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echt constitutionele begrippen strijdt, zullen wij
met de meeste kracht en volharding hare verbetering prediken en eischen.
Wij leven in een land waar de handel de zenuw
der algemeene welvaart is. De belangen des handels zullen ons derhalve onder hunne sterkste voorstanders vinden. Al wat dè»i handel belemmert ,
al wat diens bloei in den weg staat, al wat diens
vrije vlugt belet of dreigt te beletten , zal met alle
inspanning van krachten door ons bestreden worden.
Gematigdheid zal bij ons voorzitten, gematigdheid zonder flaauwheid. Wij voeden te veel achting voor ons zelven om tot lage hatelijke persoonlijkheden af te dalen. Geene personen , maar alleen
zaken zullen onder onze beoordeeling vallen. Niet
de persoon des Ministers, niet die des Ambtenaars
zal onze kritiek bereiken, maar hunne daden ,
hunne handelingen zullen met die energie en kracht
beoordeeld worden , die onafhankelijkheid, liefde
voor het Vaderland en de algemeene welvaart geven.
Waar de voorstellen der .Ministers tot bevordering van het algemeen welzijn strekken , waar zij
overeenkomen met grondwettige beginselen en con-

AAN MET PUBLIEK!

Ziedaar, Geacht Publiek, eene Nieuwe Rotterdamsche Courant , waaraan wij gelooven dat reeds
lang 'behoefte bsstond. Waarom zou de tweede stad
van ons Rijk geen orgaan hebben, waardoor de
'ieke rpini« zich zoude kunnen lucht geven?
cwrom zou zij niet een eigen Dagblad bezitten,
■larin zij hari stem voor de algemeene 'welvaart
«oude kunnen verheffen ? Waarom zou zij hare han>lsbelangen , hare stedelijke en andere aangelegenaeden eerst am de beoordeeling moeten onderwerpen van redactien die haar vreemd zijn , dié hare
behoeften ni<* kennen noch weten te schatten, en
die geroepen het belang van hunne stad of van hun
gewest voor te staan , al wat met deze in strijd is
verwerpen ? Waarom zou voor hen , die Advertentiën geplaatst willen hebben, niet dagelijks eene
Courant openstaan in eene stad die 80,000 zielen
telt? Daa/orn meenden de Uitgevers der Nieuwe
Rotterdanische Courant aan hunne medeingezetenen
met deze onderneming geene ondienst te doen. Deze
Courant zal geregeld op die dagen verschijnen,
waarop de gewone Rotterdanische Courant niet uit- stitutionele begrippen , zal men ons onder derzelver
.somt, namelijk 's Maandags, 'sWoensdags en 's Vrij
eerste en sterkste verdedigers vinden , en men zal
dags, Zij zal bevatten Binnen- en Buitenlandsch ons niet zien weifelen al zou zwakheid de voorNieuws; de Rotterdanische , Amsterdamsche en stellers doen wraken hetgeen ze vroeger verdedigAntverpsche Carga-Lijsten; de Fondsen-noterin- den , of verdedigen hetgeen ze vroeger wraakten.
gen i'an Londen , Parijs , Antwerpen , Amsterdam Kunnen echter hunne ontwerpen niet tot heil van
en lotterdam; Aankondigingen der te houden Veiden Staat leiden, dan zal ons niets weerhouden
ling n, Handelsberigten , Advertentiën, enz. enz. van ze met alle inspanning van krachten tegen te
Daaonboven zal het Mengelwerk steeds eene aan- werken , er de gebreken en leemten van bloot te
genane lectuur uit het gebied der sehoone letteren leggen , en met het oog alleen op het welzijn des
bevaten, terwijl een Hoofdartikel de Staats- en Vaderlands gerigt, zonder op iets anders te zien
Hanielsbelangen van den dag zal behandelen. Voor of iemand te ontzien , met alle kracht van rede
Her'gten, Mededeelingen en Correspondentien van derzelver verwerpelijkheid aan te toonen.
allelei aard staat het Blad insgelijks open. En hierDit zijn onze beginselen , aan deze hopen wij
med' zij deze onderneming aan onze Stad- en Landgetrouw te blijven, naar deze kan men ons in het
genoten aanbevolen.
vervolg beoordeelen.
H. NIJGH.
A WIJNANDS.
De Redactie.
■

AAM HET PUBLIEK!

Deze Courant zal tevens een Staatkundig Blad
ssijn , en als zoodanig vraagt Gij aan de Redactie'
m< het volste regt, wat is uw doel, wat uwe
«trekking, wat uwe werkkring?
Verbreiding van echt constitutionele begrippen is
ons doel , bevordering der algemeene welvaart onze
strekking , al wat de belangen van het Vaderland
raakt onz werkkring.
Wars van alle vleijerij , zullen wij geene goden
huldigen , omdat zij door de vervoering van den
oogenblik ten hemel verheven zijn; maar evenmin
zal eene oppositie onze pen besturen die de daden
der Regering wraakt, alléén, omdat ze door de

De Prijs der ADVERTENTIËN is 15 Cents per gewone
Advertentiën van één tot zes regels ’l,OO het Zegel
a 315 Cents voor het Rijk, moet bij elke plaatsing voldaan
worden.
Brieven, Gelden enz. franco aan het Adres: Bureau
Nieuwe Rotterdanische Courant. Grootemarkt D 61.

regel.

Blik op den toestand van Nederland,
op 1 Januarij 1814.

miskennen kon, en dat toch tot 1840 in ons
land niet gekend, niet begrepen was; de Grondwet
had nu de ministeriële verantwoordelijkheid duidelijk geboekstaafd.
De benarde staat der Finantiën was reeds voor
een groot gedeelte bekend, en moest thans geheel
aan de Natie bloor gelegd worden; want het tijdvak
van blind vertrouwen was voorbij. Openbaarheid,
geheele openbaarheid werd dringend geeischt, verheimelijking was niet meer mogelijk.
Wat was onder deze veranderde omstandigheden,
bij het volgen eener gezonde staatkunde, volstrekt
ooit

noodzakelijk ?

Dat het Koningrijk der Nederlanden meer dan de
helft kleiner geworden , de huishouding van Staat
naar die mate werd hervormd en vereenvoudigd.
Eene Staatshuishouding op de vroegere schaal was
niet vol te houden.
Dat het geheele stelsel van bestuur in overeenstemming werd gebragt met de belangen der overgeblevene noordelijke provinciën. Het is bekend
tot welke botsingen de tegenstrijdige belangen der
noordelijke en zuidelijke provinciën, tijdens de vereeniging, aanleiding gaven; het is bekend hoe fabriekwezen en handel te zamen streden , hoe wantrouwen in 's lands vergaderzaal, waar alleen algemeen belang moest voorzitten , de vertegenwoordigers uit de zuidelijke provinciën deed goedkeuren,
wat die uit de noordelijke verwierpen, en deze
deed vóórstemmen waar gene tegenstemden ; het is
bekend hoe de algemeene welvaart hieronder leed.
Thans vereischten alleen de overgeblevene noordelijke provinciën de zorg der regering; de gemengde
belangen bestonden niet meer, alles wat vroeger
aan de eischen der zuidelijke provinciën was tpegestaan , moest thans aan de welvaart der noordelijke alleen worden dienstbaar gemaakt. Het bestuur moest dus naar een nieuw stelsel worden ingerigt, hervorming en verandering van vele wetten en besluiten , hervorming en verandering van
het geheele stelsel van in- en uitgaande regten en
van die op den doorvoer, van somjnige belastingen
enz., waren eischen aan welke men niet te spoedicl
voldoen kón. Alles moest alleen en uitsluitend tot befl
vordering der welvaart van Noord-Nederland inge"
rigt, en hetgeen het tegenstrijdige belang van de zuidelijke provinciën had gewrocht afgeschaft worden.
Eindelijk, dat er een Ministerie ontstond. De
ministeriële verantwoordelijkheid was in de grondwet uitgedrukt, en wilde dit iets beteekenen , dan
moest er een Ministerie ontstaan eenstemmig in
beginselen , eenstemmig in handeling , eenstemmig
in werking. Het is eene dwaasheid te steHen , dat
ieder Minister op zich zelf staat, zijn eigen departement bestuurt en zich om geen ander behoeft te
bekommeren. De Staat is één geheel , en moet,
wil hij goed geregeerd worden , onder het bestuur
van één Jigchaam staan, dat eenstemmig denkt,
eenstemmig handelt, eenstemmig werkt. De ministeriën zijn de raderen van hetzelfde werktuig ,
die, indien zij zich niet naar hetzelfde stelsel
bewegen , ziehzelve met het werktuig vernietigen ,
waarvan zij bestemd zijn de ziel en het leven uit
te maken.
Dit alles had in 1840 moeten geschieden. Het
lag in den veranderden toestand van het land, dat

