonie Curacao en onderhoorigheden komt grooteudeels met de l. Braam, Catharina,
alle dagen uit
op Avontuur.
vallen , zonder echter iets daarmede uit le rigten.
vroegere overeen. Iv plaats vau een gezaghebber, zal Curacao door een
MAASSLUIS, 19 Julij, N.W.; W. J. Hilbrahds, Wendelina, Straalsund. Twaalf duizendMantua
Oostenrijkers bevinden zich te Nozara, tusschen Mantua
gouverneur en de onderhoorige eilanden door gezaghebbers bestuurd wor- 1. Llouw ,
en Ostiglia; men gelooft,
Annachiena , Avontuur.
dat dit leger een aanval op Modena zou doen »
den. Dc koloniale raad bestaat uit twee ambtenaren, te kiezen door den
TRIEST, 10 Julij; Dijkema, Broedertrouw, Algiers.
om daar den ex-hertog weder in zijn gezag te herstellen.
Koning uit een door den raad aan te bieden drietal; jaarlijks treedt
er HEILIGENHAFEN, 15 Julij; de Boer, Engelina Helena, Bergen.
een lid af, maar is herkiesbaar. In den raad, welke slechts eene adviPILLAU, 12 Julij; Kuipers, Alida Schuringa, Holland.
MADRID, Vrijdag 14 Julij. 3 pCts. 20J a $; 5 pCts. 11$ a $; Renteserende stem heeft, komen slechts onderwerpen ter spraak, die de gouMEMEL, 8 Julij; Akkerman, Catharina, Yarmouth. Mooi, Hillegina
, 4ai Coupons 8 p.; Bank van St. Ferdinand 70 a 74.
verneur voordraagt.
u
Catharina , Antw. Ruibing, Elsina Catharina, Amst.
Men Had gesproken van onlusten te la Granja namelijk eene botsing
,
De gouverneur heeft het regt aan een iegelijk het verblijf op het eiland KROONSTAD, 9 Julij;
C. H. Uil, Sybrand Jan, Amst. Riemt R. tusschen soldaten van verschillende wapenen ; er is niets waars aan deze
te ontzeggen.
Legger, n. de Oostzee. R. R, Legger, Jr., Margina, id. J. T. Wil- geruchten, er heersebt daar volmaakte rust en ten hove
Den 15den Junij zal dit reglement, dat den 2/sten Jan. 1848 bij ko- mink, Ilarmanna
werden toebeWilmink, id. S. G. Oostra, Annegina Jantina, id.- reidsclen gemaakt lot onderscheiden feesten.
ninklijk besluit vastgesteld is, ingevoerd worden.
C. H. Vaalman, Catharina, id.
De berigten uit de provinciën luiden gunstig;
11 Julij; H. B. Kappen, Jonge Wil
overal delven de
Er schijnt eenige onrust op St. Martin te hecrschen. Er zijn namelijk op cm, Rosteck.
msurgenten het onderspit; die in Navarra
worden als geheel verdreven
ontvangen depêches van daar een korporaal en vijf manschappen
voorgesteld.
naar geRivierberigten.
noemd eiland gezonden tot versterking van
de
politie aldaar en om eenigen lijd de dienst van marechaussee te verrigten.
Schepen in lading liggende :
Uit Venezuela, waar nog steeds
G. Verwaaijen , Vrouw Maria, n_ar Keulen. W. Bouwmeester , Corolina, n.
ADVERTENTIES.
onlusten heersenen, komen bij voortduring vele emigranten alhier aan. De
Mannheim. -J. 11. Verwaayen, Niederrein N*. 1, n. Dusseldorp en Neuss.
haven
van
Marscaibo en de om(10238)
Ondertrouwd:
e. H F. BóHLE
liggende kust is in staat van blokkade
verklaard, welk besluit den 18den Z. Scholten , Hoffnung , n. Duisburg. C. Schwartz , Ludwigshafen N°. 2, Amsterdam ,
Mei op «--uracao is uitgevaardigd. Den vorigen dag was de
i. Ludwigshaven.
EN
,
J.
WiUielmina
Beyer,
n.
Wezel.
W. Griesheimer, 20 July
Ned. schoener
Lslher, kapt. T.ykor, naar Maracaibo vertrokken om emigranten
VAN ZEGGEREN,
Haiiiz
N\
n.
F
W.
c
M
10,
Mainz.
Meeuwsen,
6,
Niederrein
N°.
n.
Duisdaar
van
Eenige Kennisgeving aan Familie, Vrienden en Bekenden.
i_ halen, welk vaartu.g echter in de golf
>urg.
door ecu Venezuelaasch oorF. Kamps, Cöln N°. 17, n. Keulen. C. A. van Rietsebooten;
"~
logsschip n beslag is genomen en naar la Campona is opgebragt
rraskfort
N°.
18,
n. Frankfort en Coblenz.
(10224) Getrouwd:
Op het
PIIILIP ELLERMAN
P. de Bruyn, God geleid Mij, n. Maastricht.
ontvangen van het berigt hiervan is Zr. Ms. brik Merkuur, komm. Cals
Amsterdam,
M. van Welie, de Vr. Johanna,
mkt
I. Venlo, Roermond, langs de
de Ract, afgezonden, om de Ned. vlag te beschermen.
2°
j B4,8'
Maas., Beurt L. de Rijk
C°.
E
BARTHA JOHANNA MEIJER.
-Hm, de Vr. Tietje, n. Antw., Brussel en Gent. J. de Bijl, Vrouw JohannaJ.
ötrekkendt deze ttr Kennisgeving aan Familie, Vrienden en Bekenden.
i. Grave, Venlo, Roerm., enz.
F. Koppelaars, I'Hirondelte, n. Venlo
HANDELSBERIGTEN.
(10219) Bevallen van een ZOON 3. C. E. Hü.YETT, Geb. TORTIKE.
ii Roermond.
Wed.' Groeneweg, de Vrouw Geestruida, n. Tiel.
18 Julij Ig4B.
Afgev.: H. Schuller, Cöln N°. 30, n. Keulen. J. Petrie, Mainz N°.B,
AMSTERDAM, Donderdag 20 Julij.
i. Mainz.
Wientjes, Niederrein N". 2, n. Duisburg. H. C.Brilmeijer
(10186)
W.
Op
heden den 18den Julij beviel allervoorspoedigst van eene
De 269 vaten Palmolie, gisteren geveild, zijn opgehouden , de prima kwa
'rankforl N°. 10, n. Frankfort en Coblents.
welgeschapen DOCHTER, HENDEKIKA PHILIPPINA BRANDT , geliefde
liteit tot ’lB, en de afwijkende tot ’l7.
L. vau Schijndel, de Najade van Steil, n. Venlo en Roermond. "C. van Echtgenoot van
ROTTEBDAM, 19 Julij. Heden werden verkocht 12 v. Marijland Tabak, Iden , deVrouw Magdelena, n. Tiel.
Amsterdam, 1848.
H. D. EVELEIN.
ex-lading Missisippi, prijs geheim.
KEULEN, 19 Julij. Hoogte van den Rijn 10 vt. 7 dm.
Bevallen
(10216)
van
MEIJER, Ecbtgeeenen
ZOON
MARIA
SARA
DELFT, 20 Julij. Boter ’35 a 38 het vierdo vat. Te Rotterdam was
noote Van
Carga-Lijsten.
J.
B.
ROLUFS.
c.
*et
ffi.
17 dezer de Delftsche kom. Kaas 15 a 17
Amstirdam, 19 Julij 1848.
GRONINGEN , 18 Julij. Tarwe, Rogge, Boekweit en Garst tot vorige
AMSTERDAM.
(10217) Heden is bevallen van een ZOON, GEZIENA ELISABETH
prijzen mei goeden aftrek, een partijtje nieuwe Wintergarst, goed van stuk BATAVIA, Eeftingh, Koning Willem II: 3897 b. Koffij, 1765 kan. GULLEN,
Echtgenoot van
A F SCHRODER Jr.
en kleur, heeft op 98 « ’3.60 opgebragt; Haver schaars ter veil en ruim luikcr, 804 st. Huiden , 579 sch. Tin , 1837 b. Bindr., N. 11. M.
den 19den Julij 1848.
Amstirdam,
«
85,
89,
de vorige koersen bedongen:
93 "dikke Brouw f 3 a 3.50;
ODESSA , Salacca , Cornelia : 1 lading Tarwe, Wed. J. d'Arripe en C.
«8 , 72, 75 S wilte Voer
2.20 a 2.50; 'TC ,75, 78 ffi zwarte dito
(10221) Heden beviel van eene DOCHTER, C. M. VAN
DANTZIG , van Calcar , Jonge Hero : 847 sch. Tarwe, L. Hoyack &C° "
MEEUWEN.
J 2.30 «2.50. Paardebooneny4s a 5 met gerirtfen omzet. Gort als voren: 582 sch. Tarwe . Order.
Grove ’6 a 6.40; Puik ’6.75 a 7.25; Paerl
100
0.
per
’9.75 a 12.75
MB
Oud Koolzaad nog op
GAMLA CARLEBY, Möller,
10.25 aII te note«_n en tot den hoogsten prijs
Thetis: 663/1 78/2 ton. Teer, W. (10230) Heden beviel
een ladingje Oostvr. verkocht. Van nieuw Koolzaad, waren twee partijtjes lunge eu C°.
door Gods goedheid voorspoedig van eene Welter markt .beide niet droog; voor het
DANTZIG, Riensema, Goede Verwachting: 39 1. Tarwe , Wenzel Leu- geschapene DOCHTER, HENDRICA EMERENTIA ERFTEMEIJER, Echtdat bovendien ook niet rijp
eene,
wa», afJften voor hel andere ’lO geboden', en tot 10$ gelaten. Van iold en C°.
BenAoot Tan
11. F. BRUGMAN.
Amsterdam, 19 juHj 1848.
Hieuw Aveelzaad was, met het overgeblevene van vorigen marktdag,
HAMBURG.
ongeveer 35 last ler veil, meest al goed droog, maar weinig begeerd;
BAHIA,Rogers, Heart of Oak: 179 v. 525 k. Suiker, SchrSder, Mahs en C\
9.25 a 75 is maar een klein gedeelte aan
tot de vorige prijzen van
RUU- EN HSSEL-STOOMBOOT-MAATSCHAPPIJ.
Olieslagers slepende afgegaan. Olie en Koeken stil. Raapolie ’34. RaapDe DEELHEBBERS in de RIJN- en IJSSEL-STOOMBOOTkoeken
68 a 70. Boter $ gulden verlaagd, hebbende de beste soorten Opgemaakt door het Bestuur der Nieuwe Handels-Sociëteit. MAATSCHAPPIJ worden bij deze opgeroepen, tot het bijwonen der
Gewone
Jaarhjksehe Vergadering, welke zal gehouden worden op Zaturdag den
LAAGSTE HOOGSTE KOERSTE!»
’26 a 26$, opgebragt.
l_.N__RT._r' on im TT
„
„ OERg#
DONDERDAG
20 JULIJ.
(
HAVRE 17 Julij. De verkoopen van Katoen bestonden heden uit ca.
RE
29sten Julij eerstkomende, des Avonds ten 8 ure, in de Nieuwe Stads
KOERS
_. 2£pCt. 44|
1500 b. voor de behoefte en tot eene prijsverhooging van 1 fr. 50 c. boven Nederland, Werk. Schuld
45
Herberg, voor de Brug te Kampen.
44fJ
(10213)
Indigo
Béng.
waren 136 k. in publieke veiling,
de laalslste notering. Van
Dito
Certificaten
r 3 51 {
52 j.
53^
waarvan echter slechts 34 k. werden toegewezen van 5 fr. 40 c. a 8.20
der
Dito
Houders van SCHULDBEDito op resc
,3 t
niTCCTI_
Dito
«^UIfIITIIOOIJCi KENTENISSEN ton laste der
welke prijzen gecne verandering in de gesteldheid van het artikel te
Dito
r 4,
70
69ft
69f£
BANK van TAVOGLIÈRE te Napels, heeft de eer aan Hun-Ed. te kenner,
kennen geven.
O. I. Leening
,
i ,
68J
te geven , dat, ten gevolge van het op Heden in de Vergadering der
MARSEILLE, 15 Julij. Er is in deze week vraag geweest naar Tarwe
Amortisatie-Syndicaat
67}
,3£ r
67J
Belanghebbenden beslotene, de STUKKEN, hetzij de Obligatiën zelve,
in entr.; de omzettingen zijn evenwel niet van dat belang geweest, hetwelk
Handelmaatschappij
,
,i\ 133 133
hetzij de Rtnversalen in der tijd tegen gedeponeerde Obligatiën afgegezij ten gevolge v_n;de rijzing te Odessa en Italië zouden kunnen gehad hebben
,5 r
Haarlemmermeer
ven, van Maandag den 22sten dezer af, iedere Werkdag kunnen worden,
door welke rijzing de prijsvorderingen der houders een weinig te hoog gesteld
Aand. Rijn-Spoorweg
73$
r
4£
ingeleverd
bij de ASSOCIATIE-CASSA, vergezeld van eene juiste LIJST,
waren. De consumtie soorten hebben mede faveur genomen ofschoon er
Aand. Holl. Spoorw.-Maats.. .,
w
door de Houders geteekend, der Seriën en der Nommers O» teu einde,
.lechts weinig verkoopen plaats hadden. Aangaande den oogst is' met BBLOIE,
41
na Aceoord bevinding, gestempeld en over weinige dagen met Zeventig
zakerheid nog niets te bepalen.
D'to
r2_
35{
GI'LDF.NS per ieder Stuk weder afgehaald te kunnen worden.
gLONDF.N, 18 Julij. Ruwt Suiktr voortdurend stil; van Britsche plantageDito bij Rothschild....
,2_ ,
36
Amsierdam, 17 Mei 1848.
georlen werden 415 v. verkocht tot 1 sb. lager dan in de vorige week. De Spanji; , L. bij Ard. van 85 t
,5 r
8{
8}
8J
_.
veilingen öe.tonden uit 7400 z.
Dito
van
510
.
,
Dito
r
5
Van Koffij
Mauritius en 5800 z. Béng.
B_,
8f
waren m ven„lg 42 v. 150 b. Jamaica en ta. 1500 b. Ceylon, welke meestal
Dito bij Dito, Onbep. Stukken. , 5 r
(*) NB. Die gedrukte LIJSTEN zijn, tegen betaling van 5 Centen per
Stuk, te bekomen bij de Boekverkoopers M. SCHOONEVELD & ZOON,
Dito
zonder pnjsverandering verkocht werden met uitzondering van 900 b. Ceylon,
3
oen
tot
(10240)
Dilo
in de Beurssteeg alhier^
Tongen
elke
6
W
koers van 30 sh. voor goed ord. geene koopers kunBinnenl.
m........ 3
17JL
177
Coupon»
,
Ardoin..
Béng.
5_
b.
6i
r
geh.Uden "J'n' M*st! Hiervan zijn 5600
Mno_^
Passive
DE OPPERSTRANDVONDER in het Ressort Terschelling.
en 20tW. b' Mad *_. _''"'« grif verkocht lot een avansvan 1 sh. Van
h
Deferred
roept mits deze op, allen en een iegelijk die vermeenen mogten, eenig
i^'me«'2Un-f" Dl meti*P-voor mooije kwaliteit betaald. Talk 44 sh.
Fransche Uitgesteldeu
NEW-BEDrORD, 12 Junij. In de afgeloopen week ;, in Traan eer
*
Regt van Reclame te kunnen doeu gelden , op het zuiver Provenu der
,
Be
2'ch
te
Portugal,
navolgende onbeheerde aangebragte en verkochte GOEDEREN ' al..
de Prijzen met kunnen herstellen, een veromgezet, uOCn„^ _n ,
, 3 r 17} 18
Londen
|
171
een defecte MASTkoop van ca. dOUl» v. ler export, is voor 28} a 29 c. totstandgekomen.
14
NOORDSCHE BALKJES^ 3 GREENEN BALKJES;
'4
l«i
Di,
0,.
ouo
.
lager,
v
Dito
EIND MAST; een ROEIBOOT met wit geverwde rand- een klein"
!een
Binnel. 3 1 Conto
Spermaccti iets
zij n a 90
,
5 r
verkocht en de marlit blijft
__T.4n
BOOTJE van binnen gebarpuisd; een defecte CHALOUP„
flimw, hetzelfde is van Baarden te .zeggen , die nog steeds zeer gedrukt RüSLAND,ObI.Hope 1798 en 1816.., 5 ,
951
95»
van
1
Jan.
tot
Dito
met Houten Stok, benevens een EIND KETTING, gemeVkt
diio 1828 en 1829
zijn. Onze toevoeren
heden bestaan uit 48,397 b. Sper96
r
r 5
maceti. 221.687 v. Traan en 1,578,650 » r.„___
ten einde zich deswegens voorzien van de noodige bewijzen
Certific.bij dito 1831 eu 1833.,
5 ,
83
sten te vervoegen bij hem Opperstrandvonder aldaar
_ ..*
bij
,
Dito Hope
Beurstijdingen.
,4
75^
(8313)
T«rschellinc, 21 April 1848.
Dito
bij
Stieglitz
,
en
,4
C°
74\
■WEENEN, Zondag 16 July. Heden was zeer weinig affaire , de prij/.en
Certificaten te Hamburg
(10215) Bij het Jaariijksch
r 5 ,
87£■
■
v
7"*, ofschoon iets flaauwer, zeer vast De keus van den Heer Camp
e Vorderln
&<»> der
Inschrijving in Assignatien..
LEERLINGEN, op het INSTITUUT „_
6 r
r word'hier niet
tot miDisler ïan d6
J _?
Heer VAN DOORN
als gelukkig
_\
plaats gevonden, mogten
he eb.'
v
.
Certific.
van
Dito
6
beden
'
nen
r
ZedungUat
de n
hevig daartegen uit. Nordbabu- POLEN, Certificaten
CBde Oostenr.
verzekeren, dat de Opvoeding en v_ unaergeteekendeu zich op nieuw
viien _?"
,4 r
Aiuen
olijVen jog a j
met ijver
zorg
behartigd
Dito Aand. met Loten
en
fl. 300 f
worden en dat h
1"K der RINI>EREN
Julij. Amst. k. z. 127 2 m. 1254.
»i»gWlB
in Talen en Wetenschapaan
ouderv'iJ3
de
eischen
pen
Dito
500
des
tijds
Dito
fl.
hl'f
LONDEN _)isd
i 8 juüj. Consols kontant en op tijd 881 aB9 Oostenrijk, Metalliek
De allergunstigste ligsln „ "Jtl. beantwoorden.
63ï
, 5 pCt. 112
63s
63|
Braz. 63 a 7o ; Buenos-Ayres 21 a 23; Mexik. 5 pCt. i 7| J a j .'y
ken van Nederland moe, l
Instituut in een der gezondste stre,
3
„_
Dito
r
15 a i 7; DiU) [/ugest.4 a 5;
pCtm a .'ij"
2t pCt.
34
34
als
bovendien
ling
!PUelve
doen strekken tol aanbeveDito
_"■
33*
KOSTSCIIOfiI J
2i
2k aj ; Ecuador 2a ,
Voogden
6 pCt 32 a 35; Holl. 2. P c 45 a 1
e"
;
Bank-Act.
of Verzorgers van JONGE},
\;
3£,
,
LINGEN wier zedelii.. ,ers
Weener-Bank
en C°. 4 pCt. 57; Abu»"*1,
wordt op prijs gesteld.
Dito 4 pCt. 71a 72; Dito Rijnspoorw. 7a 6_ f disc.; Spanje 5 pCt iv' Napels Cerlif. bijbijL.Goll
ontwikkeling
_B. 5 pCt. 62; Braz. 5 pCt. 71J; N. Mcx. 5 pCt. i
BClwmeliike
i
lß_«n
APELDOORN,
8 Juli
12; Dito Passive 3, j.
Burgem.
JU"J
1848.
BAS-BACKER,
i, Ct 2 li » 22; Port. 4 pCt. 18 a 19. 17; Peru 6 pCt. 16J; Grieken 5 pCt. 3; Handelm. kontant 137, 138.
'
Plaatselijke
School-Commissie,Wissel: Amst. 3 m 12.2 a i
De
Namens het Bestuur Joh. PfiRK, Seoretam.
A. LIÈSE, Voorzitter.
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(10210) De HOUDER van de UITGELOTE OBLIGATIE
1000, Tweede Serie, Straatweg, tusschen de Doornheg bij Amersfoort
en het Kater-Veer, bij Zwolle, N". 72, wordt verwittigd, dat de
COUPON gr. f 50, verschenen 1 Mei 1848, verkrijgbaar is, tegen
restitutie der Onkosten, aan het Postkantoor te Apeldoorn.