Het was eene groote waarheid, die Willem de
I ste bij het nederleggen der koninklijke waardigheid sprak : « dat een nieuw tijdvak voor Nederland was aangebroken, waarin eene vaste, krachtige, mannelijke hand, jeugdiger leeftijd, bevrijd
van den druk van geklommen jaren, en niet weifelende door vroegere herinneringen , voortaan vereischt werden tot het bestuur van het Koningrijk
en tot bevordering van deszelfs geluk en welzijn.»
Eene groote waarheid door den grijzen Vorst gesproken , wien, wat men hem ook ontzeggen moge,
Regering begaan zijn.
zeker geene scherpzinnigheid ontzegd kan worden.
Zoo lang de (ïrondwet nog onveranderd bestaat,
In allen opzigte was in 1840 voor Nederland
is zij het heiligdom dat niet ongestraft geschonden een nieuw tijdvak aangebroken ; een tijdvak van
mag worden; aan haar zullen wij de daden des hervorming, een tijdvak van nieuw constitutioneel
Bestuurs toetsen , want met al hare gebreken is zij bestaan , een tijdvak van openbaarheid.
de grondslag van ons volksbestaan , de hoeksteen
Het tractaat met België in 1839 had de scheiding
onzer vrijheid.
der vroeger vereenigde »\Toordelijke en Zuidelijke
Intusschen moet de Grondwet eene nationale Provinciën regtens bevestigd , en het Koningrijk
kracht zijn; en zal zij dit, dan moet zij met der Nederlanden telde nu naauwlijks de helft der
de behoefte des volks overeenkomen, zij moet zielen, die vroeger onder zijn gebied behoorden.
de meest mogelijke volmaaktheid aanbieden , en
De Grondwet was herzien , gebrekkig, zeer geniet door hare gebreken en leemten de achting der brekkig herzien , maar één groot beginsel was er- nu op ruim de helft verminderd was , het lag in
Natie verliezen. AAraar zij gebrekkig is, waar zij kend en uitgedrukt, een beginsel dat niemand, die de welvaart der ingezetenen , die nu het volgen
niet met ons volksbestaan strookt, waar zij met eenig denkbeeld van constitutioneel staatsregt heeft, van andere, van de vroegere geheel verschillende

—

verheffen
dan , zal Stam opmerkzaam maken, daar eene door de koes, dat terende Zuiderzon gerijpte vrucht voorhouden , ginds
hare
schoon
roeping
niemand
dat
hare bestemming hooger is , dan de aankondigster op eene weelige Oostersche bloem wijzen, of u eene
AAN DEN LEZER!
van het nieuws van den dag te zijn.
met eigen hand gekweekte spruit aanbieden.
zal
de
van
den
beharbelangen
tijdgenoot
Gelukkig zullen wij ons achten , zoo gij ons op
zij
Zóó
Na Uifgevers en Redactie gehoord te hebben, zulmaar
eene
voor
;
,
rijke
tevens
den toekom- onzen togt, nu en dan eens, door eenen blik van
mijn
len ook wij het wagen eenige woorden tot u te rig- tigen
zijn.
goedkeuring, znlt bemoedigen.
ten , omtrent de strekking en het doel van het i\len- stigen geschiedvorscher
Dat de sehoone letterkunde van den dag , meer en
De Redactie van het Mengelwerk.
gelwerk.
Is het Mengelwerk niet een overbodig, zelfs on- duidelijker dan de overige kunsten en wetenschapgepast toevoegsel tot eene Courant? Ziedaar de vraag pen den tijdgeest afspiegelt, inde, aan het oog ontwelke wij dikwijls hoorden opperen, en oppervlak- trokken ziel deszelven doet schouwen, en eenen
DE WEDUWE.
diepen blik in de geschiedenis zelve doet slaan,
kig beschouwd , niet zonder eenigen grond.
EEN VERHAAL.
Bij de beantwoording dier vraag , komt alles aan behoeft geen betoog.
Mij in den romer van 1839, op aanraden van mijnen
En ziedaar het doel van het Mengelwerk in blaop het standpunt, van hetwelk men de periodieke pers
arts,
naar eene zeeplaats begevende, scheepte ik mij op
den , die zich de verwezenlijking van dit beeld
beschouwt.
een der stoomboten in, welke naar Margate stevenen, en
Ziet men in haar niets , dan de dorre mededeel- voorstellen.
onderweg de zich naar Herne-Bay begevende reizigers afAangenaam, onderhoudend, den geest ontspannend, zetten.
van elkander opvolgende gebeurtenissen of handelingen; de blijde aankondigstereenerlang gewensch- het verstand beleerend; ernstig als de onverbiddeDe bedrijvige woeligheid van het afvaren behaagde mij,
te bevordering , of de droeve bode eener onvoorziene lijke geschiedenis , of dartelend als het speelzieke en eene der zetels, welke langs de zijden van het schip
achterafzetting; de gelukkige verkondigster van het vischje op de oppervlakte van het water, op de wie- voor het gemak der reizigers geschaard waren, gekozen
gesloten huwelijk, of de treurigeberigtster , dat de ken der verbeelding zwevend of de strenge waarheid hebbende, blikte ik, na deze alvorens met mantels en
dood alweder een' onzer dierbaren weggemaaid heeft; schilderend, is het Mengelwerk, juist door die ver- schawls gedekt te hebben, nieuwsgierig in het rond, om
de """" in één woord, zoo eene Courant niets beoogt scheidenheid van voorstelling, door die dierlijkheid te zien of er onder al diegenen, welke mij omringden,
dan dit; gewis dan zou een Mengelwerk er eene van vorm, door die afwisseling van beelden , een niem»ind was, wien ik mij herinneren kon, meer gezien
beklagelijke figuur in maken.
krachtig middel tot de verwezenlijking dierpogingen. te hebben. Doch vergeefs, er was niemand wien ik aU
En welke rol wilt gij hierbij vervullen, vraagt ge ? compagnon de voyage begroeten durfde. Dezo zeer natuurMaar wanneer men andere eischen aan haar maakt,
Lieve Lezer! Neem ons aan als Cicerone , in den lijke omstandigheid bedroefde en ontstemde mij, en met
wanneer men teregt begrijpt, dat zij, de naauwlettende waakster , steeds op haren post is , met kriti- lusthof der sehoone letterkunde van den dag. Zoo afgunst blikte ik op die gelukkige familie-groepen, die verschen blik de beweging van haren tijd gadeslaat, tot gaarne wilden wij u door denzelven leiden , en u op rukt schenen, in het vooruitzigt, van de dikke, met den
4e oorzaken derzelve doordringt, om hare stemma- onze wandeling, hierop eenen krachtigen Noordschen . walm der pastijbakkerg en gaarkeukens bezWjigerde lucht.

Mengelwerk.

nend en waarschuwend

ontkennen ,

te

beginselen vorderde; het lag In de veranderde con- den; en den vrijen invoer van buitenlandsche granen, als 2de hand bedroegen 9500 bale; Java , 700 balen Suwaartegen de Minister van Finantiën zich steeds verzet matra en 300 balen Brazil. De oorraad van Korru hij
stitutionele denkwijze, die den tijd beheerschte.
de N. 11. M. in alle havens , bedrag circa 540,000 balen
W iilem de lste had dus goed gezi. n, dat er een heeft , toe te staan.
Het Gouvernement heeft een onderzoek doen daarsfellen thee. buiten de veiling van Java vee der j\. H. M. en
nieuw tijdvak voor .Nederland was aangebroken ;
dat er veel moed , veel kracht ,
werd vereischt om dat tijdvak
standvastigheid
veel
te
doen gedijen; teregt begreep
welzijn
tot 's lands
was en dat alleen het
,
doodeiijk
hij dat weifeling
vasten
aannemen en met
tred volgen van een rijp
overdacht stelsel, redding kon aanbrengen.
teregt begreep hij

,

.

(Het vervolg in ons volgend N°.)

BUITENALANDSCHNIEUWS.
ENGELAND.
WINDSOR2 7 Dec. Aanstaande maandag is bepaald voor
het vertrek van Hare Maj. naar Claremont, waar de Koningin en
Prins Albert totden volgenden Vrijdag of Zat ui-dag zullenblij ven.
Heden heeft de Hertog van Wellington bel kasteel verlaten.
LIVERPOOL 27 December. Dezen morgen weid de
stad weder bezocht door een van die schrikkelijke branden , welke in de laatste tijden zich zoo dikwerf herbaalden. Omstreeks half negen 's morgens zag men vlammen
stijgen uit het groote gebouw, gelegen tusschen Harringtoiistreet en Mathewstreet, hetwelk dient tot. eene Suikerraffinaderij van Sir Thomas Brancker, en welke misschien
een der grootste etablissementen van dezen aard is, die
in bet gansche koningrijk gevonden worden. De vlammen
maakten snelle vorderingen, en werden gevoed door den
brandbaren aard der materialen. Tegen 9 ure was het geheele blok eene massa vuur zoo groot als wij immer zagen.
Al de gebouwen zijn vernield, want er kon geen water
Het
jrenncg worden aangebragt om den brand te dempen.
zal
behalve
de
aanmerkelijk
de
zijn;
gebouwen,
es
gereedschappen enz. zal er niet minder dan ter waarde
van 50,000 a 60,000 £ st. aan Suiker verloren zijn. Men
zegt, dat Sir T. Brancker voor eene aanmerkelijke toni is

naar de oorzaken der uitbarsting van den Etna, doch het
zal nog eenigen tijd duren alvorens men dezen vulkaan
nabij zal kunnen komen. Men verzekert, dat ten minste
45 personen bij deze uitbarsting bet leven hebben verloren, en een tiental anderen bevinden zich in eenen zeer
gevaarlijken toestand.
— Rrieven uit Rome kondigen den dood aan van den
den Kardinaal Spada in bet Sftslc jaar zijns levens.
FRANKRIJK.
PARIJS 28 December. Heden heeft Z. K. 11. den Prins
van Joinville, ' benevens de Heeren Tesle en Passy zitting
genomen als leden van de kamer der Pairs.
—29 December. De beer Sauzet is tot President derKamer van gedeputeerden gekozen.
— Men schat op circa 20,000 man het aantal troepen,
dat gisteren , bij gelegenheid der opening van de sessie deikamers , op de been is geweest. Toen de Koning zich naar
de Kamers begaf, was de weg van het Paleis der Tuilleriën
naar de Kamer der afgeva.ardigdcn aan weerszijden met eene
dubbele rij soldalen afgezet.
De Generaal Changarnier , die vroeger het bevel over
Provincie
eene
in Algerië beeft gevoerd, maar sedert eenigen
in
tijd
ongenade is vervallen, en van zijne waardigheid
ontzet was, is gisteren te Parijs aangekomen.
Ten gevolge der oneenigheden tusschen den Beij van
Tunis enden Consul Generaal van Sardinië ontstaan, heeft deze
plotseling de stad verlaten om zich naar Genua te begeven.
Dit plotseling vertrek heeft in de steden aan de Middellandscbe Zee die relatiën met. Tunis hebben groote ongerustheid veroorzaakt; men koestert echter de hoop, dal deze
zaak spoedig op eene minnelijke wijze zal geschikt worden.
De Beij beeft de tussehenkomst van den Franseben Consul
Generaal aangenomen, en schijnt zeer genegen te zijn
eenige concessiën te doen.
Gisteren is bet legitimistisch blad, la Nation, in
beslag genomen. Het zeilde verneemt men van la Quotidienne, en de Gazelle de France.
DUITSCHLAND.

—
—

geassureerd.
Men vreest , dat er verscheiden menscbenlevejis bij verloren zullen zijn geworden , want bij de uitbarsting van
den brand waren er niet tuinder dan 70 personen in de.
verschillende gedeelten van bet gebouw verspreid. Eenige,
FRANKFORT a/m 20 Dec. Volgens stellige berigten
in de benedenverdiepingen waren , zijn ontkomen ; maar zal Prins v. Wallerstein, na zijne terugkomst van de zenvoor ben , die zich op de bovenste vertrekken bevonden , ding die hij in Parijs en Londen heeft vervuld, sleehls
koestert men nog steeds groote vrees. Een derzelve is van kortstondig in Mrrnohen blijven, en zich dan met eene bijde bovenste verdieping gesprongen, en was zoo gekneusd, zondere en op de Grieksche aangelegenbeden betrekking
dat men aarr zijn behoud warfhoopt.
hebbende missie, over Weenen naar St. Petersburg begeMen kan zich geen denkbeeld vormen van het ontstaan ven. Het over Londen ontvangene berigt, dat een door

de particuliere veiling van 20 dezer s er in dit artikel ïn
de eerste hand niets omgegaan; di handel in de tweede
hand is zeer gering. De aanvoeren i December bedragen
Met
470/4, 200/12, 15/32 kisten, allen,.- an Londen.
rijst zeer flaauw en de prijzen zeer
mi-ijclijk te soutenecren.
Circa 11,000 balen Java werden iezl maand verkocht.
Peper. Deze maand zijn alleen verkor,) 554 balen bij de
N. 11. M.; de voorraad in de Je handbestaat uit 800 balen.
Suiker. De verkoopen in Dffeijjer hebben slechts
bedragen 220 kranj. Java van 28 a 31, 424 vaten Surinaams'ch en Niekerte van 20| ;\ j'£.f7 , 15 kn. Brazil
a ’24, en 35 Havana voor consumptie bet blijft overigens in dit artikel zeer stil. De vconW alhier bij de
N. 11. M. bedraagt circa 18000 kranj.
In specerijes
gaat weinig om; Notennniscaat en FaliAis nog tot 5 e.
winst op de laatste veiling-prijzen ff. Inkomen , echter
sebaarscb; Nagelen 55 a56 e.; Brune P eper 17 a 17^
c., Jamaica Piment f 17; Chineesche Kaneel 3!) a 40
c. Enlr. Bij de J\. 11. M. is momenteijk glene voorraad
van Specerijen. Katoen is zeer mocijcljk £> niet dan tot
verlaagde prijzen le verkoopen. Bakca in. Vaar dit artikel blijft steeds vraag en men
dei week voor 500

—

—

’

—

—

Nöar Java indgo U hoegenaamd
blokken ’4l feesleed.
geene vraag zoodat de laatste veilingsprijin zeer me
te bedingen zouden zijn.

Aanvoeren en Voorraden van
de
HI.M. in alle havens, edurende

de volgende jaren.

_

AANVOER V.

1 JANUARIJ—3I

————
Vaten.

(

Jaren.

Balen.

1830.
1831.
1832.
1833.
1834.
1835.
1830.
1837.

152,000
190,000

__

VOORRAAD

Op3l DECEMBER.

Jaren.

Bain.

Vaten.

_
__

■—

vreesselijkcn brand. Men vermoedt dat de
sterk
gestookt waren.
kagchels
Omstreeks half elf was men den brand zoo verre meester , dat men voor de belendende gebouwen geene vrees
meer koesterde. De gevel was ingestort, edoch - zonder
iemand te beschadigen.
Op het eiland Guernsey gevoelde men den 22 Dec.
's middags om 4 uren 10 min. een hevige schok van aardbeving. Bien dacht algemeen, dat er eene vreesselijke aardbeving in Frankrijk bad plaats gehad, en dat deze schok er
een gevolg van was.
De Times zegt berigten ontvangen te hebben van Moskow volgens welke de uitvoer van Russische goederen
naar Cbina meer dan een zesde verminderd was; vermits
deze tijding niet te betwijfelen is, moet menvoorondcrstclIe.i, dat de Chinezen, een genoegzame aanvoer Europcsche
, goederen van de Engelseben ontvangen hebben. Misschien
zal Rusland onder de tegenwoordige omstandigheden genegen zijn, om aan Duitschland den transito handel toe te
staan, welke vroeger zoo blocijcnd was. Men weet, dat liet
russische verbodstelsel hoofdzakelijk gegrond was op de
meening , dat de russische uitvoer naar Cbina zoude lijden
door den doorvoer van duitsche goederen.
Uit Cork meldt men , dat .aldaar de hoop gevoed wordt, dat
O'Connel na Kersmis, op zijne reis naar Dublin door deze
stad zal reizen. Hij zal, zegt de Reporter, ontvangen worden met eene geestdrift, welke een blijk zal zijn van de
toenemende genegenheid, welke het volk hem toedraagt,
naarmate hij door het Gouvernement wordt vervolgd. Daarenboven zal hem door de vrienden der onafhankelijkheid
een feestmaal worden aangeboden.
TURKIJE.
KONSTANTINOPEL 6 Dec. In eenen dezer dagen gehouden Divan, werd een Hattischerif gelezen, waarin aan de
leden van den Divan wordt bevolen, bij alle beraadslagingen hunne meening vrij, zonder vrees, en alleen het oog
op bet welzijn des lands hebbende, uit te spreken, en de
tegenovergestelde meeningen even vrij en moedig te bevan dezen
te

—

—

strijden.

ITALIE.

Pruissischen en Oostenrijkschen invloed bewerkte nieuwe
overeenkomst, welker aanneming door de drie beschermende
mogendheden in betrekking tol nieuwe borgstellingen voor
eene duurzame consolidering der Grieksche omstandigheden
te verwachten zij, wint steeds meer aan waarschijnlijkheid.
FRANKFORT a/m 23 Dec. Z. K. H. de Groot-Vorst
Troonopvolger van Rusland zal den eersten of tweeden
dag na het geboortefeest van den Groot-Hertog van Hessen
Darmstadt, hetwelk den 26stcn invalt , naar St. Petersburg
terug keeren.

BINNENLANDSCHNIEUWS.
'S GRAVENHAGE 29 December. Men verneemt dat heden de Uniforms-verandering van de Infanterie gearresteerd
is geworden.
GRONINGEN 27 December. Gisteren vierde het te
dezer stede gevestigde Genootschap ter beoefening der
Hebreeuicsche Taal deszells tweede jaarfeest.
UTRECHT 28 December. Naar 'men verneemt zal het
in de vesting Breda , onder kommando van den Majoor
van Geen in bezetting liggende derde Battaillon van bet
Regiment Grenadiers en Jagers op den 1 Mei aanslaande
van daar naar Delft vertrekken, om aldaar garnizoen te
gaan houden, en zal gemeld Bataillon in eerstgenoemde
vesting vervangen worden door een der Bataillons van onze

linietroepen.