f

(10203) Bij vonnis der Arrondissements Regtbank alhier, van den achtis het Aceoord tusschen den Gefailleerden HANS KOFOED
J JOHANNESZn., ook Handelende onder de Firma GEBRs.
KOFOED Jz., en
(
deszells Crediteuren GEHOMOLOGEERD en is dezelve dien ten
) gevolge getreden in de vrije beschikking en het wederom beheer over al
i zijne Goederen.
Le Curator in het Faillissement,
Amsterdam, 20 Julij 1848.
J. HANNES.
(10156) ZUNUERDORP & G"., Scbeeps-Makelaars, te Texel, als daartoe gemagtigd, zullen op Woensdag den 26sten Julij e. k., des Morgens
ten 11 Ure , voor het Pakhuis der Strandvonderij, aan den Burg, publiek
(
t tienden Julij,

,

(10198) Bij H.

CRANENBERG, Hortlogiemaker, in de Kalven
spoedigste een Bekwaam WERKMAN gevraagd.
(10187) Men verlangt ten spoedigste op een INSTITUUT voor JONGE
dezer Stede: Een Jongsten SECONDANT of KWEEHEEREN,
!KELINGte (Externe)
van de
Godsdienst. Beschaafde
jManieren en eenige Kennis der Protestantsche
Fransche Taal zullen tot aanbeveling
strekken. Adres frauco onder Lett. H. 8., bij de Boekverkoopers LEEPEL
& BRAT, in de Molsteeg, alhier.

« straat, wordt

,

■

(10099) De Makelaars MONTAUBAN VAN SWUNDREGT, teßotterdam
zijn van meening, op last van hunnen Meester, op Dingsdag den 25sten
Julij 1848, des Middags ten Twaalf Ure, in de Zaal op de Scheepmakershaven, Wijk 1, N°. 499, Publiek te Veilen: Eene partij van omtrent
42, Ü0r Nederl. Ponden PETERSBURGER HALVREIN HENNEP, en
zulks bij Kavelingen van 750 Nederl. Ponden; kunnende daags vóór en
op den voormiddag van den Verkoopdag door een ieder bezigtigd worden,
op de ligplaatsen, zoo als nader bij Notilien zal worden aangewezen.
Nadere onderrigting te bekomen bij den Heer H. VAN RIJCKEVORSEL,
"
of bovengenoemde Makelaars.
(9993) J. MINNE Jr., G. L. WURFBAIN» C. U. GIJSELMAN en G. MOELE»
Makelaars, zulleu op Dingsdag den 25sten Julij 1848 en volgende dagen,
voor het Huis, door den Overledene bewoond geneest, op de Leliegracht,
tusschen de Heereu en Keizersgracht, get. N°. 51, ten overstaan van den

,,

doen Verkoopen

ten

,
,

,
,

(10163) Voor TWrEE JONGELINGEN is gelegenheid in drie
Maanden tijd grondig in het SIGAREN F ABRICAAT te worden opgeleid,
met Kost en Inwoning, tegen betaling van een matigKostgeld, met bepaling na het Onderwijs nij denzelfden Pai.oon werkzaam te blijven,
met genot van Kost en Inwoning te kunnen verdienen. Adres onder Lelt.
C. F., Franco, bij den Boekverkooper R. C. LEPPER, Beurssteeg, N°. 117,
te Amsterdam, alwaar IN HUUR wordt aangeboden : Eene GEMEUBELEERDE VOORKAMER, in den omtrek van de Beurs, a/6
per Maand, brieven onder G. K. Frauco.

:

, 27 steks diverse Zeilen, waaronder vele nieuw; 1 Ketting-Anker en
204 Nederl. ellen Kabelkettingen; 3 stuks Trossen en eene groote partij
jStaand en Loopend Wand; voorts 2 Masten;
eenige Rondhouten; 5 Water-

! vaten ;

1 Boot,- 1 Chaloup en hetgeen verder gepresenteerd zal worden.
Alles afkomstig en geborgen van het op den 2Gsten Junij jl., achter de