—

Men verneemt , dat
Z. M. de Koning benevens de Prinsen zich heden incognito herwaarts hebben begeven, doch na korten tijd op
's Rijkswerf le hebben vertoefd naar 's Hage zijn terug
gekeerd.
— Men zegt, dat de lijksplegligheid van-wijlen Z.
M. Koning Willem Frcderik , Graaf van Nassau, aanstaanden Woensdag zal plaats hebben.
Voor die gelegenheid heeft het Korps Muzykanfen deiSchutterij dezer stad twee.Marcb.es Funèbres van de Compositie van den Heer F. Snell te Antwerpen, ingestudeerd.
ROTTERDAM, 31 December.
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aan het werk, om de redenen op ie sporen, die haren geest "zoozeer ter neder gedrukt
konden hebben. Het onderwerp mijner aandacht scheen
niet meer dan veertig zomers te tellen; in hare jeugd moet
zij uitstekend schoon geweest zijn, doch zielelijden scheen
het werk der jaren overgenomen te hebben, en dat hooge,
verstandige voorhoofd, met zijne zilveren lokken, deelde
slechts eenen flaauwen indruk mede , van hetgeen zij eens
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Aanvoer , Verkoopen en Voorraad van TEAK
te Amsterdam en Rotterdam in 1843
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Aanvoer, Doorvoer, Verkoopen en Voorraad
van SUIKER te Rotterdam
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Aanvoer en Voorraad van HUIDEN,
te Rotterdam.
AANVOER.

SOORTEN.

HANDELS-BERIGTEN.

trekken.
Spoedig was mijne verbeelding

—— !j 1830.
——
—— ! 1835.
—— 1830.
1837.

124,000
115,000
400,000
430,000

Uit'Palermo schrijft men van den 13den dezer: De toestand der financiën van het Koningrijk der beide Siciliën
Oost-Indische.
hoezemt zooveel vertrouwen in, dat de 5 pCt. op 112|
ROTTERDAM, 30 December, 1843.
Buenos-Ai/rcs
Koffij , bleef deze week stil , zonder omgang dan kleigestegen zijn , en zich staande houden.
Buffel
Men zegt dat de Koning voornemens is eene som van nigheden voor behoefte , de prijzen houden zich echter Mauritius. .
1,000,000 Dukaten tot een amortisatie fonds aan te wen- goed staande. De verkoopen in December zoo in de lste Bahia . . .
met. de zuivere frissche koelfjens, en het dolce far niente,
eener zeeplaats te verwisselen. Zelfs kleine kinderen,
dartelden in de zon, en hunne levendige oogen glinsterden van vreugde, bij het nieuwe van bunnen toestand.
Er lag iets, bij uitnemendheid muzikaals, in den zoeten
luiden lach dezer kleine kabouters, die waarschijnlijk, voor
het eerst, van de straten en boven eener bedompte stad,
r i
den breeden boezem der Theems verplaatst waren.
Ik had het mij tot eene vaste gewoonte gemaakt, wanneer ffewaarworeKnpen van ontevredenheid of zwaarmoedigheid 'mijn verstand voor een oogenblik benevelden, mijne
aandacht op eenen medemensch te vestigen, die gelaten en
onderworpen, wezenlijken kommer met waardigheid droeg,
en mij over mijne laakbare zwakte deed blozen.
Doch waai- zonde ik onder die vrolijke groepen die mij
omringden, iemand vinden, die behoefte had aan mijn
onderhoud of meêwaardigheid? Helaas! Er zijn weinig omLigheden in het leven, in welke geluk en ellende niet
aan elkander gehuwd zijn; dezelfde 'schitterende zon,
welke, van jeugd, gezondheid en voorspoed trillende harten vervroiijkt, schijnt vergeefs voor menig treurend schepsel, wiens feestdag met den donkerst.en nacht .aanbreekt.
Terwijl ik mij a.an den stroom dezer overdenkingen overgaf, werd mijn oog onwillekeurig door eene vrouw geboeid,
die, even als ik, alléén onder die menigte scheen te zijn.
Zij was in weduwen-gewaad gedoken, en nooit zal ik de
uitdrukking van volslagen wanhoop vergeten, die op haar
kalm, edel gelaat, geteekend was.
En bijaldien zij haar ligehaain niet. nn en dan had heen
en wcèr bewogen, als hef ware, om een ondragelijk zieieïeed te verzachten, men zoude ha»nr voor een lijk ge«ouden hebben, zoo bleek, strak en doodsch waren hare

—
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wal uitmunt in kunsten en wetenschappen woonde
haar bij; verscheidene van ben, die der balie, wetgeving
of staatkunde tot roem verstrekken waren tegenwoordig.
Bêranger bad zijne afzondering verlaten , en Victor

Al

,

Hugo, sprak als tolk der Académie , in woorden, vol vuur,
vol leven , vol verheffing , den lof uit, "van eenen mede-

dinger.
Ook een Staatkundige, de Heer de Montalivet , beijverde
zich met, krachtige trekken , de innige en opregte vaderlandsliefde
te schetsen , die zijnen vriend , den zanger der
geweest moest zijn.
tot den echten nationalen dichter stempelMcsséniennes,
ik
menige
poging
Gedurende onze korte reis wendde
aan om de aandacht der weduwe te trekken , doch verden , en die gewis niet weinig bij zal dragen, hem de
geefs. Geprikkeld, deels door nieuwsgierigheid, maar voor- achting der nakomelingschap te verschaffen.

namelijk door een gevoel van mcêwaardigheid, over baren afgezonderderr toestand was ik van plaats veranderd ,
om mij naast haar neder te zetten. Eens bad ik het gewaagd haar aan te spreken en wat Eau de Cologne aan te
bieden , doch haar eenig antwoord bestond in eene melancholische beweging van liet hoofd, die zoo duidelijk zeide,
ah slechts woordenkunnen uitdrukken , « laat mij aan mijnen
kommer over. »
Dadelijk daarna, stond zij met ongeduldig gebaar op,
als wilde zij elke nadere poging van mijne zijde afweren,
en plaatste zich aan het andere einde van bet vaartuig,
waar zij op het water starende verwijlde, tot dat wij op de
plaats onzer bestemming waren aangekomen.
(Het vervolg in een volgend No.)

\

Daarna voerde Frederic Souliè het -noord , terwijl het
geheel besloten werd , door eene hartelijke toespraak van
Chodzko, uit naam der poolsche bannelingen.
Victor Hugo maakt zich tot eene reis naar Zwitserland
gereed. Hij wil op de plaats indrukken en bouwstoffen
zamelen, tot een nieuw drama, dat Willem Teil tot
onderwerp zal hebben. Opmerkenswaardig is het, dat de
Vorst der romantiek, op het voetspoor van Ponsard, het in
klassieken vorm bewerken zal.
Duchtige les voor la jeune France.

De Comêdie Franqaise heeft eene belangrijke aanw in8t
gedaan in de persoon van Mademoiselle Arald-op,
Zij trad voor het. eerst in het tragische scJi<"wsPel
dit
bast
VOor
in de rol van Eriphyle , en hoe zwaar eene
VERSCHEIDENHEDEN.
eene debutante is , toischte zij ze evenwel met kractif.
ïsi
l)ic
Het schijnt dat zij van italiaanschè afkomst
.De lijkplegfigheid van Caiimir de la Vigne leverde het
.
geoefend
ÜQJ
aan
het
dan,
voldingendste bewijs op , hoezeer hij bemind en geëerd was. verraadde kus uitspraak nu en

Aanvoeren en Voorraad van KOFFIJ, RIJST
en PEPER, te Amsterdam en Rotterdam
in 1843.

VOORRAAD

AANVOEREN

op 31 Dec. 1843.

in 1843.

;

SOORTEN.

Amst. Rotterd. Amst. Rotterd.

Koffij, 0. Ind. balen. 560,000 458,500 290,000 212,000
W. Ind. balen. 25,000 21,200) 3,000 4,550
490
»
» vaten.
—
700
0.
Ind.
balen. 93,000 142.500 6,500 11,000
Rijst,
W. Ind. vaten. 4,600 2,900
190
Peper,
1,400
800
9,000
balen. 15,500
Aanvoeren en Voorraad van THEE te Rotterdam (gereduceerd tot kwart kisten.)

—
—

Aanvoeren in 1843.
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Aanvoeren, Verkoopen en Voorraad van
KATOEN te Rotterdam.
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Aanvoer en Voorraad van BANCA
Amsterdam en Rotterdam.
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VOORRAAD op 1 December
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Aanvoer en Voorraad van JAVA INDIGO
te Rotterdam en Amsterdam.
AANVOEREN.

VOORRAAD op 1 Decemb.
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ANTWERPEN , 30 December 1843.

5840 »

ZEETIJDINGEN.

HELLEVOETSLUIS, 30 December 1843.
Gisteren zeilde naar zee:
J. Hughes , Selby , naar Dover.