Westen alhier gestrande Engelsche Schoonerschip Martha, wijlen Kapt.
J. F. PATRICK welke GOEDEREN des Morgens op den Dag van den
Verkoop voor het Pakhuis der Strandvonderij aan den Burg, en bij
het Rijks Pakhuis, aan de Haven Gekaveld en Genummerd te zien
(9916) Men vraagt, tegen half Augustus aan een GYMNASIUM
Notaris M. C. VAN DER MOOLEN, Verkoopen : HANORSNGEN met zullen zijn. Informatien zijn op franco aanvrage te bekomen ten Kantore in
Overijssel, een SECONDANT van den 3den Rang, van de HerDiamanten bezet, gemonteerde Koralen, Horologien, Goud en Kostbaar- van ZUNDERDORP & C., te Oude Schild, en bij W. J. H. BOK, Make- vortnde Godsdienst, bekwaam om in de lagere
klassen de Fransche,
laar
aau
den
te
Engelsch-Aarden
Burg,
Texel.
heden, welgepolijst Zilverwerk,
Tafel- en Dessertservies,
Engelsche en Hoogduitsche Talen te onderwijzen. Zij, die bovendien onEransche en andere Porceleinen, gelakt en geslepen Glaswerk, fijne Lijn(10171) Men is van meening, ingevolge bekomene autborisatie van de derrigt kunuen geven in de beginselen der Wiskunde, zullen bij voorwaden, Mans- en Vrouwenkleederen, best gev.lde Bedden met Toebehoo- Arrondissements-Regtbank te 's
Gravenhage, ten overstaan van den Nota- keur in aanmerking komen. Het honorarium kan, behalve Kost enz.
ren, Glas- en Opbaalgordijnen, Smirnschc en andere Vloerkleeden, heldere ris J. O. VAN DER HAAK, in het
150 beloopen. Adres met gefrankeerde Brieven, onder Letl.
Venduhuis der Notarissen, In de f 100 è
n,
Baroen
Thermometer. Voorts eenige voortref- Nobelstraat aldaar, op Maandag
Spiegels, Ganglantaai
N.,
R.
bij
BOELENS,
den
Boekhandelaar te Zwolle.
Julij
namiddags
31sten
1848.
des
felijke SCOILWERI-ÏE''. als van Gael, de Heem, van Hove, Jei- ten 5 ure, te Veilen, en op Maandag
7de_,
den
Augustus
1848,
des
oud ru__ 40 jaren Protestant,
Een
(10185)
WEDUWNAAR,
van
Klomp,
Molenaar,
Kelstl,
van Oort, P. G.
Os.vanOuwa- avouds ten 7 ure te Verkoopen:
gerhuis,
Ambtenaar,
met ecu Kindje, en een jaarlijks inkomen van ’3OOO, des
ter, Reijers, Schelf hout en Vermtulen, waarbij van laatstgenoemde verEen aanzienlijk, Hecht, Sterk, zeer modern betimmerd en bijzonder
noods ook uit eigen fondsen kunnende bestaan , verlangt iv kennis te gerascheidene Meesterstukken; alsmede goed onderhoudene Mahony, Gladhouten Logeabel HUIS ERVE en
TIJIN
de
gelegen
staando
en
Oostken
aan
met eene fatsoenlijke ongehuwde JUEVHOUW, liefst geene Weduwe,
en Geschilderde MEUBELEN, Koper, Tin, IJzer en Blikwerk. Alles zijde van de Lange Houtstraat, te 's
Gravenhage, Wijk K., N".273, Verp. van een goed uiterlijk en inborst, maar vooral van onbesprokeu zedelijk
en alleenlijk nagelaten bij wijlen den Wel-Edelen Heer HE N 1>R I R N". 239,
Kadaster Sectie F., N". 052, groot 3 roeden 84 ellen; bevat- gedrag, Protestante, oud 30 a 40 jaren en bemiddeld (dit laatste echter
vVE.TIIOI'F Jr. Breeder volgens Catalogus en ZATURDAG en tende hetzelve
Huis beneden twee ruime Kamers en Suite, groote Zaal alleen in baar belang) om
MAANDAG le voren voor een ieder te zien.
daarna een HUWELIJK aan te gaan.
en Dessenkamer, boven, op twee
verdiepingen, tien Kamers en iwee Adres onder Lett. X. a. X. bij den Boekhandelaar A. B. SAAKES,ophet
alle
behangen, meesl alle gcplal'onneerd en van Schourslee- Rokin te Amsterdam. Brieven Franco.
(10218) G. J. KOOPMAN, Til. REICHELT en W. 0. DE BOSSON, zullen Kabinetjes,
op Maandag den 24sten Julij 1848, de3 Middags ten 12 Ure ,te Amster- nen met marmeren Mantels voorzien, voorts ruime Droogzolder, kapitaal
VOOR EEN HEEK, zijne bezigheden buitenshuis hebbende, wordt
dam in <len Brakken Grond, in de Nes, presenteren te Verkoopen : Onderhuis met Mangelkamer, Keukens en Kelders, ruime Binnenplaats, op het Koningsplein alhier,
IN UUUR aaugebodcu: Eene Roijale VOORExtra mooye nieuw aangekomen NOORDSCHE Balken, Spieren, Ellens, zoo beneden als boven roijale Gangen, en eindelijk vele vaste Kasten en en
ACHTERKAMER,
des verkiezende geheel of gedeeltelijk Gegemakken,
welke in eeue aangename en goed ingerigle woning
Juffers en Kolders, nieuwe Riga, Dantziger en Narva Balken; extra lange verdere
meubeleerd. Nadere informatien zijn te bekomen iv Persoon of met VrachtDantziger, Rigasche, Memelsche, Frederikhavenscbe en Helsingforsche worden vereischt; aangeslagen in de Grondbelasting over 18.8 met f 138. vrije
Brieven onder Lett. K., bij de Boekhandelaars LEEPEL & BRAT,
Deelen en een partijtje Dennen. Liggende in de Oude Schans en op Te aanvaarden met 1". November 1848 bij de betaling der Kooppennin- in de Molsteeg.
(10188)
gen; terwijl hetzelve te bezigtigen is tweemaal 's weeks, op Dingsdag
de Wallen, volgens Notitiën, le bekomen bij ALTIUS & C°.
en Donderdag des namiddags vau 1 tot 4 ure, mits men vooraf belel
(10223) G. W. WESSELING, zal op Maaudag den 24sten"Julij 1848, des vrage. Nadere onderrigting te bekomen ten Kantoro van
voornoemden
(10193) Een GRUTTERS GEZEL, van de Prolestantsche GodsNamiddags ten Half Drie Ure, te Amsierdam, in de Witte Zwaan, op Notaris, alwaar in tijds de Bewijzen van Eigendom en de
Voorwaarden dienst , zijn vak grondig verstaande eu van goede getuigschriften voorzien,
den Nieuwendijk, presenteren te Verkoopen: Eene extra mooije nieuw dezer Verkooping ler lezing zullen liggen.
zag zich gaarne met I°. Augustus of uiterlijk I°. November , als zoodanig,
aangekomene Partij Greenen en Vuren, Dramsche, Bijhavensche, Riga
(10242) In eene Slad, in de Provinciën Holland, Gelderland of Utrecht, geplaatst. Hierop reflecterende gelieve men zich met Franco Brieven onder
en Narva Balken, Rigasche Wagenschotten , Pijphouten en Sparren Helde Letls. A. Z. te adresseren bij den Boekhandelaar en Boekdrukker
singforsche , Wyburger, Memelsche en Noordsche Deelen, Juffers, Ellens, alwaar zich een Gymnasium bevindt, wenschte men voor een JONGEEikenhout en andere HOUTWAREN. Liggende in den Binnenkant en LING gelegenheid op een KOSTSCHOOL om tevens in de LEVENDE G. B. VAN GOOR, te Gouda.
TALEN Onderwijs te ontvangen. Adres met Franco Brieven, Bureau
op den Wal.
Handelsblad, onder Lelt. W. S.
berigt door deze het geëerde Publiek, dat hij dagelijks is te Consulteren
EENE GROOTE PARTIJ
(10199) Op een der vrolijkste standen van 'sGravenhage, wordl tegen over dcGEBREKEN VANDEN MOND, het Vervaardigen en Inzetten van
«°_e_____„_0f vro<*er> TE KOOP aangeboden, eene Welbeklante KUNSTTANDEN, alsmede over het Maken van OBTURATEURS
ter dikte van 1, I_, 2/2_ en 4 Duim Amsterdamsche Maat, zijn voor BiI. «WDIiAHKERI J waarin wekelijks 24 mudden Rogge en Tarwe voor harde en zachte Gehemelten. O. Z. Achterburgwal, over de Monniwordt, kunnende men des verkiezende de helft van den koopprijs kenstraat, N". 154, te Amsterdam.
(8423)
een buitengewoon lage Prijs UIT DE HAND TE KOOP. Te bevragen bij verbakken
op gevestigd houden. Adres met Franco Brieven
onder de Letters
Jl. AMONS, Lindegracht bij de Noorderkerkstraat, N°. 179, te Am- er C, aan
het Bureau van het Dagblad van 'sGravenhage.
NIECW-ZÏLVER-MAGAZIJN.
sterdam;' aan welk adres nog te bevragen is een slerke betimmerd G.
DE
maken hekend, dat zij eene zenONDERGETEEKENDEN
PLAIZIER-VAARTUIG groot 10 Ton.
(10234)
(10195) TE KOOP een nabij Haarlem welgelegen ding van goedkoope
LEPELS
en VORKEN, benevens Lantaarns,
Renlgevend BUITENVERBLIJF, bestaande in Lijsten, Sleutels en Griften, voor Rijtuigen en Paardenversierselen, hebben
(9858) 11. J. RIETVELD en D. BETH, Makelaars, zullen op Maandag ih '-__-f.KFg_i.-ii
Heerenhuizing, Stal en Koetshuis, Boomgaard, Tuinen ontvangen; bevelen zich hij voortduring in het verkoopen der zoo zeer
den 7den Augustus 1848, in de Nieuwe Stads Herberg aan het V, te Amsterdam Verkoopen : Het Gekoperd Hollandsch Gebouwd Nederlandsch Bosschen benevens eene aun.ie Boerenwoning , met Stalling Hooiberg gerenommeerde echte PLATEN en DRAAD van bovengenoemde CompoFREGATSCHIP SOPHIA MARIA, Kapitein J. ANDRESEN, groot Wei-, Hooi- en Teellanden te zamen groot ongeveer Elf Bunders. Te sitie per Centenaar en per Kilo.
bevragen met franco brieven onder Lett. L. bij P. HARREBOMÊE,
volgens Meetbrief 168 Lasten, met deszelfs Inventaris.
DEKKING & SCHARENBERG
Mr. Timmerman , op het Plein te Haailem.
ieder
in
de
van
de
Reederij
groot
’lOOO,
TWEE AANDEELEN
Warmoesstraat 148.
(10194)
Drijvende DroogdokUfcn te Amsterdam onder Directie van den
Heer .1. D. DIETS.
of SCHELE HOOFDPIJN aangetast
TWEE SCHULDBEKENTENISSEN, ieder groot’5OO ten Allen door DOOFHEID
JONG .tIENSCH uit den Fatsoenlijken Sland , sinds jaren in
hebben het grootste belang , om te lezen de Annonce ouder bovenscmeld hetEenKoloniale
laste van D*. D°.
Vak werkzaam , ook met andere takken van Handel niel
den
in
ons
Nommer
van
20sten
(10227)
Hoofd,
voorkomende
dezer
maand.
EEN AANDEEL, groot’250, in deSloomsleepdienst-Reederij aan
onbekend, zag zich gaarne in eene Handelsbetrekking geplaatst onverhet Nieuwediep, onder Directie van den Heer PAUL VAN
J. HEVNEN, Gezigtkundige en Hofleveiun- schillig welke of waar, kunnende van gedrag en
volVLISSINGEN.
cier, zal tot en met Zaturdag 22 Julij, te Utrecht, doende getuigenissen produceren. Adres onder Lett. K. bij den
;.s"'!!«__
BoekhanEn eindelijk EEN BEWIJIS van ééo/600 Aandeel, in de eigendom<ien
houden
Leeuw,
Kerkhof,
het
Oude
te
op
delaar C. VAN GOOR Anth.Zoon, in de Heerenstraat alhier. (10118)
__&
J
men van voornoemde Reederij , na alle aflossing.
spreken of le ombieden zijn ; en Maandag 24 Julij
gemelde
met
Makelaars.
begeerende
,
spreke
lemand nader onderrigt
\0 in hel Logement de Arend, in de Rijnstraat le LitO l I\__L v I Slim "CMAND Ï000 a 30<)0 viiTl7nd_mr___.
kan daarvoor eene Jaarlijksche nader overeen
JP* Arnhem, alwaar bij ook, even als vroeger, de Armen(101.7) Men is van meening op Zaturdag den 12den Augustus 1848»
des Middags ten 12 Ure, in liet Logement hel Wapen van Amsterdam Gestichten zal bezoeken, en de daarin zich bevindende behoeftigen Gratis te komeu LIJFRENTE genieten, onder verband van VASTE GOEDEAdres onder Letter 8., bij den Boekhandelaar
REN ad 10,000.
in den Haarlemmerhout, onder Heemstede, in liet Openbaar, door den \:,n de benoodigde Brillen zal voorzien.
(10211)
C. VAN GOOR Anths. Zn., in de Heerenstraat. Brieven Franco. (10I20)P
Verkoopen:
DOLLEMAN,
te
Het BUITENVERBLIJF geNotaris J.
Diegene, welke over een Kapitaal van 4000
naamd RUST-OURD, in de laatste jaren geheel nieuw en zeer soliede
T
17TH WI.Ï
JLI-jI
vrij kunnen besebikken, wordt terstond ol
Tv Ui Li
aangebouwd, met welingerigte HUIZING, anexe STALLING, KOETSHUIS
September e. k. le aanvaarden , ler overneming aangeboden
Men verlangt 5000
4 pCI., als Eerste Hypotheek op een LANDI°.
legen
en TUIN, alleraangenaamst gelegen aan den Kleinen Iloutweg, onder
hetwelk ruim drie malen die Som waardo heeft. Adres Franco
BIJ
GOED
eene
VERZEKEKINGS-INRIGTING
OVERLIJDEN,
Haarlem, hebbende de ruimste uitzigten in den Haarlemmerhout. Q. 4,
waaraan een groot getal Deelhebbers verbonden zijn, voor belangrijke uit- onder Lett. A., Bureau Handelsblad.
(10204)
N». 193, Kad. s. F., N°. 1077. groot 2R., 30 E. Vooits een PAKHUIS breiding
vestiging aan geene Plaats VPrbonden is.
vatbaar
en
derzelver
en ERVE, staande aan de Nieuwe Gracht, bij de Plantage te Haarlem,
met franco eigenhandig geteekende brieveu onder Lett. Z. Z. Bureau
W. 5, N". 826, Kad. s. C, N°. 484 en 2366; groot 1 R., 99 E. Alles Adres
(10205)
Handelsblad.
a LIÈGE,
breeder bij Billetten en zullen de Veilconditien drie Dagen vóór den
een
HEER
te
verlangt
huren,
Ziekelijk
voor
te Laren,
(10191) Men
prei du Pont de la Boverie, tenu par Gme. RIEGELS-DELAFOSSE.
Verkoopdag, des Voormiddags, ten Kantore van den genoemden Notaris,
van het Gooiland, en liefst zoo spo.dig moCet Hotel se recommande a Messieurs les Vuyageurs par le corhforta.le
te Heemstede, ter visie liggen, alwaar inmiddels, gelijk ook bij den Make- Dlaricum of in de emstreken
goede
ruime
KAMERS bij knappe, zindelijke de ses Appartemens et sa belle posilion au bord de la Meuse, a proxilaar L. DE BULL, op de Reguliersgracht, te Amsterdam, nadere infor- gelijk : Eene of twee
matien eu de Toegang-Billetten tot de bezigtiging van de Percelen te Lieden mits geen Logement houdende , tegen eene billijke Belooning. mité des BAteaux i Vapeur et du Chemin de Fer, ainsi que par le som,
bekomen zullen zijn; op vertoon waarvan dezelve bezigtigd kunnen wor- Over verdere Conditien adressere men zich met duidelijke aanwijzing van apporté envers les personnes qui veulent bien y deseendre. (10201)
plaats en verdere gelegenheid met besloten Brieven onder Lett. A. franco
den, des Zaturdags, Voormiddags van Elf tot Drie Ure.
in den Kantoor-Boekwinkel van J. T. F. STEENBERGEN, Utrechtsche(10229) Tot zeer BILLIJKE PRIJ« biedt men aan : EEN straat bij de Keizersgracht, N°. 117, te Amsterdam.
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GRAND HOTEL DE BELLE

,
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HARD-ZEILPARTLT
TE

(10157)

STOOMKETEL VAN ZES PAARDENKRACHT, wegende

—

op Woensdag den Wden Augustus 1848.

Kamers to Huur.

Adres
Negen Honderd en Vijftig Kilo's, gaaf, zoo goed als nieuw.
per Franco Brieven , onder Lett. M. M., Bureau Handelsblad.
In het midden van Haarlem, op een vrolijken Sland, terstond te Huur
voor
Bezigheden
HEER,
zijne
tBN
buitenshuis
van
DRIE tot ZES KAMERS, KEUKEN en verdere Gemakken.
fff? UTTTTR
hebbende, 2 GOED GEMEUBILEERDE Adres Groote Markt, Wijk 6 , N". j te Haarlem.
(10196)
KAMERS, bij eene kleine Familie, in een Toehuis, op het beste (10192)
eene
liefst
van
dc
verlangt
JUFVROUW
R.
C. GodsHen
gedeelte van den O. Z. Voorburgwal; Huurprijs 200 in het Jaar. Nadere dieust, om aan Twee Jonge Jufvrouwen voornamelijk in de Engelsche en
A.
R.
Lett.
Bureau Handelsblad.
(10228)
I nformatic onder
Fransche Taal Les te geven. Adres met opgave van Prijs per Les en
een
in
vraagt
KRUIDENIERS-WINKEL
,
met August vs waar iölormatien te verkrijgen, onder Letl. C. A. bij den Boekverkooper
(10233) Men
EEN BEDIENDE liefst van de R. C. Godsdienst en van goede P. ROOS, Rok-in N°. 68, te Amsterdam.
getuigen voorzien en bekwaam om de Winkel alleen waar te nemen;
diegene welke soms later de Affaire wenschte over te nemen zoude bier
een beste gelegenheid vinden. Adres Franco, onder Lett. X. C., Bureau
Handelsblad.
4^MËCHANIEKE HOEDEN genaamd ala GibHT.