BEURS van ROTTERDAM, 30 December 1543.'
Nederlandsche AVcrk. Sch. 2| pCt. 53f. Dito" dito 5
pCt. 99|. Amortisatie Sijndic. 94|. 0. I. Leening 99|.
Heden arriveerde:
Spanje L. bij Ard. onbep. stukk. lB| a §, dito coupons> Z. M. Stoomschip Curagao , Hinlopen, van Hamburg.
19§, Rusland 108.
En zeilden in zee:
AMSTERDAM.
N. A. Dijkenia, Elisa Susanne , naar Batavia.
J. Stafford, Chatarine Jackson, » Baltimore.
ZATURDAG 30 DECEMBER.
D. Makenzie, Indus,
» de K. de Goede Hoop.
IVederlasd, Werk. Sch. a 2|pCt. 54| I 54| 54« W. Bucton, If'illiam,
»
Dito
Dito
5" » 99| 99| 99" J. Crocket, Isabella Grunlow » London.
Newcastle.
Amortisatie Syndic
j 94|
4.5 » 94|
Het schip Solo, Theunissen, is door de Stoomboot, KinDito
Dito
3| » 79| 79" 79"
derdijk over Pampus gesleept en ligt ten anker aldaar.
Handel-Maatschappij
4| »
De Wind Z. Z. W.
Nieuwe Di(0...„
4* » 102
30 December 1843.
MAASSLUIS,
0. I. Leening
...5 »
99 i 99| 99 i
Heden
niets gepasseerd. Kapt. Davison is gisteren wel
Aand. Rijn-Spoorweg
41 »
in zee gekomen. De Wind Z.
Aand. Holl. Spoorw.-Maaisch. " »
57
BRIELLE, 30 December 1843.
, 5 »
Haarlemmermeer
Kapt.
is gisteren in zee gekomen.
Panjer
Spanje ,L. bij Ard. van 85 £.5 »
20 J|
20|
Heden
niets gepasseerd. De Wind Z.
Dilo bij dito, onbep. stukk... »
18
18
HELLEVOETSLUIS, 31 December 1843.
Dito Coupons
20|
»
19-f
Gisteren
Namiddag arriveerden uit zee.
Dito
3 »
31| 31| 31|
11. C. Kool, Prinses van Oranje , van Duinkerken.
Passive
»
Van morgen stoomden in zee :
Deferred
»
Z. M. Stoomboot. Curacao , Hinlopen , naar Texel.
Fransche Uitgestelde
»
En arriveerde uit zee :
Portlgal, oblig. te Londen 2| »
44 r |- 44| 44|
T.
J. J. Bouman, Mosambique , van Batavia, laatst van
Rcsl. obl. //ope 1798 en 1816. 5" »
108| 1081
Brouwershaven.
De Wind Z. W.
Dito dito 1828 en 1829 5 » 108|
BRIELLE,
31 December 1843.
Cert. bij dito 1831 en 1833.5 »
99±
Heden arriveerde :
Dito bij Hope
4 »
90« 90|
J. Stranack Ocean ,
van Londen.
Dito bij Stieglitz en Co
4 »
891| 90
J. Cracksvcld, Audacious , » Ipswich.
Cert. te Hamburg
5 »
De Wind Z. AV.
Inschrijving in Assign
6 »
31 December 1843.
MAASSLUIS,
Cerlifi. van dito
6 )>
Niets
De Wind Z. W.
gepasseerd.
Amerika

'

,

££" tt *"
94*

20ff

Dito
Dito Bank-Actien

6 »

EXTRACTEN UIT DE L OYD'SLIJSTEN van 27, 28 en 29December 1843.

5 »
»

6|

6%

Met 5 pCt. 109|; Eng. di. 109|, £; Wecncrb. bij Goll Suriname
5 pCt. 106,1; Braz. v. 200 £ 74é; Dito 1843 v. 100 £ 23 Oct. Nicolaas JVitsen , Lange , van Amsterdam.
75| 81. Gr. v. 100 £ 9|j Onbep". St. 9|; Onbep. Coup. 25 » Catharina,
Hillers, »
»
26 » Concordia,
Wit
»
»
f 1&In Integralen vertoonden zich heden wederom eenige 5 Nov. Adolph Fredr., Zwanenburg »
»
verkoopeis , die den prijs op nieuw een weinig lager dan Batavia.
gisteren deden blijven. De omzet in dit effect was vrij
Sept. Maasstroom , Schut, vah Samarang, gezeild naar

levendig.

Spaansche waren heden bijzonder vast. Portug. tot verboogde prijzen wederom zeer gevraagd.
Koers van het Geld Beleening 3| pCt.; Prolongatie 4,
f] pCt. Wissel-Disconto 2| pCt.
Laatste Prijzen ten 5 ure. Integr. 2| pCt. 54| a g ;
Holl. 5 pCt. 99»; Ard. 20| a jg.
BEURS van PARIJS, 29 December 1843.
Fransche 5 pCt. 123,00, kontant 123,90 ultimo. Dito
3 pCt. 82 kontant ultimo. Napelsche 5 pCV 100. Spaansche aclive 28|. Passive 4|. Romeinsche 5 pCt. 104.
Belgische 5 pCt. 105. Dito (1840) 107|. ' Dito (1842)

108»]. Dito|Bank 755.

AANVOEREN
BIJ DE NED. lIANDEL-MAATSCII.

PRIJS-COURANT DER EFFECTEN.

Rotterdam 13 Sept.
Gen. v. d. Bosch , Verbeek, van Cheribou, gezeild naai- Rotterdam 20 Sept.
» danet , Dring, van Sourabaija, gezeild naar China
14 Sept.
Batavia, Pronk, van Onrust gezeild naar Sourabaija 10 Sept.
» Stad Schiedam , Andricssen , van Onrust gezeild
naar Sourabaija 15 Sept.
» Winscales, Conolly, van Samarang.
» Regia, Thompson,
»
»
gezeild naar Sidneij 15 Sept»
Gouda Susanna, Mulder,
»
naar
» Lucia Maria , Berends, naar Sourabaija.
» dacoba Maurina , Medevoort, naar Samarang.
» Rhoon en Pendreeht, Fokkcns , van Rotterdam.
» Vasco de Gmna, Bcrgner,
»
»
» Alida Willem, Latjes,
» Amsterdam.
» Ocean ,de Boer , van Samarang.
» Abel Tasman, Hoften, van Onrust.
» Sara Alida Maria, Kuijper,
»
»
» Elisa Arm, Verij, Jr.
»
»
» de Leeuw, de Boer,
» Rotterdam.
»

6

7
8
10
-10
10

BEURS van LONDEN, 29 December 1843.
13
Geconsolid. 96|. Mexico 32. Spanje 5 pCt. 21 j. Dito 15
3 pCt. 31| a|. Portugal 44* Hollandsche 2| pCt. 56. »
55 P Ct. 99-|.
»
16
MADRI
D
,
BEURS van
23 December 1843.
Van de 3 pCt. zijn 17,800,000 realen omgezet tegen' 17
25| op 60 dagen met de loopende coupons; 4 pCt. 18J 19
kontant. zonder coupon. Van de 5 pCt. zijn 4,800,000 17
omgezet tegen 211 kontant met vijf coupons en een | jaar »
verschenen interest, tegen 19| op 60 dagen, a 20 kon- Bezoekie.
7 Sept. Adolf van Nassau, Brandt, naar Tjilatjap.
tant met de verschenen coupons , en 4| kontant zonder
Tjilatjap.
coupon. Uitgestelde schuld der schatkist 41 op 57 dagen;
20 Sept. Oceaan, de Boer, naar Amsterdam.
deferred 5| kontant.
Passaroeang.
Wisselkoers: Londen, op 90 dagen 37£. Parijs 16
20 Aug. de Zeeuw, Abrahams, van Sourabaija.
st. o papier.
St. helena.
31 Oct. Prov Groningen, Stoelman, vanWijnkoopcrsbaat]
naar Amsterdam.
NOTARISHUTSTE ROTTERDAM
9 Nov. Maasstroom , Schut, van Batavia naar Rotterdam.
6DECEMBER 1843.
10 » John Renwick, Morgan, van Batavia, gezeild
net Huis, Pakhuis, Openplaats en Erve, ZZ. Raamnaar Hamburg.
daarboven 110 Samarang.
3650
straat F. No. 410. Intrekgcld
5 Sept. Nickcrie , Hawegh, van Batavia.
verkocht.
8 »
Een Pakhuis, Zolders en Erve, ZZ. Raamstraat, F No.
Japan , van der. Zee, van Passaroeang.
1050
da.arboven
verkocht.
SoiRABAIJA.
trekgeld
404. In
50
—
6 Sept. Adm van Heemskerk , Strumphler , van Batavia.
Een Pand en Erve , OZ. Goudschc Rijweg , N No. 205.
In trekgeld 2875 verkocht.
10 » Geertruida , Blom, van Samarang.
Een Huis en Erve, NZ. Vierwindestraat, E 548. In 11 » Aert van Ness , Noback, van Batavia.
11 » Jan Pieterz. Koen, Plas, »
trekgeld 2425 , daarboven 30 verkocht.
»
Een Huis en Erve, WZ. Brandewijnsteeg, L No. 543. Cheribon.
11 Sept. Anjer , Knaap , van Batavia.
In trekgeld 610 verkocht.
Een Kustingschuldvordering groot 3800, rentende 5 WIJNKOOPERSBAAU.
pCt., losbaar jaarlijksche termijn van 200, gevestigd op 4 Sept. Helena Christina , Visser, van Batavia.
Gravesend.
een Huis en Erve , NZ. Breedslraat, K No. 417.
13 DECEMBER 1843.
27 Dec. Wave,
Cummings, van Medemblik.
Eeti Mana&ctuurveiwerij en Woltammerij mol de vaste 28 » Giraffe,
Stranack, » Botterdam.
»
»
en lussc Gercedschappen, Wonlasen , Tven en Erve, ann
deux Amis,
Waldoek, » Brugge.
»
» Union,
de KaroemelksWven ol'OZ. R< kade, P Nia. 8.
» Harlingen.
Disney,
Warmoezierslaan,
0
,
Ecn Moest uin in de
133. fin- 29 » Romp,
Wharton, » Dordrecht.
»
» Londen,
combineerd onj / 7595 opgcliouden.
Gearson, » Rotterdam.

VERKOOPING VAN HUIZEN.

’
’’
’
’

—

’

’’

Ean Paiul , iii;;crij;t tot ScUobJlocaal, en Ervo, NZ. Margate.
Lccattelaaa, E No. 144 en IUS. In trekgeld / 5000. 27 Dec. John and Catherine, Grosser, van Rotterdam.
Ramsgate.
Deze week is alhier verkocht: 200 balen Brazil Kirru Daarbdven / 650 vcrioohi,
do
Erve,
V.vn
on
E
No.
27 Dec. Anna- Elisabeth,
Ulrich,
Schavrnsleej,
katien,
20
Cts.
200
halen
fftris
en
147.
naar Suriname.
van 19| a
Americaansch
515.
Daarlmvon
/'
verkocht.
In
trek<rold
/
110
Dover.
Circa
3000
en
prijs.
drooge
gezoiten
lot onbekenden
15 DECEMBER 1543.
26 Dec. Nathalia, Nielsen,
van Suriname
Buenos-Ayres en Montevideo; 2000 drooge Rio en liüO
Huis
een
w.
Erve,
ISOblolken
Een
en
t.
naar
(waarin
Broodbakkerij)
huiden,
Amsterdam.
Valparaiso
geheim.
prijzen
drooge
27 » Vice Admiraal Gobius , Bann, van Rotterdam.
10,000 nooRNS en 150 lec- Keizerstraat, Zuidhoek van de Zijl, B. no. 321.
Banca tin, prijs onbekend.
n
»
Een Huis (waarin eene Tapperij) en Erven , w. z. ZuidGeneraal Ckasse, de Winter
»
»
tolitres vvalvischtraan , lot geheime prijzen.
hoek van de Zijl. B. no. 322. Gecombineerd om
14850
beide naar Batavia.
»
verkocht.
» Bollette Guggaard, Lund,
van Antwerpen.
VEILINGEN.
Ddngeness.
Erve
OZ.,
WZ. Keizerstraat, N.hoek van
Een Huis en
naar Rio Janeiro.
Doop Particulieren te AMSTERDAM.
de Zijl, B. No. 307.
27 Dec. John and Catherine
van Rotterdam.
Op Vrijdag 5 Januarij 1844.
Pakhuis
en
NZ.
van
de
B.
307.
Erve,
Een
No»
Zijl,
naar Smirna.
LIVTtRPOOL.
233/4 kisten SOUCHON THEE, zoo gezond als bescia- Gecombineerd om f 8055 verkocht.
schadigd, aangebragt van NewTork per Agnes.
Een Huis en Erve, in de Magercnvarkensteeg , E No. 8. 26 Dec. Waterville , Milis, van Antwerpen.
» » Sir R. Campbell, Kirkpatrick,
In trekgeld 7000 , daarboven 600 verkocht.
van Rotterdam.
Grakgemoctii.
Een Huis en Erve, WZ. Oostmolenstraat, No. 316.
Een Huis en Erve, in de Toerijstuin , L No. 44. In 24 Dec. Rapide, Fourney ,
van Ostcnde.
ROTTERDAM, 30 December 1843.
» » Vulcan, Martin,
» Rotterdam.
trekgeld 1560. daarboven 240 verkocht.
Een Tuin en Erve , in de Waschbleeklaan , S No. 102. Leith.
12,07.5
,Lenden
,
) op 2 maanden,
'
24 Dec. Clarendow, Grant,
van Rotterdam.
) » kort . . » 12,1-| In trekgeld 860, daarboven 150 verkocht.
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SciJIELDS.
20 DECEMBER 1843.
Een Huis en Erve ZZ. van den Houttuin L. No. 184. 24 Dec. Oberon

, Cademy,

van Antwerpen.
» Am.terdam.

,

van Rotterdam.

»
» Edgar, Gurdy,
In trekg. 4200 doorenboven 600 opgehouden.
eene
WZ.
van
Stockton.
(waarin
Broodbakkerij)
Een Huis en Erve
de Bogerdstraat M. No. 177. In trekg.
1825' daarboven 24 Dec. Gazelle, Watson ,
verkocht,
26 » Maria Gearson
/ 120