_____

,

IHJUIVs

’

,

,

IDEM geperlecttonneerd
IDEM Idem supra kwaliteit
Zijn te bekomen bij L. HUCWE

,

(9883) Van AMSTERDAM zal tegen het einde der Maand Julij naar BATAVIA
vertrekken, het .bijzonder Snelzeilend en voor Passagiers uitmuntend goed

,

ingerigt, Gekoperd , Nederlandsch FREGATSCHIP, CORNELIA
Kapitein C. EHRENSPERGER. Familien of bijzondere Personen van deze
Extra Goede gelegenheid voor den overtogt naar Java gebruik wenschende
te maken, of iemand eenige Goederen te laden hebbende, gelieven zich
te adresseren aan de Kargadoors HOYMAN EN SCHUURMAN te Amsterdam.

,

STOOMV A~A\VT~
tusschen

LONDEN en AMSTERDAM.

. —
’

,

»'6.—

18.

Alsook zijn bij dezelfde GESTOFFEERDE KAMERS te bevragen. (10232)

FrorrTE^Koop.

wiJ-T-T Door bijzondere gelegenheid

TE KOOP, eene zeer fraaije
fl___S(9_B helder en sterk toongevende PIAIXTNO, uit eene der
Mijne verbeterde SPRING-MATRASSEN blijven altijd zacht en
leste Parijsche Fabrijken geheel nieuw. Adres franco onder Lett. H.
vol veerkracht, beletten niet de noodige Uitwasemingen eu verhinderd
bij den Boekh. J. 11. VAN SPANJE , Kalverstraat hij de Mnnt, alhier. (10220)
'
UE ONDERGETEEKENDE der_clver gebruik bij Ziekteos geheel het Doorleggen. De Prijs is gering
UT-jnL ir ""»~' _. ii-1. TTu/_-!_
geeft het,;e:,cMc Publiekie'' en wordt voor deugdzame Bewerking ingestaan.
Wl_Ï__
*_!■-*" kennen, dat hij steeds
RJKJ
M.
TT
Ook worden door mij vervaardigd of zijn in voorraad , zeer gemakkelijke
voortQjfSBPF
( CANAPEES CAUSEUSES, DIVANS, LEUNINGSTOELEN, als ook BINNEN_30
aau
Huis
Vrij
Ceulen de
gaat met het bezorgen van DIN
S,
EDUARD STRUCK,
Persoon, men kan hetzelve Afhal«o of aan Huis gebruiken a 25 Centen, ' en BUITEN-JALOUSIEN.
over de St. Luciensteeg.
(10214)
Kalverstraat
heeft
GROENTEN
en
AARDAPPELEN,
hiervoor
men
een
VLEESCH. Men
kan op cene Zindelijke en Honnette Bediening staal maken.
Boekhandelaar A. ËTCTTANHSOWRÉW^

tusschen

___d__fT

. *

Stooin-Pftcketvaart

ROTTERDAM

De STOOM-PACKET

,

_
I_l_T

(10222)8

Het Nieuwe SCHROEF-STOOMSCHIP ADONIS, Kapitein
W.H. SMITH, zal Zondag den 23sten Julij van LONDEN Vertrekken, om
Dingsdag den 25slen Julij van AMSTERDAM derwaarts terug t e keeren.
Bij eene Snelle Vaart bezit hetzelve uitmuntende Inrigiingen voor Passagiers Stalling voor Slagtvce en ruimte voor Stukgoedeien. Adres A. G.
ROBINSON, St. Pctersburg-Steam-Ship Office te Londen, en NOBEL
HOLTZAPFFEL, te Amsterdam.

_5

Warmoesstraat N*.

,

en HAVRE.
HAMBURG, Kapt. MARESSAL, vertrek»

van Rotterdam Woensdag den 26sten dezer, des Morgens.
Adres ten Kantore van SMITH & C°., Boompjes A. 170.
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DENTIE.
, „_,

(10202)

""
M||

|^||||||M

dikwijls gebeuit, dat bij de Westerdoksluis, als er voor
meerdere kleine vaartuigen te gelijk, geschut wordt,
de drukke passagie van en naar het Badhuis gestremd is. Alhoewel men
DoöTden
< daar eene pont liggen heeft, verkiest de sluiswachter soms niet, de talrijke
DENTELIUS VAN DER MEEïI,
is uitgegeven en bij soliede Boekhandelaren
I personen, die aan weerszijden der sluis aankomen over te zetten, en als
Botermarkt bij de ReguKersdwarsilraitt, N°. 31. .
_(1023fi)
men daarop aandringt dan bekomt men een onbeleefd afwijzend antwoord.
verkrijgbaar gesteld:
gevaar, hetwelk daarin peltten is, als eene menigte personen zich,
Het
D. J. HASPELS, te Nijmegen, heeft uitgegeven, en alom
HERINNERINGEN UIT DE GESCHIEDENIS VAN bij de passagie
over de sluis, als het ware verdringen,fen het ongerijf
CHRISTUS
EN ZIJNE KERK OP AARDE.
verkrijgbaar gestild:
moeten
C
om
te
zouden gemakkelijk te voorkomen zijn, als de daar
wachten,
Een Geschiedkundig Godsdienstig Leesboek voor alle Huisgezinnen op
personen hunnen pligt betrachtten eu de pontgebruiktcn zoo,
bepaalde dagen der Week, door W. D. STATIUS MULLER, Evang.-Luth. a aangestelde
dra het noodig iB jien vermeent derhalve het stedelijk bestuur hierop
Predikant te Zutphen. Eerste Allevering. 14S bladz.
1.20.
te moeten maken.
opmerkzaam
MAANDSCHRIFT TER ONDERHOUDING EIÏ AANKWEEKING Uit Werk zal met nog 3 Afleveringen compleet zijn, die om de drie
VAïl DE GODSDIENST DES HARTEN.
.« naanden verschijnen. De Prijs is slechts 13 ets. per vel, compres geHet bevat eene Geschiedkunuig-Gclsdienslige Schels of eene Slich_3_i__.
geaouwßWß&m».
ISTK AH.EVERWC.
'"> irukt.
t elijke Overdenking voor die dasen der Weck , welke belangrijke berin- ■
_._- iMHFT .i7v!_. ZE VAa UITGAVE.
De fiïANGJt£IE-sp IEGKfj verschijnt den eerstl n van elke maand, n leringen uit de Geschiedenis van Christus Kerk aanbieden. Deze Eerste
VAUDEVILLE FRANCAIS. Vendredi 21 ._iuel A,„ demaßde
in Afleveringen van i-ee-.i druks ef 32 bladzijden, in gekleucden Omslag. A Ifleverirjg bev.'t de vol»e_,do Tafercelen:
K ;énerale, représentation extrao'rdiuaire, dans laquelle les 4 Frères Stein6 Julij. h iaus chanteront six nouveaux morceaux. L» reprise de : Simplette , VaudeU(
Zes Afleveringen vormen_«,
1 Julij. Hendrik Voes, Janvan Essen, Hendrik van Zutphen.
telkens één Titel en
v "lle e» 1
12 Julij. Erasmus.
jTohannes Huss.
"J Ju'ij" Johannes Caleijn.
„et gedrukte Omslag aan del««*«,„,,, _._ ti . mHen ord n M Kbode
Acte. Suivi de: Les 3 Polkas, vaudeville en 1 acte. On comj l,n,
n nencera par-: Elle ou la mort, vaudeville en 1 acte.
Jezuittn.
De prijs per Jaargang
31
en
de
6
Julij.
,2
Loyola
v^ V er Half jaarlijkscheKwitantie
'A
De
Walden-en.
Aukuslus.
Julij.
J
ontvangen.
;J Tohannes.
28 Augus20 Augustus. Jakobus.
Entree ’1 en consommation.
13 Augustus. Petrus.
van/0.90 wordt
»
mee
ziet
" AjWiwa, aanstaande het
September.
3
8
11.
C. LAVERGNE.
September.
Paulus.
Hugo
De Tweede Aflevering
b
us.
Groot.
On commencera a 8 h.
de
licht.
September. Jan de Bakker.
25 September. =
an der Palm.
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NB. Men leze,
'de
M
l<*°
«"tand.
_^. ju> N„
van 77 .«$
(10181)
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zoodanig stelsel onvermijdelijk aan de ambtenaren moet toegekend wor- ken worden het twintigvoud der grondbelasting in hoofdsom en opcenden , ten einde de schatkist tegen ontduikingvan den accijns te beveiligen. ten, en van de andere hierboven vermelde gevestigde renten; voorts de
Volgens de bestaande wet is de ambtenaar, die van het regt van bena- hypothecair ingeschrevene schuldvorderingen.
Art. 9. De tijdens de afkondiging dezer wet bestaande onverdeelde boeop
dering
gebruik maakt, verpligt om boven de aangegeven waarde eene
accijns
gemaal
Art. 1. De
het
van de Turksche tarwe, de rogge en de
de toepassing dezer wet geheel op
Egyptische rogge, vastgesteld bij art. 1 der wet van 29 Maart 1833 (Staats- verhooging van slechts 5 ten honderd te betalen. Bij het tegenwoordige dels of gemeenschappen, moeien voor daarvan
belasting
is
de
beschouwd,
deze
en
op
afzonderlijk betaald worden.
verhooging
voorstel
10
zich
zelve
gebragt,
ten
der
waarde
en
afgeschaft.
blad N°. 3), wordt
honderd
hierdoor zal de eerlijke belastingschuldige genoegzaam tegen onbillijke Art. 10. Ouders, voogden, curators, gehuwde maunen voor hunne
Behoudens de uitzondering in art. 3 dezer wet vermeld, wordt, ten benaderingen
gemeenschap getrouwd , bewindvoerders,
beveiligd worden.
Door de afschaffing van den accijns op vrouwen , hetzij in of buiten
aanzien van het gemaal van deze graansoorten, gehandeld als bij de wet
wilsbeschikkingen,
voor zoo verre hun de gevarkens,
de
zullen
van
bovendien niet alleen alle formaliteiten bij het slag- uitvoerders
uiterste
Van 26 November 1847 (Staatsblad N". 70) met opzigt tot de onbelaste
ten van deze veesoort komen te vervallen, maar zal ook een belangrijk heele of gedeeltelijke inbezitneming des boedels is toegekend en die boegranen is voorgeschreven.
wet, nog niet zijn verdeeld, en alle
De accijns op het gemaal van tarwe, of van tarwe met spelt, rogge of bezwaar, hetwelk voor den handel ir_ hammen, inde verpligting tot het dels , tijdens de afkondiging dezer toezigt over de goederen
nemen
beheer
of
bij
van
documenten
den
andere
met
het
van deropgepersonen,
van
graan
vermengd,
spek
gelegen
was,
veertig
zijn
cents.
vervoer
bedraagt
gulden
ander
één
en
den belast, zoo mede de bestuurders van gestichten en instellingen, zijn
De accijns op het gemaal van spelt, of van spelt met ander graan dan heven.
dezer wet te voldoen.
tarwe vermengd, étn gulden; een en ander gerekend in hoofdsom over Ten gevolge der afschaffing van den accijns op de rogge, de schapen verpligl,voorbuunegeadministreerdenaan de .epalingen
eigene
goederen aansprakede
hunne
varkens,
en
m
in
Zij
zijn
deswege
persoon
en
der
de
en
ponden;
vermindering
spelt,
van dien op de tarwe en
honderd
meerdere of mindere hoeveelheden naar evenredigheid
Art. 2. De vergunning van het plaatselijk bestuur, bij deartt. 15 en 41 zal voor de schatkist, volgens cene hij deze memorie gevoegderaming, een lijk , zonder, wat de verbeurde boeten betreft, eenig verhaal te kunnen
der wet van 29 Maart 1833 (Staatsblad N*. 3) gevorderd tot het malen gemis van inkomsten ontstaan van 3,228,826.830ver een vol jaar. Hier- uitoefenen.
Met toestemming der bevoegde magt en zonder de tusschenkomst vau
82,000, die
Van onbelast graan voor bakkers of meelverkoopers , of tot het bakken of van zal echter moeten worden afgetrokken eene som van
Verkoopen van meel van onbelast graan, wordt, met opzigt tot de Turk- volgens eene globale berekening, voor de schatters van het slagtvee, biljet- een procureur te behoeven , by verzoeken daartoe aan den regier te doen,
gelden, materieel en uitkeering aan de gemeente-besturen voor de kosten van kunnen zij verpanden, bezwaren of vervreemden zoodanig gedeelle der goede«Cbe tarwe, de rogge en de Egyptische rogge, niet vereischt.
inning
der accijnsen op het gemaal en geslagt minder zal behoeven te worden ren , als voor de betaling der belasting noodzakelijk zal worden bevonden.
3.
29
De
wet
van
Maart
1833
(Staatsbepalingen
Art.
van art. 38 der
uitgegeven,
Dezelfde bevoegdheid wordt aan fideicommissaire en usufructuaire
zoodat het zuiver gemis op ongeveer 3,146,826.83 kan worlied N\ 3) blijven van kracht, met opzigt tot het meel zoowel van belaste
bezitters van goederen, waarvan het beheer aan geen derde is opgedraals van onbelaste granen, door branders, brouwers of azijnmakers in- den gesteld.
gen , toegekend.
geslagen.
Art. 4. Te rekenen van den dag, waarop deze wet in werking komt, ONTWERP VAN WET HOUDENDE EENE BELASTING De belasting door den bezwaarden erfgenaam of vruchtgebruiker betaald zijnde, wordt hem , bij het eindigen des genots , het betaalde vergoed.
wordt geene teruggave verleend van de belasting op het gemaal voor meel OP DE BEZITTINGEN EN
OP DE INKOMSTEN,
Voor zoo verre , in onverdeelde boedels, geene uitvoerders van uiterste
of brood van Turksche tarwe, rogge of Egyptische rogge, betwelk na dien
VAN AMBTEN, WACHTGELDEN bn PENSIOENEN. wilsbeschikkingen, aan welke geheel of gedeeltelijk het regt van inbetijd het Rijk wordt uitgevoerd.
Art. 1. Op dc bezittingen en op de inkomsten van ambten , op de zitneming is toegekend , bestaan, zijn al de erfgenamen of eigenaren,
Van dienzelfden dag af wordt de teruggave van accijns wegens tarwede
artt.
bij
spelle-brood,
en spelte meel en tarwe- en
bedoeld
52 en 53I wachtgelden en pensioenen , wordt eene buitengewone belasting geheven, hoofdelijk, tot de nakoming der verpligtingen, bij deze wet opgelegd .
der wet van 29 Maart 1833 (Staatsblad N°. 3), in hoofdsom berekendI naar de grondslagen en den maatstaf, in de volgende artikelen bepaald, gehouden.
Art. 11. De belasting is verschuldigd daar, waar de schatpligtigen
over elke honderd ponden als volgt; grootere of kleinere hoeveelhedeni
Eerste Afbeeling.
naar evenredigheid: ongebuild tarwemeel, een gulden en vijf en dertigI Art. 2. De belasting op de bezittingen bedraagt drie vierden ten hon- hun domicilie hebben.
In allen gevalle is de plaats der belastingschuldigheid : voor hen,
cents ; ongebuild speltemeel, zes en megentig cents; gebuild tarwemeel,, derd van hare waarde,
een gulden twee en zeventig cents; gebuild speltemeel, een gulden tn driej Art. 3. Belastingschuldig volgens deze wet, is ieder ingezeten, die welke een winter- en zomerverblijf hebben, die van hun winterverblijf;
en twintig cents ; week tarwebrood , een gulden en vijfcents ; week spelle- i zijn domicilie of den zetel zijns vermogens binnen het Rijk heeft of op 1 Julij voor zedelijke ligchamen , binnen het rijk gevestigd, die alwaar het
brood, vijf en zeventig cents ," hard scheepsbrood van tarwe , een guldeni 1848 heeft gevestigd gehad, mitsgaders ieder Nederlander, die zich in bestuur zitting of kantoor houdt;
voor de personen en de zedelijke ligchamen, in) art. 3 la. b. genoemd,
zeven en vijftig en een halve cents ; hard scheepsbrood van spelt, een gulden 'vreemde landen bevindt.
de gemeenten, alwaar de onroerende goederen zijn gelegen;
voor het harde scheepsbrood, dat gebakken
Met ingezetenen worden voor de toepassing dezer wet gelijk gesteld :
twaalf en een halve centsen; en
a. Zedelijke ligchamen, binven het Rijk gevestigd.
speltemeel, even zoo veel als van het harde
is van gemengd tarwevoor militairen, in active dienst, die van hun verblijf;
b. Buitenlanders en zedelijke ligchamen niet binnen het Rijk geves
en voor hen, welke openbare bedieningen bekleeden, die, waar zij tot
«peltebrood; terwijl het harde scheepsbrood van gemengde tarwe- of
uitoefening
speltemeel en roggemeel als hard roggebrood wordt beschouwd, en daar- f
tSga
daarvan moeten gevestigd zijn.
in de bezittingen en volkplantingen van
_"_"in andere Nederlanders
net Kijk
Van mitsdien geenerlei teruggave wordt verleend.
werelddeelen gevestigd, voor zoo verre hunne binnen Art. 12 § 1. De belastingschuldigen doen zelven opgave van de waarde
Kijk gelegene onroerende goederen en
afzonderlijk voor hunne roerende en voor hunne
Art. 5. Het houden van afzonderlijke zitdagen bij de molens of buiten 1
hunne op onroerende goede- hunner bezittingen,
m ederland gelegen hypotheken betreft.
de gewone kantooruren , bij art. 57 der wet van 29 Maart 1833 (Staats- i
onroerende goederen.
_.
Art. 4.
Ten dien einde wordt door den ontvanger in persoon, of door een geblad N". 3) voorgeschreven, is alleen dan verpligtend, wanneer door de
Van de belasting zijn vrijgesteld:
administratie wordt bevonden, dat zulks voor het gerief der ingezetenen SI. Zij, die zich na verloop van drie maanden na de afkondiging magtigde van zijnentwege, aan de woningen van alle ingezetenen een
biljet van aangifie ter invulling uitgereikt, bevattende eene beknopte opnoodzakelijk is.
6'
<
bi.nnenhct
RiJw nederzetten.
Art. 6. Het bedrag der hoofdsom van den accijns op het gemaal bij S 11. zedelijke
ligchamen, waarvan het kapitaal door aandeelen wordt gave van de voornaamste bepalingen der wet, en de door haar aan de
1
belastingschuldigen opgelegde verpligtingen.
admodialie, bedoeld bij art. 64 der wet van 29 Maart 1833 (Staatsblad vertegenwoordigd;
§ 2. De tijd der uitreiking van de aangift-biljetten wordt door het
K*. 3, mag nimmer te boven gaan de berekening van een gulden tien S 111. de personen of zedelijke ligchamen, wier bezittingen te zamen,
bestuur vooraf bekend gemaakt.
k Van de "hulden , geen
plaatselijk
Cents per hoofd der bevolking van het district of de gemeente.
bedragen.
’2OOO
t
Art.
de
lammeren
de
5.
op
,
iegelijk, aan wiens woning een biljet els voren is bezorgd,
de
de
varkens
en
Onder
Èen
schapen,
§3.
accijns
De
bezittingen
Art. 7.
worden verstaan alleroerende en onroerende,
is gehouden de daarbij voorgestelde vragen behoorlijk, stellig en zonder
speenvarkens, vastgesteld bij art. 1 der wet van den 2den Aug. 1822 1ligchamelijke of onligchamelijke goederen.
eenige voorbehouding te beantwoorden, en de gedane aangifte met zijne
Art. 6. Onder bezittingen, ten deze in aanmerking
{Staatsblad N°. 31) wordt afgeschaft.
komende, zijn niet
Dienvolgens worden alle de bepalingen der evengenoemde wet, als- lbegrepen de goederen aan provinciën , gemeenten , heemraadschappen, handteekening te bekrachtigen.
Het biljet van aangifte wordt door hen, die zich niet onderworpen
mede van die van den 2den Jan. 1832 (Staatsblad N°. 5) en den 14den Dec. cdijk- en polderbesturen, openbare instellingen, godshuizen en gestichten
achten
aau de belasting, ingevuld met de verklaring dat zij vrij ziju.
van
de
de
van
66)
schapen,
lammeren,
weldadigheid
1844 (Staatsblad N°.
ten aanzien
de
toebehoorende.
Zij, welke personen bij zich hebben inwonen , al of niet met hen verArt. 7. Als waarde der bezittingen wordt aangenomen :
Varkens en de speenvarkens, alsmede van het daarvan afkomstige vleesch
want en afzonderlijke bezittingen hebbende , doch waarvoor de aangifte niet
§ I. Voor de gebouwde en ongebouwde eigendommen ;
tn spek, gehouden voor vervallen.
gevorderd wordt, zijn verpligt in het biljet daarvan opgave te doen.
Art. 8. De artt. 2, 3, 4 en 6 der wet van den 2den Augustus 1822 ,a. het twintigvoud van het belastbaar inkomen, waarvoor zij in de re- van benHet
4.
biljet, in voege voormeld ingevuld en onderteekend, wordt,
§
van
{Staatsblad N°. 31) worden ingetrokken, voor zooveel betreft het schat- gisters
2
het kadaster zijn ingeschreven;
b. Wanneer deze grondslag ter berekening van de waarde ontbreekt, na verloop van acht dagen na de uitreiking, door den ontvanger of zijn
ten van het slagtvee door 's Rijks veeschatters.
gemagtigde, tegen afgifte van re«u, weder opgehaald.
1
de waarde door den belastingschuldige in gemoede geschat,
Art. 9. Behalve in de steden en plaatsen bij bet 4de onderdeel van wordt
Het staat den belastingschuldige vrij het biljet van aangifte te verzege(Staatsblad
§ 11. Voor erfpachten, grondrenten , huur van landerijen onder regt
N°. 31) bedoeld, wordt de
art. 19 der wet van 2 Aug. 1822
len,
ten blijke, dat hij geheimhoudingverlangt; van die verzegeling wordt
accijns
van
1
soortgelijke
presonderworpen
beklemming
vee door de accijnsuitgegeven, lijnsen, cijnsen eu andere
Schatting der waarde van het aan
in
het
melding gemaakt en builen op het biljet worden door den
t
Pügtigeu zelven verrigt en de waarde dienovereenkomstig aangegeven , tatien,
het twintigvoud van bun jaarlijkseh zuiver bedrag. Wanneer zij aangeverre?u
naam en woonplaats vermeld.
i
in
natura
het
worden
behoudens
herleid naar
regt van benadering door de beambten op den voet van
betaalbaar zijn, moet het bedrag tot geld
De belastingschuldige, die geheimhouding verlangt, heeft tevens regt
net 3de onderdeel van gezegd artikel en van art. 6 der wet van den <den laatsten aan de afkondiging dezer wet voorafgaanden marktprijs van
te vragen, dat de door hem verschuldigde belasting in twee of drie
om
de
naastbijgelegenc
2den Jan. 1832 (Staatsblad N*- 5), doch met eene verhooging van tien <■
marktplaats.
aanslagen
verdeeld worde.
in plaats van vijf ten honderd van de opgegevene waarde.
Voor de tienden wordt de waarde berekend naar het gemiddeld be§ 5. Ingeval iemand betuigt niet te kunnen schrijven, verrigt de
Art. 10. Wanneer bet vee door de beambten van een schat- of waar- loop van hunne jaarlijksche zuivere opbrengst over de tien laatste jaren,
ontvanger of zijn gemagtigde kosteloos de invulling in diens naam, met
"Jeermerk wordt voorzien, blijven de bepalingen van de artt. 6 en 8 der met 20 vermenigvuldigd.
§ 111. Voor inschrijvingen in de grootboeken, openbare schuldbrieven Vermelding der redenen waarom.
Wet van den 2den Aug. 1822 (Staatsblad N°. 31) en der artt. 1 en 2 der
Vtet van den 2den Jan. 1832 (Staatsblad N°. 5.) van toepassing.
actiën, aandeelen in naamlooze maatschappijen, reederijen en dergelijke' De aangifte wordt, na voorafgaande voorlezing, door den ontvanger o f
zinsnede
van
19
art.
der
wet
van
den
2den
renten
en dividenden, de prijs volgens de laatste aan de afkondiging zijn gemagtigde, in tegenwoordigheid van een derden persoon, en met en
Art. 11. De laatste
Aug.
31)
is alleen toepasselijk in het geval, bij het dezer wet voorafgegane prijs-courant voor de regeling van het regt van benevens dez.en, geteekend.
1822 (Staatsblad N.
§ 6. Zij die geen aangift biljet hebben ontvangen, of bij wie het
successie opgemaakt, en voor zooverre zij op die prijs-courant niet vooride onderdeel van dat artikel vermeld.
2
der
komen,
art.
wet
van
30
Dec.
1840
de
in
niet is opgehaald, kunnen zioh in geen geval daarop beroepen tot
(Stoatsil.
biljet
Bij
gemoede
12.
van
geschatte
wijziging
Art.
waarde.
De voor de afkondiging der wet
N\ 95) wordt de heffing vau de accijnsen op het gemaal en geslagt bij Nederl.
verschenen renten of coupons in verontschuldiging van hun verzuim, maar zijn verpligt binnen den tijd
geld betaalbaar, voor hun nominaal bedrag; in vreemd geld van acht dagen, daartoe bij publicatie van het plaatselijk bestuur te beadmodatie in het daarbij opgenoemde gedeelte van het hertogdom Limburg afgeschaft, en de heffing van die accijnsen ook aldaar ingevoerd op hier te lande betaalbaar zijnde, voor de som in Nederl. geld daarvoor palen ,de aangifte bij den ontvanger in te dienen, na, zoo noodig, bij
den voet der bepalingen van de wetten van 29 Maart 1833 (Staatsblad betaald Jwordende; buitenslands betaalbaar zijnde, van de waarde dezen een biljet te hebben aangevraagd.
§ 7. Aan hen, die ten gevolge van afwezigheid zich in de onmogelijkN* 3) en 26 Nov. 1847 (Staatsblad N°. 70), alsmede van die van 2Aug. volgens de laatste prijs-courant aan de afkondiging dezer wet voorafen
(Staatsblad
5)
gaande
,
2
Jan.
1832
N°.
14
Dec.
en
heid
,
bevinden, het biljet van aangifte binnen den bepaalden tijd in te
voor
zooverre
het
31),
bedrag
zij
N".
onzeker
is
of
voor
het
volle
zul*822 (Staatsblad
*844 (Staatsblad N°. 66), in verband met de bepalingen der tegen- len worden betaald, de in gemoede door de eigenaars geschatte waarde. dienen, kan door de kommissie in art. 13 genoemd, eene verlenging van
§ IV. Voor granen en andere waren of koopmanschappen, de in ge- den termijn worden toegestaan.
*oordige wet.
§ 8. Zij, die aan eenige der bij dit artikel opgelegde verpligtingen niet
Mitsdien wordt de aanslag wegens de admodiatie van die accijnsen niet moede door de eigenaars geschatte waarde, en voor zooverre zij voor25 tot
400.
eerste
maanden
van
het
verbeuren eene boete van
voldoen,
komen
de
's
der
loopende
op
prijs-courant,
berekening
de
zeven
van
meRijkswege
dan
de
verder ingevorderd,
over
voor
overtredingen
procesverbaal
wordt
door
den
opgemaakt.
ontvanger
belanghebbenden
Van
de
teruggegeven.
de
n
uitgaande
ia»r; het meerder betaalde wordt aan
regten uitgegeven, naar de laatste prijs-courant, len dien
Art. 13. Het onderzoek en de beoordeeling der aangift-biljetten en de
einde in den loop der eersle helft dezes jaars opgemaakt.
Art. 13. De tegenwoordige wet komt met 1 Aug. aanst. in werking.
§V. Voor schepen, schuiten en vaartuigen met derzelver inventaris, regeling der belasting worden opgedragen aan eene commissie , voor iedere
gemeente daartoe te benoemen.
De MEMORIE VAN TOELICHTING bij dit wetsontwerp gevoegd, behelst de in gemoede door de eigenaars geschatte waarde.
VI.
Groote gemeenten kunnen uit twee of meerdere districten, ieder met
§
huisraad,
Voor
meubelen
of
en
goud
voornamelijk het volgende:
en zilver
andere voorwerEen werk van zulk een omvang als eene verandering vaneen geheel be- pen, den gezameutlijken inboedel van den belastingschuldige uitmakende, eene afzonderlijke commissie, bestaan.
lastingstelsel, vordert uit deu aard der zaak rijp beraad en kan niet de waarde naar welke de personele belasting van dezelve over het jaar Art. 14. De commissie is zamengesteld uit een lid van het plaatselijk
bestuur en uit twee ingezetenen der gemeente.
dan na grondige overweging worden tot stand gebragt. Hoe opregt de 1847/48 berekend is.
Voor meubelen, welke niet aan die belasthig onderworpen zijn of in Een rijks-ambtenaar , geen minderen rang hebbende dan dien van ontRegering dan ook wenscht tot zulk eene verandering over te gaan , heeft
haar echter de tijd ontbroken om eene volledige herziening tot stand te 1847/48 geweest zijn, mitsgaders voor kleederen, lijflinnen en verder vanger , en een der zetters van de directe belastingen der gemeente,
hrt *gen. Zij moet zich dus voor 's hands tot wijziging van het meest nood lijfs-toebehooren, daaronder begrepen paarlen, juweelen, zakhorologien, zijn raadgevende leden der commissie.
Art. 15. De benoeming van de leden der commissie en van hunne
ïakelijke bepalen, en de definitive regeling van het gebeele stelsel voor I goud en zilverwerken, welke tot lijfsieraad of kleederdragt behooren,
in geval van ziekte, of andere voldoende redenen van
,
,
boeken
plaatsvervangers
,
overlaten.
kostbaarheden
schilderijen
gelegenheid
,
,
latere
prenten, medailles antiquiteiten
Van het denkbeeld uitgaande om al dadelijk den minvermogenden te ont- instrumenten, zeldzaamheden en dergelijke, de in gemoede door de verhindering, geschiedt door den gouverneur der provincie.
Een der leden wordt door hem tot voorzitter benoemd.
in de eerste plaats in aanmerking eene wijziging van de be- eigenaars geschatte waarde derzelve.
lasten komt
§ VII. Voor inschulden, wissels, verhandelbaar papier,
gaande belastingen op het gemaal en geslagt, als de prijzen van de voornominale De raadgevende leden worden insgelijks door den gouverneur benoemd,
hunne
naamste voedingsmiddelen verhoogende en waardoor inzonderheid degenen waarde, of, voor zoover zij eene mindere waarde hebben, naar die waarde, Art. 16. Zij, die zich, zonder voldoende redenen van verschooning ,
de eigenaar in gemoede vermeent daaraan te kunnen toeschrijven. aan de aanvaarding of vervulling der commissie onttrekken , veroeureu
bezwaard worden, die in hunnen handen-arbeid het middel van bestaan welke
§
VIII.
Voor paarden, runderen en ander vee, voor hooi, stroo en eeue boete van niet minder dan 500 en niet meer dan ’1000; voor
boeten zoeken.
,
__■___
verzekeren
«telt
de
Regering
te
voor,
zich
voor
om
alle audere voorwerpen, voor welke bij deze wet geen bijzondere hen die voldoende redenen van verschooning hebben, doch iv gebreke
Ten einde die uitkomst
door verhooging van hunne maatstaf is aangewezen,
Wet toe te staan dat plaatselijke besturen,
de waarde waarop zij door den belastingschuldige zijn gebleven daarvan opgaaf te doen, is de boete van /25 tot ’lOO.
De wet erkent als redenen van verschooning : 65jarigen ouderdom,
l«lastingen op het gemaal en geslagt, de werking van den maatregel te in gemoede worden geschat.
§ IX. Voor de onroerende goederen, buiten 's lands of in de koloniën militaire active dienst en de betrekkingen van bedienaars van de gods*iet doen.
'
D
fc_et zijn deze beschouwingen, die de Regering geleid hebben tot het van den Staat gelegen, het gemiddeld bedrag van hunne opbrengst over dienst en van notaris.
de jaren 1844, 1845 en 1846, met 20 vermenigvuldigd tot kapitaal gebragt.
De beoordeeling van deze en van andere redenen van verschooning
voorstel, om:
de turksche tarwe (maïs), op de
uitsluiting opgedragen aan Gedeputeerde Slaten der provinciën, welke,
op
bij
de
gemaal
SX. Voor
I°, de belasting van het
lijfrenten, tontines en voor periodieke uitkeeringen,
en
te
at
geheel
schaffen;
zij voor het leven zijn toegekend, het tot kapitaal gebragt be- na verhoor of oproeping van den belanghebbende, hierover beslissen
wanneer
hgge en op de Egyptische rogge
overtredingen proces-verbaal opmaken.
2°. de belasting op de tarwe en spelt zoodanig te verminderen, dat deze loop daarvan, berekend zoo als die inkomsten werkelijk bij de afkondi- van de
de comDe bepalingen van dit artikel zijn ook toepasselijk op den in
tï_ dezelfde verhouding tot de rogge zullen blijven , als vóór de afschaffing ging der wet over 1848 worden genoten , naar den volgenden regel vervan
belastingende directe
missie zitting hebbenden zetter
menigvuldigd , als:
Van den accijns op laatstgemelde graansoort; en
over te
Art 17. Alvorens tot de uitoefening hunner werkzaamheden
van personen beneden 10 jaren, vermenigvuldigd met 10;
3°. de belasting op het geslagt van de runderen en kalveren te behou
twee raadgevende
de
door
gaan, wordt door. de leden der commissie en
van 10 volle jaren tot beneden 20 jaren met 9 ;
flen, doch daarentegen die op de varkens en schapen af te schaffen.
in handen
„ » „ 30 » » 8;
» 20 m
leden der commissie, elk naar zyne godsdienstige gezindheid,
De maatregel, welke in de eerste plaats wordt voorgedragen, zal niet
van geheimhouding
afgelegd
belofte
„
van den kauton-regter, dc eed of
30 »
alleen den arbeidsman in de gelegenheid stellen , zich het brood beter»
» 7;
de
„ » » 40
inachtneming van alle mogelijke getrouwheid en onzijdigheid
»" 40 »
_, » 6;
50
'ioop te kunnen aanschaffen, maar de bewoners van het platte land, die
werkzaamneaen.
opgedragen
uitoefening der aan hen
» 50 »
»
gewoon zijn hun roggebrood zelven te bakken, zullen bovendien bevrijd
»
■ 5;
„ >»» »» 60
» 60 »
De eeds-aflegging Be.chiedt kosteloos.
„4;
70 „
d
worden van al de formaliteiten, welke aan de heffing van den accijns;
„
„ 75 „ „3 ;
» 70 »
Art. 18. De commissie houdt hare "«"»
"P het gemaal verbonden zijn.
locaal.
wijzen
__,
plaatselijk bestuur aan te
» 75 en hooger
„ i.
._i,_iii_ en
P
Ook de ingezetenen der gewesten , alwaar de tarwe meer algemeen vernemen, wanneer zy voltallig
de rijksbruikt wordt, zullen, door den sub 2°. vermelden maatregel, eene nietI De ouderdom wordt naar het tijdstip van de afkondiging dezer wet Zij kan alleen eenenbesluit
d 1I
W
eu hierdoor zal tevens worden te berekend. De voor vijf jaren of meer of voor eenen onbepaalden tijd toe- ambtenaar
onbelangrijke ontheffing verwerven,
van stemmen genomen.
e5
i
e
e rd
n
b
bezwaren
,
de
gekende
welke in het afgeloopen jaar tegen
periodieke uitkeeringen worden op gelijke wijze vermenigvuldigd,
gemoet gekomen aan
tot
""«**""
«et wets-ontwerp tot afschaffing van den accijns op de rogge zijn inge- des echter, datgeene hoogere vermenigvuldiging dan met 5 plaats hebbe.
genomen.
grondslag~*
wordt de middel.om tot eenig
De periodieke uitkeeringen voor eeneu bepaalden tijd van minder dan stand
bragt ten behoeve der landbouwers , wier gronden uitsluitend voor de teeltt
der aangifie van
Dcdercommissie of yan een
vijf jaren toegekend, worden met niet meer dan met het getal jaren van
BH de behandeling
Van tarwe geschikt zijn.
tot in den derden graad,^treedt zijn plaatsvervanger op.
zijne,,
Hetgeen '„ de derde plaats, met opzigt tot de belasting op het geslagt,, haren duur vermenigvuldigd.
kunnen u.t de lands- en plaatselijke arcliven,
19. De commissien
In de gevallen, waarin het aan den belastingschuldige is overgelaten
v/ordt voorgedragen , strekt ter bereiking van een tweeledig doel, nameinlichtingen putten en van
zoodanige
de rijks- en
lijk in de eers te plaats, vermindering van den prijs van het spek, hetwelkt de waarde der goederen in gemoede te bepalen, staat het hem vrij de- resi.ters en kohieren vragen als zy voor de
behoorlijke uitoeten.ng
uitoefening
.neer bijzonder door de arbeidzame klasse der bevolking wordt verbruikt,;, zelve door schatters te doen waarderen, op de wijze ten slotte van nlaatse jke ambtenaren noodzakelijk oordcelen.
en van het schapenvleescb , dat mede in sommige provinciën tot het voedsel1 art. 16 der wet van 27 December 1817 (Staatsblad N". 37) , voor de hunner werkzaamheden
2e
>
Art 20. De f
_om6naaßgiftenond«r^t hebder geringere klassen behoort ; en ra de tweede plaats, vereenvoudigingU regeling van het regt van successie, vastgesteld.
de aanslagen van die aangiften,
regelt
bende,
welke haar voorkomen aan
bepaling
van de thans bestaande formaliteiten.
bijzondere
De
gehechtheid aan eenig voorwerp komt voor de
geene bedenking onderhevig te zyn. De aangiften, in de vrijstelling
valvrijstelling vai
Volgens de thans voorgestelde bepalingen wordt de eigen aangifte derr van zijne waarde niet in aanmerking.
haar
ter
zijde
door
gelegd.
lende , worden
'
aangenomen.
bezittingen,
het
regel
van
te
Hierdoor
der
Art. 8. Van de in voege voormeld opgemaakte waarde
.waarde
siagten vee als
vervallenn
Art 21. . !" Indien de commissie niet _._
"
over te hooge schattingen, en vermijdt de belastingschuldj e zoodanig als die op het tijdstip van de afkondiging dezer wet "nw?"°
belanghebbende
*de klagtenbeide
ontvanger.
den
van
Het
i
8
aangifte,,
°
waa , zijn, worden de schulden, met berekening der lijfrenten ,en ?*r!°
3
«ene der
ten kantore
Ur
D bc 6
ophelderingen.
heffing van den accijns opp prestatien, op den
6,11101 b<!t Êeven
Vo
bij
art. 7 bepaalden voet op helz
j 2. De uitnoodiging geschiedt
,%k volgens de thans bestaande wet kan de
in
en wordt,
van
deze
tenminste
te
voren
dagen
bevoegdheid
gron
zoo
drie
eig
,en
de
volgens
d
staande
van
twintigvoud
geschieden
,
«et geslagt
eu aangifte
afgetrokken, voorts het
Dek em by afschrift, door een deurwaarder aan de belanghebbende., beteekend
reg
zou
gemaakt
men
hieruitil hoofdsom en opcenten, mitsgaders van de huren van onder
slechts in óéne provincie van het rijk gebruik is
§ 3. De gegeven ophelderingen
stj „(je
voldoende zijnde voorgekomen, wordt
voor-r- ming uitgegeven landerijen, van de op onroerende goederen g
kunnen afleiden, dat ook deze wijze van helling niet de
de
aanslag overeenkomstig de gedane aangifte geregeld, of, de vrijstelc
■
soortgelijke
Pres""
aangifte
eigene
eene
te
eu
andere
renten, erfpachten, tienden, cijnsen, tijnsen
Bet eenige bezwaar hetwelk tegen
keur verdient.bestaat,
afgetrok- ling toepasselijk zijnde, de aangifte ter zijde gelegd.
is gelegen i n het regt van benadering, hetwelkonder Van de goederen onder lilt. van art. 3 vermeld, kan alleen
«er waarde