n

Dordrecht,

Hou. Het Engelsch Briischip Wupper, kapt. G. A. Jackson. Adres bij Boutmij en Co.
ROTTERDAM.
BATAVIA, Kramer, Margaretha Ida: 8260 b. Koffij, 1658 Hdll. Het Engelsch Brikschip Amelia , kapt. Wm. Elliot.
Adres bij Boutmij en Co.
iranj. Suiker, 3262 b. Bindrotting , N. H. M.
Londen.
Het Engelsch Schoonerschip Commercial Packet,
BATAVIA,
1931
Mosambique:7494b. Koffij,
kranj.
kapt. J. Hart. Adres bij Chr. Reincke en bij Geo. LeSniker, N. H. M.
vingston.
ALICANTE, 11. C. Schut, Jacomina: 75 b. Zocthout,
Londen.
Het Engelsch Schoonerschip Earl of Clancarty,
van
der
Co.
,
b.
C.
en
b.
;
Anijs
Vijver
Anijs,
20/2
50/2
kapt. J. D. Williams. Adres bij Ph. van Ommeren.
C. L. Hollert en Kolff; 20/2 b. Anijs, C. Kollf en Zn.;
Het Engelsch Schoonerschip Lord Douglas, kapt.
10/2 b- Anijs, 8/1 b. Anijs, 5/4 b. Anijs, C. en J. J. Leith.
B. Small. Adres bij Boutmij en Co.
b. Anijs, Gebr. Nieuwenkamp te Amsterdam;
Pipping ;
Het Nederlandseh Kofschip Hendrika, kapt. F.
34/2 b. Anijs , D. S. Docen en Zn. te Amsterdam ; 6/2 b. Liverpool.
H. Plukker. Adres bij Knijper , van Dam en Smeer.
Anijs, Wijnand Fockink te Amsterdam; 80 pakk. Matten,
Liverpool. Het Nederlandseh"Kofschip Anna Magrieta, kapt.
55/2 20/4 b. Anijs; Order te Amsterdam.
H. 11. Naalje. Adres bij Hudig en Blokhuijzen.
BORDEAUX, 'G. J. Ruibing, Elsina Catharina: 382
New-York.
Het Bremer gekoperd Barksehip Arm, kapt.
oxh. Wijn, 8 oxh.» 6 tiersj. Azijn, van der Kun en van
J.
C.
11.
k.,
,
Grote. Adres bij Hudig en Blokhuijzen.
Schelle; 1 oxh. Wijn Dusselen en Co.; 75/2 40/4
New-York.
Het snelzcilcnd Sehooner Galjootschip Adriaan,
,
Ik., 10 v. Pruimen 1 d. Vanille, C. en J. J. Ripping,
11.
R.
Bok. Adres hij Kuijper, van Dam en Smeer.
de
van
Pruimen,
Critter,
Pruimen,
kapt.
12 v.
Bus en
38/2 k.
Het
Nederlandseh Galjootschip Venillia, kapt.
k.
1
60
b.
New-Vork.
Pruimen,
Z»iad,
Wijn,
Loo en Schnitsler ; 4
oxh.
H.
Mcppclder
,
Co.|;
Haine
Twiss
2
b.
Tuinzaad
J.
Milius
om den 10 Januarij aanstaande, weeren
;
en
en
;
Rcindorp
wind dienende, te vertrekken. Adres bij Hudig en Blok2 f. , 1 k. , Brandewijn , 8 oxh. en 3 k. Wijn , A. R. Lehuijzen.
nersan ; 7 oxh. en 2 k. Wijn, Lenersan en Co. ; 6 oxh.
Roüaan. Het Nederlandseh Kofschip Fenna, kapt. J. K.
en 1 oxh. AVijn, Pluijgers en Hauck; 1 vtj. Azijn, LaBolhuis. Adres bij Knijper, van Dam en Smeer.
bourie ; 1 f. AVijn, AV. A. van de Garde; 2 oxh. AVijn,
H. J. Larègnere en Zn.; 1 oxh. Wijn , F. Carp ; 6 oxh. Suriname. Het Nederlandsen gczinkt Brigantijnschip Koophandel , kapt. F. 11. Popken. Adres bij Hudig en BlokOrlcans , de Jongh en van der Willigen; Ik. Pruimen,
1 k. ATruchten, van der Horst; 3f. Brandewijn, If. Wijn,
huijzen.
W. A. Fuchs en Co.; 2 oxh. AAijn, J. Ooms Ez. en Co.;
ABVERTEWTIEIff.
sf. Brandewijn, 6 k. en 6 oxh. Wijn, A. L. Spruijt;
3 oxh. Wijn ,W. Pauls en Zn.; 1 oxh. Wijn , Ik. Prui- (1) Het Compliment van den Dag aan alle onze relafiën.
Rotterdam,
P. Jf. VAJV
men , H. Braakman; 3k. Diverse, Gebr. Moens ; 4 oxh.
1
Januarij
1844.
en Huisgezin.
8
,
,
Molijn
f. Terpentijnolie
en
Orleans F. AV. C. Blom ;
f.
Wijn,
Wijn, van der Hoop en Co.; 8 oxh.
'van Wijk; 2
(9) Door dezen gewonen weg betuigen wij onze Familie
P. Fauchey en Zn.; 1 oxh. Wijn, Nederl. Stoomb. Ma»itsch.;
240 b. Zaad.'C. L. Ringrose'en Co.; 3 oxh. Wijn, Roest en Vrienden minzamen dank, voor de bewijzen van belangen Co.; 2 k. Wijn, F. Moll; 56/2 4/4 k. Pruimen, 20 stelling ons bewezen, ter gelegenheid van ons VIJFTIft
v. Rijst, 197 oxh. Wijn, 4 k. Wijn, 7 k. Vruchten, 40 JARIG RITAVEEYKS-BESTAAX, den 20 Dec. 1843.
C. v. STEENBERGEN.
b. Tuinzaad, 6 f. , 1 k. Brandewijn, 1 k. werktuigen,
Oüd-Beijerland,
G. N. v. STEENBERGEN.
3 f. Terpentijnolie , 1 oxh. Azijn, Order.
28 December 1843.
van der geer.
LONDON, J. D. Williams,.'Earl of Clancarty: 1706 z.
Suiker, Coomans, Bom en Phillippi; Een partij Hoorens,
7z. Hoornpunten, L. Maijer en Co.; 25 k. Suiker, Gebr.
Belangrijk
Moens; 96 b. Koffij, J. Osij en Zn.; Een partij Zand,
Postwagen-Berigt.
L. J. Enthoven en Co.; 3 Kettingen, 1 Anker, C. en A. MS—^&^~USs^mx9. In verband met den Rijn-SpoorVlierboom; 4 k., 2 bund., 1 m. Koopimnschappen, G. wegtrein
, welke voor de Wintcrdienst 's
om 11
Oppenheim Jr.; 2 v. , 1 k. Koopmanschappen, M. Wa- ure 20 Minuten v»an Amsterdam vertrekt, zalMorgens
de DILIGENCE
terreus , te s' H»age.
der Ondernemingen Concordia, naar Thiel, Nijmegen,
LONDON, W. Morwood, Columbine: 40 v. Rijst, Stu- Arnhem , Doesburg en Zutphen , op het
Stationsplein te
renberg, Cankrien en Co.; 15 b. Saffloer, 2 pakk., Koopm.. Utrecht gereed staan , om de
en Goederen aldaar
Reizigers
S. A. Le Vino en Co.; 5 b. Saffloer, Lenersan en Co.;
te nemen en onmiddclijk naar hunne bestemming te
4 v. Schapenvellen, 1 k. Koopmansch. , Boutmy' en Co.; over
vervoeren.
Belanghebbenden worden verwittigd , dat in
3 p. Machinerie, de Kuijper en Struth; 3 bund. Koper, den
uitsluitend
worden opgenomen de Personen, die
Wagen
Ib. Koopmansch. ,G. Sanderson en Co.; 26 k. Thee, verlangen naar Gelderland door te reizen.
(11)
C. Kolff etf Zn.; 6 k. Thee , 11. D. van Hoogstraten ; 6p.
Koopmansch. , Diverse ; 1 v. Koopmansch. , Lowe en Cö.
(3) ROTTERDAMSCIIE SCHOUWBURG.
te Amsterdam; 1 b. Karpetten, T. J Bon en Co. ; 40 b.
Op HOOG BEAEL zal, ten gevolge der aankomst en
'Diverse,
Order.
Katoen, 6 pakk.
LONDON, C. R. Stranack, Giraffe: 250 blad. Koper, tegenwoordigheid hier ter stede van het lijk van wijlen Z. M.
W. P. Knacpen ; 4v. Olij, F. W. C. Blom ; 4b. Kar- Koning WILLEM FREDERIK, Graaf van Nassau,
de voor heden avond aangekondigde tooneelvoorslelling,
petten , J. 11. Smaale ; 4 k. Koopmanschap , van der Hoop
geen' voortgang hebben.
en Co.; 19 z. Galnoten, Lohnis en van Oodenee; 2b.
Zijde , Lenersan en Co. ; 2 pakk. Koopmanschap , Giltaij
en Pasché ; 2 k. Koopmanschap en 1 k. Monsters , C. L.
Ringrose en Co.; 2 pakk. Koopmanschap, L. Maijer en Co.;
Door deLijkplegtighedeiivart wijlen Z.M. KoningWILLEM
2 pakk. Koopmanschap , G. Sanderson en Co. ; 12 pakk. FREDERIK , Graaf ran Nassau, zal het op beden geKoopmanschap, Diversen; 1 b. Karpetten, H. Hartog van annonceerde BAli-MASQUE geencn doorgang hebben en
Zwol te Amsterdam; 47 pakk. Koopmanschap, Order.
onder approbatie van Heeren Burgemeester en AArethouders
NEAVPORT, H. AVilliams, Young Gipsey: 150tonRuw- plaats hebben op Donderdag den 4den Januarij 1844.
ijzcr , Grohé en Sander.
W. HINKEN.
(10)
NEAVPORT, Th. Shafter , AVilberforce : 4643 st. IJzer,
190 ton Ruw-ij zer , S. A. Le A'ino en Co.
ALEXANDRIE in EGYPTE, Barker, Nereid : 2800
ardebs Lijnzaad. Order.
ALEXANDRIE in EGYPTE, Eijde, Harmonicn: 800
ardebs Lijnzaad, 494 balen Vlas, Order.
rnn> i.n
AMSTERDAM.

CARGA-LIJSTEN.

10/2

ïïSPSh\
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PLAATS CONCORDIA.

MJS'

RUSSISCH
MISBÊtÈs PELTERIJEN-

-rWPSStëFÏ

BATAVIA. J. H. Seepe. Staatsraad Baud: 6348 b.
Koffij, 1839 kann. Suiker, 82 k. Cochenille, 1530 boss.

jI1;1u»\/j1Ü:> t

van J. JACOBO WICJE,
Bindrotting N. H. M.
HOF-BONTWERKER VAN H. M. DE KONINGIN DER
SURINAME , H. F. 'Zeijlstra, Anna Maria Henriette:
NEDERLANDEN.
77 v. Suiker , T. van Schaak; 30 v. Suiker, J. Muijsken;
Hoogstraat, H, No. 10, te Rotterdam.
25 v. Suiker, C. en E. van Goor; 15 v. Suiker, Wed.
WEGENS HET VER GEVORDERDE SAISOEN.
A'ereul en Zn.; 12 v. Suiker, G. C. Bosch Reitz ; 14 b.
Gl.
Gl.
Katoen, 11. G. J. Crone; 11 b. Katoen, H. W. Wijsman; Echte Genot
Boa's
tot 10
van 8
29.8 v. Suiker , Order.
»
» M.ardèr Brulé
» 15
» 24
SURINAME , S. Nielscn , Mathalie : 367 v. Suiker , 25
»
Marder
de
» 20
Canada
»35
»
b. Katoen , Thijm Rothuijs en Co. ; 40 v. Suiker , Moijet
» ....."..»
»20
» Petitgris
10
en Co. ; 35 v. Suiker , van Heukelom en van Vollenhoven;
» 10
5
» Rabbitz
»
»
20 v. Suiker, C. en E. van Goor; 20 v. Suiker , Traissi» 14
» Chinchilla ...»
» 22
net en Baak ; 6 v. Suiker , J. J. Poncelet en Zn. ; 16 b.
5
»
»
» Ring» 15
Katoen Insinger en Co.
<c
10
» Genot
Moffen,.
» 4
NEW-YORK, J. W. Petterson, Occidenten: 176 b. Ta8
»
»
14
»
»
Marder
Brulé
bak, W. en 3. D. Lulofs; 302 vlj. Harst, Bunge en Co.;
» 20
» Marder de Canada»
» 28
156 v. Potasch, een parlij Traan, R. C. Burlage en Zn.
» Petitgris
»
» 15
8
.» .".
SMIRNA , Muller , Aurora : een lading Fruit, S. Paleo3
»
»
9
» Rabbitz
»
logo; 1711 stukken P»ilmhout , Order.
» 10
» 15
Chinchilla
»
...»
LONDON , H. F. Bieze. Anna : 364 k. Suiker , C. de
1,50 » 5
» Kindermofjes.
»
Bruijn en Zn.
15
»
» 24
» Genot.
Echarpen
KONINGSBERGEN, Bieze, Bouwina: 26 1. Lijnzaad
» 28
» 20
» Marder Brulé »
van Lennep en Co.; 25 % 1. Tarwe, 6 1. Erwten , H. en D
40
30
» Marder deCanada» *£
»
.'.'»
Rahusen ; 8 1. Garst, Goll en Co.
25
»
16
» Petitgris
»
»
TSCHESME, Tobens, Flora: 366 v. Rozijn, Wed. B.
»
29
Chinchilla
20
»
»
...»
Gleim en Zn.; 500 v. Rozijn , Order.
Fluweelen
Fichns met
Zijden en
ANTWERPEN.
» 4
Bonten Randen
» 0,50
8.10 JANEIAtt, Antoinette: 2700 b. Koffij, G. en C. Echte Ring Colliers
1,50
» 0,75
»
Kreglinger.
» Gevulde »
» 0,40 » 3
LONDON, Perseverant: 2601 zakk., 180 kist. Suiker,
.:.
...» 1
» /Manchetten
» 2,50
Ch. Loijaerts
» 2,50
» 1
Handschoenen met Bont gevoerd.
» 0,75 » 3
Losse Randen per El
Heeren Jas- en Mantelkragen
» 1,25 » 3,50
»
5
» 3
Abesdee?.. Het Engelsch Brikschip Pomona, kapt. W. Breb- Dubbele Kragen of Heeren Boa's
, Voetkorven) Chancelliercs)
» 4
» 7
ner. Adres bij D. Burger en Zoon.
» 4
Batavia. Het Nederlandseh gekoperd Barkschip Marie Ju-. Robes de Chambre
» 20
» 1,75 » 6
lic, kapt. P. F. Marker; mede voor Passagiers. Adres Dames Kragen (geheel van bont)
bij Hudig en Blokhuijzen en Kuijper, van Dam en Smeer.
Voorts zijn er nog voorhanden :
Belfast. Het Nederlandseh Kofschip Akke Boon, kapt. Polonaisen of Jassen met Bont gevoerd en Gegarneerd,
J. A. Potjer; ligt gereed. Adres bij Kuijper, van Dam Reis- en Huispelscn, Voetzakken a la Russe, allerhande
soorten van Vellen, Taluppen, Paarden- en Arrekleedcn,
en Smeer. ,
De.ideb. Het Engelsch Schoonerschip Town of Dundce, Gezondheids-Borsl hippen, Cnnapc-Klccdjes, benevens voor
Dames de allernieuwste modellen van Cardinaal Crispijns
kapt. W. Drummond. Adres Boutmij en Co.
Het
Arm
Meville,
(geheel van bont) Mantilles a la Rachel etc.
Engelsch
Schoonerschip
Mary
Dütoee.
PS. Een groot assortiment Pelspetten in soorten.
kapt. W. Gilchrist. Adres bij Chr. Reincke en Geo Lcvingston.
De niijzen zijn zoo min mogelijk gesteld en voor de
Glasgow. Het Engelsch Schoonerschip Cygnet, kapt. C. deugdzaamheid dar Goederen wordt gegarandeerd.
Brieven Franco.
Gray. Adres bij Chr. Reincke en Geo Levingston.
Giasoow. Jet Engelsch Sloepschip Tophill, lapt. John
N. B. Geene ondc Pcllcrijen worden gekocht of geCameron. Adres bij D. Burger en Zoon,
(7),
ruild.
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SCHEPEN IN LADING.