ONTWERP VAN WET TOT WIJZIGING DER
ACCIJNSEN OP HET GEMAAL EN GESLAGT.
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Art. 39. De ontvangers, penningmeesters, rentmeesters of andere per- worden ten deze voornamelijk in aanmerking te kunnen komen , dan zou
sonen met de uitbetaling van de hierboven vermelde inkomsten belast, dat middel niet kunnen worden te baat genomen , zonder den last voor
welke niet uit 's rijks kas worden voldaan, zorgen voor de inhouding en 'velen onmatig le verzwaren , eu de opbrengst zelve van Jhet middel aan
moeten in de door hen genomene kwitantien van den aftrek der belasting zekere verliezen bloot te stellen.
doen blijken.
Alle omstandigheden in aanmerking nemende is de Regering van oordeel
Zij storten maandelijks de door hen ingehouden gelden, tegen kwitantie geweest, dat in de eerste plaats van de bezittersvan eigendommen moest
,
in duplo, bij den ontvanger der directe belastingen hunner woonplaats, worden gevraagd de aanvulling van de tegenwoordige behoeften der
over, en doen specifieke opgave van die overstortingen aan den arrond.- schatkist, als welke, bij de plaats hebbende staatkundige gebeurtenissen,
,
directeur der directe belastingen, in- en uitgaande regten en accijnsen grootendeels haren oorsprong vinden in maatregelen tot bescherming diereigendommen en tot verzekering van het ongestoord genot daarvan.
van hun ressort, onder overlegging van de duplicaat-kwitantien.
De kwitantien van inhouding en overstorting zijn vrij van zegel.
Deze zelfde redenen pleiten ; naar het inzien der Regering, voor het denkArt. 40. Zij, die met de uitbetaling van inkomsten , in art. 36 bedoeld, beeld , om hiermede eene belasting op de inkomsten in zooverre te verken, opkomen.
belast zijn ," worden persoonlijk verantwoordelijk en aansprakelijk gesteld eenigen, als bezoldigingen voor ambten en betrekkingen , mitsgaders penArt. 23. § 1. De aanslagen der belastingschuldigen onder la. Svanart. 22 voor het bedrag der volgens deze wet verschuldigde belastingen wegens sioenen of jaargelden, uit welken hoofde ook genoten wordeude, daarvoor
bedoeld, worden door de commissie ter kennis van de belanghebbenden die inkomsten en verbeuren bovendien, bij verzuim vau behoorlijke in- eenen vasten grondslag opleveren ; een denkbeeld, te meer aannemelijk gehouding of korting van het verschuldigde en van overstorting van het- acht, omdat ambtenaren die uit 's rijks of openbare kassen bezoldigd worgebragt bij besloten biljetten.
§2. De belanghebbenden kunnen, binnen tien dagen na de dagteeke- zelve bij den ontvanger der directe belastingen , eene boete , gelijkstaande den , in de eerste plaats schijnen in aanmerking te moeten komen, als.
het vaderland eenig offer vordert. Onraadzaam daarentegen heeft her;
ning dier kennisgeving, tegen den aanslag schriftelijk bezwaar inbrengeu met het dubbel van de verschuldigde inhouding.
Van de overtredingen en verzuimen, welke ten deze mogten plaats moeten voorkomen, de inkomsten uit nijverheid en bedrijven voortvloeibij de commissie.
Het bezwaar moet specifieke opgave behelzen van den aard en de waar- hebben, worden door den ontvanger der directe belastingen processenr jende voor het beoogde doel te treffen, als welke door den ongunstigen
invloed der omstandigheden al te zeer gedrukt worden en reeds getroffen,
de der bezittingen en vam de lasten.welke daarvan kunuen worden afgetrokken. verbaal opgemaakt, waarop de bepalingen van art. 30 toepasselijk zijn.
Art. 41. Do bepalingen dezer wet treden in werking met den dag harer worden door het patent-regt.
§ 3. De commissie zendt het bezwaarschrift, vergezeld van haar met
redenen gestaafd berigt, binnen veertien dager, aan gedeputeerde staten plaatsing in het Staatsblad.
De taks op de bezittingen is in het ontwerp op drie vierden ten honuitspraak
daaromtrent
doen,
welke
mede
binnen
veertien
VAN
TOELICHTING.
derd
provincie,
bepaald. Wat daartoe geleid heeft zal uit de navolgende ontwikder
MEMORIE
dagen. Van die uitspraak wordt door de commissie aan de belangheb20slcn Fcbruarij van dit jaar is door den toenmaligen minister van kelingen blijken.
Pen
benden mededeeling gedaan.
finantien aan den Koning aangeboden , en vervolgens aan de Staten- Bij het aanbieden der wet van 6 Maart 1844 (Staatsblad N°. 14), zijn
§ 4. Gedeputeerde Staten zijn verpligt den belanghebbenden voor zich Generaal medegedeeld , het verslag , overeenkomstig Art. 126 der Grondwet, er eenige berekeningen gemaakt van het nationaal vermogen, doch is
te ontbieden en hem, naar de wijze zijner godsdienstige gezindheid , den van het gebruik der geldmiddelen gedurende het jaar 1846, en het overzigt tevens het gevoelen aan den dag gelegd dat, voor de belasting op de
bezitlingen , welke toen, uit kracht dier wet, zou kunnen worden geheeed op te leggen en af te nemen, ter bevestiging van de waarheid der van den toestand van 's rijks schatkist op het tijdstip van 1 Januarij 1847.
bij het bezwaarschrift gedane opgaven. De belanghebbende in een ol ander Bij die gelegeuheid hebben niet slecht_ over den lijd, waartoe het verslag ven , onder de oogen der administratie zou kunnen worden gebragt eene
nalatig blijvende, wordt de aanslag der commissie gehandhaafd.
betrekking had, maar ook ten aanzien van het jaar 1847, de meesl waarde aan bezittingen van 23 a 2400 millioenen guldens.
Art. 24. De aanslagen der belastingschuldigen worden doorde commissie geruststellende openingen, zoowel als gunstige uitzigten kunnen gegeven
De heffing heeft geen plaats gehad, maar uit de deelnemingen in de
gebragt op kohieren, te weten : die naar artt. 20, 21, § 3, en 22 lilt. a worden omtrent de dienst van 1848.
vrijwillige leening is af te leiden, dat eene belasting op den voet dier wet
en c, dadelijk, en die naar litt. b. van laatstgemeld artikel, na den
Als gevolg daarvan moet ook worden beschouwd hetvoorstel van eene de evengemelde waarde in bezittingen genoegzaam zou hebben aangetoond.j.
termijn in § 2 van art. 23 bepaald, of, bij reclame, na de beslissing van wet tot vermeerdering der intrekking van nationale schuld over 1847;
Om hieruit ten aanzien van de thans gedaan wordende wettelijke voorgedeputeerde staten.
eene voordragt daaromtrent bij Koninklijke boodschap van den 29sten dragt eenig gevolg af te leiden, moet in bet oog worden gehouden, aan
In de kohieren worden echter niet opgenomen de aanslagen der zoo- Januarij 1848 gedaan, is voorloopig bij de Tweede Kamer onderzocht, de eene zijde, dat nu alleen vrijstelling der belasting zou worden gegeven
danigen, die de geheimhouding verlangd en het regt daarop naar art. 22 doch zal alsnu, om de zoo aanstonds te vermelden redenen, buiten ver- wanneer de gezamentlijkewaarde geen 2000 bereikt, terwijl dit vroeger
niet verbeurd hebben.
dere overweging dienen te blijven.
3000 was, doch dat daartegen thans geheel zou worden ter zijde gesteld
Art. 25. De aanslagen bij het laatste lid van het vorige artikel bedoeld,
Zeer weinige dagen toch na het opmaken en aanbieden van voormeld de kapitalisatie van een aanmerkelijk gedeelte van inkomsten niet uit bezitworden door de commissie in afzonderlijke registers met een doorloopend verslag , zijn er gebeurtenissen voorgevallen van zulk een gewigtigen invloed, tingen voortspruitende, welke een aanzienlijk deel van de belasting zou hebben
nummer geboekt, en daarop in zoo vele artikels gesplitst, als de belang- ook op Nederlands geldelijken toestand, dat de gunstige uitzigten , die de kunnen opleveren.
afgetreden minister kon geven , grootendeels zijn verdwenen, en dat het
Het is waar dat, met opzigt tot de ambtenaren en gepensioneerden,
hebbenden , krachtens § 4 van art. 12, bebben opgegeven.
De commissie zendt van het register, met weglating echter van de na- integendeel thans noodzakelijkis geworden, op buitengewone middelen ter hiervoor in de plaats treedt eeue percentsgewyze berekende belasting, doch
deze, zoo als zij, om uitvoerbaar te zijn, nu heeft moeten berekend wormen, een afschrift aan den ontvanger, en geeft aan de belanghebbenden verzekering der geldelijke dienst voor het jaar 1848 bedacht te zijn.
Reeds den 2lslen Maart jl., moesten twee wets-ontwerpén wordeu voor- den, kan geenszins de hoogte bereiken van hetgeen de bij evengemelde
bij besloten biljetten, kennis van het bedrag der aanslagen en van hei
kantoor waar de betaling geschieden moet.
gedragen, ten einde de Vlllste en Xde hoofdstukken der begrooting van wet van 1844 bedoelde kapitalisatie zoude hebben opgeleverd.
Ingeval van achterlijkheid in de voldoening , wordt door de commissie, op 1848 , betreffende de departementen van Marine en van Oorlog , te zamen
Een ander gewigtig verschil is, dat de bezittingen van vele zedelijke
het deswege bekomen berigt des ontvangers, aan de belanghebbenden bij be- met eene som van ’3,074,100 te verhoogen , eene verhooging door de ligchamen bij het ontwerp in het geheel niet in aanmerking zullen komen.
sloten biljet aanmaning gedaan, om alsnog biunen acht dagen aan zijne wetten van 30 Maart (Staatsbl. Nos. 8 en 9), vastgesteld.
De voorname invloed op eene heffing in evenredigheid van de bezittingen
verpligting te voldoen en daarvan door vértooning der kwitantie aan de
De toestand van sommige landen veroorlooft niet voor alsnog af te zieu zal echter worden uitgeoefend door de vermindering der waarde sedert 1844
commissie te doen blijken.
van de middelen van voorzorg ten gevolge van die wetten genomen, maar welke zich over alle bezittingen uitstrekt, maar zich zeer bijzonder doet
Hierin nalatig blijvende, wordt de geheele aanslag, na aftrek van hel vereischt voortdurend maatregelen ter verzekering der verdediging van hett gevoelen ten aanzien van alle staats-schuldbrieven en over het grootste deel
betaalde, op een kohier gebragt, en daarmede gehandeld als met de overige grondgebied van den Staat, in die mate, dat men tegen verrassing veilig ; daarvan, wel kan geacht worden een derde der waarde , vergeleken met
kohieren.
en tegen onverwachte omstandigheden gewapend zij. Van daar de voor- die van 1844, uit te maken.
Art. 26. De in de commissie zitting hebbende rijks-ambtenaar, ver- dragt van wet om het hoofdstuk der begrooting van Oorlog over 1848 op
Het opgegeven verschil tusschen dc bepalingen der vroegere en van de
1,829.021.13.
meenende dat de belangen der schatkist, hetzij bij het berusten in de nieuw le verhoogen met eene som vau
nu aangeboden wordende wet, benevens de evengemelde waarde-verminaangifte, hetzij bij den aanslag ambtshalve, door dc commissie niet geTerwijl de uitgaven zullen vermeerderen , oefenen de staatkundige ge- dering van bezittingen, veroorloven niet op eene opbrengst te rekenen
noegzaam zijn in het oog gehouden , kan zich deswege in hooger beroep beurtenissen op de inkomsten van den Slaat haren invloed tot vermindering; die- de vroeger veronderstelde eenigermate zou kunnen evenaren, en meu
voorzien bij gedeputeerde slaten, mits van zijn voornemen daartoe aan uit, en wel zeer bijzonder met opzigt tot de bijdragen uit de geldmiddeleni schijnt zich aan teleurstellingen te zullen blootstellen , wanneer men het
de commissie kennis gevende binnen vier-en-twintig uren na hare ge- van de overzeesche bezittingen. De vernietiging van het crediet en de daar- verkrijgen van de som, voor de aangegeven behoeften gevorderd, door
vallen uitspraak, welke inmiddels buiten uitvoering blijft.
uit voortspruitende stilstand van den handel, het ophouden van speculatiei middel van eene mindere heffing dan van drie vierden ten honderd der beBinnen veertien dagen dragen partijen, ieder van hare zijde , haar gevoe- en de stremming van verzendingen hebben den afzet der Indische pro- zittingen zou verwachten, op den voet, zoo als de bepalingen der wet
len voor aan Gedeputeerde Staten , die binnen een gelijken termijn beslissen. ducten tot vorige prijzen onmogelijk gemaakt. Het is zelfstwijfelachtig ; thans worden voorgedragen.
Na en overeenkomstig die beslissing wordt aan de zaak gevolg gegeven, of men dezelfde hoeveelheden als in-vroegere jaren, in het loopende dienstWat de bijzondere bepalingen van het ontwerp van belasting op de beop den voet en de wijze , bij de vorige artikelen bepaald.
zittingen betreft, zoo is daarvoor grootendeels ten voorbeelde genomen de
jaar te gelde zal kunnen maken.
Art. 27. Wegens de aanslagen , bedoeld bij art. 20 en bij § 3 van art. 21,
Bij het opmaken der begrooting voor het loopende jaar is intusschen evenvermelde wet van den 6den Maart 1844, welke insgelijkseene zoodawelke de belastingschuldigen vermeenen mogten niet overeen te stem- bepaaldelijk op de bijdragen uit de koloniale geldmiddelen gerekend. nige heffing bepaalde. Om het geheele zamenstel van het ontwerp te kunmen met hunne gedane aangiften, kunnen de belanghebbenden hunne En bij bet uitblijven daarvan, moeten er noodzakelijk nieuwe middelen nen overzien, komt het dus voldoende voor de voorname punten van
bezwaren schriftelijk indienen bij de commissie, mits zulks doende bin- verschaft worden, zal de schatkist aan hare verpligtingen voldoen.
verschil aan te wijzen.
Hiertoe behoort in de eerste plaats het geheel achterwege blijven "van
nen eene maand na de dagteekening der kennisgeving van den aanslag.
Hoe groot dit tekort zijn zal, is, uit den aard der zaak, voor 's hands
inkomsten, zoo als hiervoren reeds is aangemerkt
De bepalingen van § 3 van art. 23 zijn ten deze toepasselijk.
slechts bij gissing te bepalen. Naar den stand der prijzen en naar de de kapitalisering der goederen
zijn bij de voordragt vrijgelaten
Van de belastbare
waarschijnlijke behoefte aan producten berekend, kan met zekerheid slechts
Art. 28. De belasting is verschuldigd in drie gelijke termijnen.
de zoodanige
gerekend die aan provinciën, gemeenten, heemraadschappen, dijkden
de
tweede
den
uit
de
koloniale
geldmiddelen
September
1848;
6,900,000
vervalt
15den
van
termijn
eerste
eene
bijdrage
ep
De
en nold he i
Art. 22. Ambtshalve en tot zoodanig bedrag als de commisie zal verte behooren, worden aangeslagen:
a. De zoodanigen, die in gebreke zijn gebleven hunne aangifte behoorlijk ingevuld en geteekend in te leveren, ofschoon zij werkelijk belastbaar
worden geoordeeld.
b. Degenen, die, in het geval bij het lste lid van het vorig artikel
bedoeld geene voldoende opheldering hebben kunnen geven.
c Degenen, die, opgeroepen om de even bedoelde opheldering te geven niet zijn opgekomen.
De belastingschuldigen bij la. c vermeld verliezen het regt tot geheimhouding, krachtens art. 12 ingeroepen, en kunnen, even zoo min als die
onder la. a omschreven, tegeu de aanslagen ten hunnen laste uitgetrok-