WORDEN GESCHORST.
Rotterdas, 28 December 1843.
te

succes:

S.

Laïge, Nocturne pour le Pianoforte.
favcri de Lucie de Lammermoor, arrangè pour

de

Air
le

.....

.

...........
.
.

(2)

(5) De luzijkhandelaars Jl. H. PALIJVG en CO. ,
Rotterdam, hebben uitgegeven en debiteren met goed

Pianoforte.

, Divertissement sur des thèmes de Lucie
Pianoforte.
La reine des fèes. Walse. brillante.
»
Pf.
Döhi.er , Op. 25 Nocturne. Pianoforte.
»
romance et cavatine de Donizetti, varièes Pf.
n
Caprice sur le ranz des Vaches. Pf.
»
Bagatelle sur vn thème favori de Lucie de
'Lammermoor. Pf.
Hunten, Variations sur vn thème de Bellini. Pf.
n
Op. 117 les Perles. No. 1. Pf.
»
Une Perle. Walse élégante. Pf.
Ricci. Walses d'une aventure de Scaramouche
Burgmeller

de Lammermoor.

a 4

mams.

Spohr.

Op. 69. Erinnerung an Marienbad.

Walzer

zu 4 Hcizden.

Op. 140. Die Plotten. Walzer zu 4 Handen.
Marks. Op '164. Fantaisies sur des thèmes de la
Somnamlulc j, léè Puritains et la Norma , a 4 mams.
En vck .andere Werkjes, geschikt voor eerstbéginnenden
of meergevorderden, waarvan de Catalogus in de maand
Januarij i. k. gratis zal verkrijgbaar zijn.
Bij opjemeldc Muzijkhandelaars zijn depots gevestigd van
de voorniamste Uitgevers uit Weenen , Leipzig , Berlijn,
Dresden, Bonn en elders , zoowel van klassieke als moderne Mizijk, benevens eene zeer uitgebreide sorteering
Romance,, die voor weinige stuivers worden verkocht.
Lanner,

DEdoorWIEUWEJAARS
PRESENTJES
ï. Henken 25 Cents. Mengel-Poëzy door M. a
a

80 Cents. Leerzame en Nuttige Verhalen voor de meer
gevorderie Jeugd, vol plaatjes, a 60 Cents. De Echtscheiding door Roovers, a 30 Cents. De Straatjongen
van Parjs, 2de druk a 40 Cents. Nieuwej aars-Wenschen
om in lransen te schrijven, is van de pers gekomen en
wordt leden uitgegeven bij den Drukker en Boekhandelaar
JT. B. CLRICH, Delftschevaart, bij hetSpuij, te Rotterdam.
(0)

,

(8) BEKWAME EETTERSKETTERS hun werk
goed v-rstaande, met de Pers kunnende omgaan, van goede
getuigschriften voorzien, adresseren zich in persoon of met
franco brieven, aan het Bureau van dit Blad.
De

boekhandelaar H.

met viel succes:

NIJGH te Rotterdam, debiteert

DE VERDORGENHEDEN VAN PARIJS,
DOOR

EU GE WE SU E.
TIEN AFLEVERINGEN ZIEN HET LICHT.
(Even als in Frankrijk zijn deze Verborgenheden in ons

Land tlans de lectuur, van den dag, en, wij kunnen met
de Vaderlandsche Letteroefeningen van November No. XIV
van dczelve zeggen: men moet ze gelezen hebben, om in
de gezellige kringen, waar de littérature dv jour behandeld vordt, te kunnen meepraten. Hoe verder men met
het lezen van dit belangrijk bock vordert, hoe meer men
aan hetzelve gehecht wordt, en hoe meer belang men inzonderheid in de lotgevallen der ongelukkige Goualeuse begint, te stellen. De Recensent in genoemde letteroefeningen
beveelt daarenboven de Verborgenheden van Parijs ter
lezing aan, wegens menig in hetzelve voorkomend roerend
schom tooneel , wegens menige nuttige menschkundige
aanmerking en menige hier en daar ingevloehtene les van
pralitische levenswijsheid. Een allezins duidelijke druk en

uitnemend welgelukte lithographische platen rekommande-

ren het bock reeds op het eerste gezigt. «De vertaling is
inderdaad uitmuntend. Wanneer men dezelve met het originea vergelijkt, d.an wordt men overtuigd,» zegt de Recensent «dat de heer Nijgh geenszins , volgens de ellendige practijk van eenige Uitgevers, zijne toevlugt tot de
gewone bladschrijvers genomen heeft, die zoo iets voor
een pnjsje verrigten, doch dan ook vertalingen leveren,
die alle goede hoedanigheden missen.»)

,

(Prov. Groninger Cour.)

is door boyengenoemden
ven en alom te bekomen:

Veriler

Boekhandelaar uitgege-

BIBLIOTHEEK

....

...
... .

..

De STOOMBOOTDIENST tusschen GOUDA
en ROTTERDAM vice versa, zal van af den
,i*=3*ffßßS''3den Januarij 1844, tot nadere bekendmaking

"WJSÏV

DER

NEDERLANDSCHE JEUGD,

ondtr medewerking van Mevr. A. B. VAJV MEERTEV, geb. SCHILPEROORT, Mr. C. P. E.
RfIBIDÉ VAST DER AA, Ds. O. G. HELDRING,
JT. JT. A GOEVERMECR, ICOI Dl UI.IN en
Eerste jaargang, eerste aflevering.
andtren.
(Jen behoeft slechts de namen te lezen van de verzameliars dezer Bibliotheek , om een gunstig denkbeeld op
te ratten van den inhoud, zoo regt geschikt, om voor
eeie eenigzins beschaafde en geoefende jeugd eene aangenane en nuttige lectuur op te leveren. Twee zeer fraaije
stendrukplaten versieren deze eerste aflevering , terwijl een
boiijende en tevens leerzame inhoud, een nette driik en
cci behagelijk voorkomen in allen opzigte het boekje malei tot een allerliefst geschenk voor de jeugd. De Redattie dezer Courant kan hetzelve derhalve met deze aanprjzing gerust aanbevelen.

.
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CORRESPONDENTIE.

De Redactie zal dankbaar alle aanmerkingen , teregtwijziigen, die haar ten opzigte van het Blad en het daaraan
oitbrekende, zullen worden toegezonden, ontvangen, geredelijk aannemen, en daarvan . zoo mogelijk, gebruik maken.
Men Abonneert zich te Amsterdam bij M. Schonevcldt
ei Zonen. Delft, bij H. Koster. Dordrecht, bij J. Giltaij.
Couda , bij G. B. van Goor. Haarlem, bij A. C. Krusenan. 's Hage, bij J.M-van't Haaff. Leijden, bij P. N. van den
leuvel. Schiedam, bij J. G. Aenmij. Utrecht., bij J. G. van
nerveenen Zoon. En verder bij allé Postkantoren in het Rijk.

'Te itoUet-eluni , bij

R. NI.IC.H.

Gedrukt bij A. WIJTXAIVDS.