meenen

’

’

’

15den November 1848, en de derde den lsten Januarij 1849.
Art. 29. De wet van 22 Mei 1845 (Staatsblad N°. 22), op de invordede invordering van deze
ring van 's rijks directe belastingen, is ook op
deze wet wordt afgeweken.
belasting toepasselijk, in zoo verre daarvan niet bij
geheelen aanslag nog niet heeft beGeen belastingschuldige, die zijnen
zonder vooraf gestelden borgverlaten,
met
der
woon
bet
rijk
taald mag
togt ,'ten genoege des ontvangers voor de verschuldigde belasting, waartoe bij des noods door beslag op zijne goederen zal worden genoodzaakt.
Het regt van voorrang van 'srijks schatkist is voor deze belasting hetzelfde, als dat voor de belasting op het personeel.
Art. 30. De processen-verbaal, krachtens artt. 12 en 16 opgemaakt
door de ontvangers en collegien van Gedeputeerde Slaten , op den eed
by' den aanvang hunner respective bedieningen gedaan, worden aan den
officier van de arrondissements regtbank gezonden, waaronder de boetschuldige behoort, om, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek
van Strafvordering te worden vervolgd.
Die processen-verbaal verdienen volle geloof in regten, behoudens tegenbewijs.
Art. 31. Alles wat betreft de ambtenaren, met de ontvangst en invordering belast, de schadeloosstelling aan de commissien le verleenen,
den aanvang en de regeling van de werkzaamheden der commissie en alle
verdere voorzieningen, welke voor de toepassing en behoorlijke uitvoering dezer wets-afdeeling noodzakelijk worden bevonden wordt, voor zoo
verre daarin niet bij de wet is voorzien , door den Koning, of, op diens
magtiging, door den Minister van Finantien geregeld en vastgesteld.
Art. 32. De ontheffingen en teruggaven wegens deze belasting te verleenen bet bedrag der oninbare posten en der onverhaalbare kosten van
vervolging, de schadeloosstellingen aau de commissien toe te kennen en
de verdere kosten op de heffing der belasting vallende, worden aangemiddel zelf.
wezen op de opbrengst van het
Art. 33. Alle schrifturen de uitvoering dezer wets-afdeeling betreffende,
de processen-verbaal van verkoop en de vonnissen van leewijzing daaronvrij van zegel en van de regten van registratie
der niet begrepen, zijn
hypotheek.
en van griffie en
der belasting worden de aangifl-biljelten,
Art. 34. Na de aanzuivering
mitsgaders
de verdere betrekkelijke schrifturen
journalen,
de kohieren en
._;_.;__ >n der Gedeputeerde Staten door verbranding vernietigd
der

’

’

14,450,000, daar- ren, openbare instellingen, godshuizen en gestichten van weldadjghed.
worden over het looper.de jaar, in plaats van op
voor bij de raming der middelen uitgetrokken, en zou alzoo een tekort behooren. De beperking, aan het slot van art. 26 der meergemelde
7,450,000. Dal tekort zal echter welligt later nog ver- 6 Maart 1844 toegevoegd, is achterwege gelaten, omdat zij die wet va.
ontstaan van
besturen

’

minderd kunnen worden, wanneer er meer producten verkocht worden ligtelijk in de noodzakelijkheid zou kunnen brengen of aanleiding geven
dan men nu durft aannemen. Uit dien hoofde wordt bij voorraad slechts om tot vinding der belasting middelen te bezigen, die voor de ingezetenen
gerekend op het wegvallen van het batig slot derkoloniale geldmiddelen, bezwarend zonden kunnen zijn. Daarentegen echter is de taks
der vrijstelling van ’3OOO tot op / 2000 verminderd : vermits men de kapitadat op 4,650,000 was geraamd.
Bij dit een en ander komt nu nog, dat eene goede staatkunde vordert lisatie der inkomsten genoegzaam geheel achterwege laat, levert die verdat toegegeven worde aan bet verlangen, om sommige voorwerpen van mindering der vrijstellingen geene reden tot bezwaar op.
eerste noodzakelijkheid van accijns te ontheffen. Hierdoor kan over vijf
Met opzigt tot de berekening der waarde van tienden, behelst het
een
een
verlies
ontstaan
vau
ruim
verlies
waarvan
ook eene afwijking vau de wet van 1844.— Zoo als de regeling
1,300,000
ontwerp
maanden
de vergoeding door eene afzonderlijke voorziening bij wege van algemeens dezer zaak, welke altijd voor verschillende beschouwingen vatbaar blijft
belasting op de inkomsten in bet tegenwoordig oogenblik bezwaarlijk is, nu is voorgesteld, schijnt de billijkheid het meest in het oog gehouden
Bij de bevoegdheid, aan personen met het beheer of toezigt over
en hetwelk men daarom beter geoordeeld heeft, voor het loopend jaar bij
de andere bezwaren op te sommen, met vrijhouding alzoo der overwe- persoon of de goederen van derden belast, en aan bestuurders van geging hoedanig dit verlies in een volgend jaar door bezuiniging of door stichten eu instellingen toegekend om ter betaling der belasting, het
daartoe noodig gedeelte der goederen te verpanden enz., is het wenscheandere middelen zou kunnen worden vergoed.
Wanneer men daarbij aanneemt de matige berekening van eene min- lijk voorgekomen, ter besparing van onkosten, de tusschenkomst van ecu
dere opbrengst van 1,000,000 op de opbrengsten der gewone middelen procureur, waar die anders zou worden vereischt, buiten te sluiten.
over dit jaar, door den druk der omstandigheden te weeg gebragt, dan
Ter bevordering van eenvoudigheid in de vormen met gelijktijdige zore
moet het verlies van inkomsten uit deze beide hoofden gesteld worden voor de belangen beide van de schatkist en van de belastingschuldigen
heeft men gemeend zich tot de voordragt van slechts ééne commissie tot
op 2,300,000.
Bij zamentrekking der hiervoren genoemde onderwerpen bestaat er onderzoek en beoordeeling der aangift-biljetten en regeling der belasting
alzoo gegronde reden van vrees, dat voor de dienst van het loopende te kunnen bepalen en is er zooveel mogelijk gezorgd dat minder naauwgezetten zich niet onttrekken aan een last, dien betergezinden gaarne
jaar behoefte van voorziening zal ontslaan:
zullen dragen.
I°. Voor de verhoogingen op het Vlllste eu Xde
3,074,100.00 Veel hangt ten deze af van de individualiteit der leden van de commissie
hoofdstuk der begrooting, reeds bij de wet toegestaan
het
op
Xde
aan wie dc regeling der belasting is opgedragen, maar wanneer, zoo
verhooging
aangevraagde
Voor
nog
2.
1,829,021.13 te hopen is, de keuze valt op regtschapen mannen, toegerust met genoeghoofdstuk
zame kennis van zaken en personen, en gebruik makende vau de hulp3". Voor het gemis van eenig balig saldo op dekolo» 4,650,000.00 middelen, die de wet noodzakelijk aan de hand heeft moeten geven; op
niale geldmiddelen bier te lande
mannen, wier onzijdigheid en vaderlandsliefde zullen verhoeden dat de
4°. Voor mindere opbrengst op de gewone middelen,
werking der wet schipbreuk lijde op plaatselijke of bijzondere belangen
ook uit hoofde van de wijziging in de wet op het ge» 2,300,000.00 dan laai zich met eenigen grond verwachten, dat niet velen zich _an de toemaal en het geslagt
passing der wet zullen kunnen onttrekken, en dat de last met die gelijkheid
11,853,121.13 en evenredigheid zal worden gedragen, welke met reden gevorderd kunEr zullen wel is waar voordragten van wettelijke bepalingen plaats heb- nen worden.
Twerde Afderling.
Als beginsel is dan ook wel aangenomen, dat de aanslag in de belasting
ben, strekkende om de overschotten van vroegere diensten ten behoeve van de
Art. 35. De belasting op de inkomsten van ambten op de wachtgelden dienst van 1848 aan te wenden, en om, door regeling van de fondsen voor berust op de eigen aangifie der belastingschuldigen, doch alleen voor zooverre
van het bedrag dier inkomsten
en pensioenen bedraagt vijf ten honderd
kwade posten, ook daaruit de middelen van dat jaar te bevoordeelen. Dit een de commisie in hunne aangifte of in hunne nadere opgaven berust. Heeft
het jaar 1848 en over de drie eerste
over de zes laatste maanden vanwordt
en ander zal eenen gunstigen invloed op het berekend tekort uitoefenen, dit geen plaats, dan ontbiedt zij den belastingschuldige voor zich en deelt
bij iedere betaling ingehouden.
en
maar het voordeel , uit dien hoofde te verkrijgen, kan niet hooger wor- hem hare bekenkingen mede, en worden die bedenkingen niet opgelost, dau
maanden van het jaar 1849,
Art. 36. De belasting is verschuldigd van alle uit 's rijks kas, uit pro- den geraamd dan op
1,000,000, en het is alzoo te vermoeden, dat slaat zijn hem ambtshalve aan tot zoodanige som, als zij vermeent te
heemraadschappen,
door
en
dijkpolderkassen,
plaatselijke
en
nog
ongedekt
vinciale
zal blijven eene som van ongeveer elfmillioen guldens. behooren, behoudens het regt der belastingschuldigen, om, voordat aan
altijd
dan
besturen, kerk- en armbesturen, openbare gestichten en instellingen van
Zal dus de Regering, na het tot stand brengen der grondwets-herziening, den aanslag gevolg wordt gegeven, by Gedeputeerde Staten in hooger beliefdadigheid bestemd om aan behoeftigen huisvesting, onderstand of werk in staal zijn met gerustheid haren weg te betreden en zich met gewenschte roep te komen.
onder het openbaar gezag ressorte- hervormingen,
Alleen in bet laatste geval wordt d en belastingschuldige de eed op. ete verschaffen, en door alle verdere
ook in de geldelijke belangen des Rijks, bezig te houden
uitbetaald'wordende
jaarwedden,
toelatot
buitendat,
of
besturen
het
van
Het belang der zedelijkheid scheen te vorderen, geene andere bedaarstelling
legd.
voorkomen,
administratien
moet
zeer
wenschelijk
rende
toegestane inhoudingen op ontvangen dan
gen percentsgewijze belooningen,
middelen ter voorziening in het aangeduide tekort van nu af ëediging vau verklaringen of aangiften voor te schrijven en ook in dit
gewone
uurgelaen,
opzigt van de wel van 6 Maart 1844 af te wijken.
regten of loonen, maand-, dag of betrekkingen en in het algemeen van worde overgegaan.
of
voor
belooningen
van
bij
van
van
het
openbare
gelegenheid
middel,
had,
dat men vroeger op het oog
al hetgeen, ter zake
Het
Wat de benoeming van de leden der commissie , van hunne plaatverals burgerlijke en militaire, voordragen der
ambtenaren en bedienden, zoo geestelijke,
wetten voor de eerste buitengewone behoeften van Marine vangers en van den voorzitter betreft, scheen er geene bedenking te bemits»aders voor pensioenen, wachtgelden en non-activileits-tractemenlen en Oorlog
de uitgifte namelijk van de schalkistbiljetten voor buiten- staaH, deze bij de wet aan den gouverneur op te dragen.
uit 'srijks kas of uit de fondsen der opgemeldebesturen en administratien gewone behoeften door de wel van 27 December 1840 (Staatsblad^". 79)
De wet van 22 Mei 1845 (Staatsblad N". 22) de vereischte verordeningen
de
ten
(ler
laste
der
begrepen
bestemd,
daaronder
overzeesche
ongeheel
uitbetaald,
mede
is
sland
rente
gebleken
wordt
omtrent de invordering der directe belastingen daargesteld hebbende, wa.
bij den legenwoordigeti
bezittingen loopende jaarwedden wachtgelden, verlofs-tractementen en genoegzaam te zijn , vermits eene vrijwillige plaatsing daarvan onmogelijk het eigenaardig die bepalingen ook voor deze belasting toepasselijk verpensioenen, welke hier te lande worden voldaan, en zulks bij inhouding is, en beleeningen eten bezwaarlijk zouden zijn. In dezen, van de uitzigten, klaren terwijl van zelf in het oog valt de doelmatigheid der bijgevoegde
die zich bij bet einde van bet jaar 1847 opdeden, zoo aanmerkelijk bepaling voor het geval, dat een belastingschuldige het rijk met der woon
of korting op de betaling of verrekening dier belooningen.
De personele toelagen door ambtenaren bij hunne traetementen genoten, verschillenden loestand, heeft de Regering in ernstige overweging geno- wil verlaten, zonder zijn geheelen aanslag te hebben aangezuiverd.
De daarstelling van een fonds voor ontheffingen, oninbare posten,' schaworden tot berekening der belasting bij het bedrag der traetementen gevoegd. men de voorstellen, die van haar gevorderd mogen worden ter verArt. 37. De besturen der administratien en instellingen in het vorig zekering van de algemeene belangen der maatschappij, en heeft zij de deloosstelling der commissie enz. scheen minder bijval te zullen vinden
artikel bedoeld, behalve die van het rijk, zijn verpligt, binnen veertien vcrpligting gevoeld om middelen tot de geheele hiervoren vermelde som en, bij de hangende overwegingen tot opheffing van dergelijke
fondsen
dagen na de afkondiging dezer wet, aan de arrondissements-directeurs van
minder in aanmerking te kunnen komen ; hier komt bij de bijzondere
millioen voor te dragen.
elf
der directe belastingen, in- en uitgaande regten en accijusen, in wier
Wal den aard dier middelen betreft, heeft zich al dadelijk de over- moeijelijkheid, om nu reeds het ter zake benoodigde te berekenen, terressort de inhouding geschiedt, opgave te doen van de namen en kwali- tuiging gevestigd , dat daaronder niet in aanmerking kon komen eene vrijwil- wijl er intusschen uitgaven onder zijn, die dadelijk voorziening
vorderen.
teiten der personen, wier inkomsten aan de belasting zijn onderworpen, lige geldleening, als welke, onder de tegenwoordige omstandighe- Een en ander heeft geleid tot de voordragt, om de betrekkelijke
uitgavan den aard en het bedrag dier inkomsten en van de personen voor de den, op zulke onvoordeelige voorwaarden zou moeten geschieden, dat ven op de opbrengst van het middel zelf aan te wijzen.
inhouding verantwoordelijk.
de rentelast daarvan zwaar op volgende begrootingen zou drukken. Ook Wat voorts de tweede afdeeling van het wets-ontwerp betreft, schijnen
De besturen der administratien en stellingen tot ééne gemeente slechts eene verpligte geldleening, ofschoon de rente daarbij veel lager kan wor- de bepalingen daarvan, na het hierboven reeds aangemerkte, geene bijbetrekking hebbende, d0 n . voor ZO overre de gemeente niet in*die der den gesteld zou evenwel een duurzaam bezwaar voor de begrooting ten zondere toelichting of ontwikkeling te behoeven.
standplaats des arr°ndlMen_ents-djrecteurs is gelegen, de opgaven door gevolge hebben. Gaven uu eene of meer der beslaande belastingen een
De tijdelijke Minister van Finantien,
tusschenkomst van den ontvang,, Qer djreC te belastingen, onder wiens voegzaam middel aan de hand om, door verhooging van opcenten, hetVAN BOSSE.
zij algemeen, hetzij voor enkele klassen van belastingschuldigen, de ge_-_:
voorkeur
vorderde belangrijke som te vinden, dan zou zulk een middel deen
vierde,
wier
of
minder
indien i
bedraagt;
f
20.00
Lij.
Voor een
ïukomen.l
verdienen boven elk ander. Maar die gelegenheid bestaat niet,
„
.
» derde, \ oV er het volle jaar? » 1500 .
»
ook al de belasting op het personeel, niettegenstaande zij meer op de verGedrukt ter Drukkerij van het Alcbmeen Handelsblad,
»
de helft,
(berekend,'
teringen dan op het vermogen der belastingschuldigen drukt, geacht kon
I
.
» r_T » »
o
_- het geheel, )
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