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NEDRLASCHT-OU.
Lh- prijs dezer Courant met liet Bijblad is
in liet jaar ; die van de Courant alleen f2O
J die van het liijbtad alleen f |5.

Ve prijs der advertentien is 25 ceiifs voorden
reijel bij iedere plaatsing buiten de zegelgelden
en briefporlen.
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DINGSDAG 12 OCTOBER:

Bij deze Courant behoort een Bijvoegsel.

NEDERLANDEN.

heiden werkzaam bij de Koninklijke Academie voor de Zee-en Landmagt,
hunne bestemming bij de corpsen, waarbij zij in hunnen nieuwen rang
Wij WILLEM 111 , bij de gratie Gods , Koning der Neder- zijn ingedeeld, voor alsnog niet zullen opvolgen, maar aanvankelijk mj
do hiervoren gemelde Academie werkzaam zullen blijven; en
Unden, Prins van Oranje-Nassau, Groot-Hertog van LUXEM2°. te benoemen
:
BURG, ENZ., ENZ., ENZ.
tot ordonnans-officier bijHoogstdenzelve, met ingang van _«. November
Beschikkende op het aan Ons ingediend verzoekschrift van F. Englerfh
te Aken (Koningrijk Pruissen), en meer anderen, daarbij Onze bewilliging aanstaande, den lsten luitenant H. J. baron Tacts van Amerongen, van
het _de regement infanterie ;
Verzoekende tot het oprigten eener naamlooze vennootschap de Pannesbij den plaatselijken staf, tot plaatselijk adjudant van de Iste klasse
ueider Mijnen-Vereeniging , welke gevestigd zal zijn te Kerkrade (Limburg),
Amsterdam, den kapitein J. G. Weimar, plaatselijk adjudant van de
te
°p den voet als hij het overgelegd ontwerp der acte van oprigting is
2de
klasse aldaar ;
bepaald;
het wapen der infanterie, bij het 2de regement, tot kapitein van
bij
Op de voordragt van Onzen Minister van Justitie, van den lsten Junij
de
klasse (naar ouderdom van rang), den lsten luitenant-adjudant
3de
1852, n°. 109, en vanJßinnelandsche Zaken, van den 4den daaraanvol- J. G.Smits,
van het sde regement infanterie.
gende, n°. 209 , Gde afdeeling;
56
Gelet op de artt. 36 tot en met van het Wetboek van Koophandel,
Hebben goedgevonden en verstaan :
MINISTERIE
VANBINNENLANDSCHEZAKEN.
Onze bewilliging te verleenen tot het oprigten der voormelde PannesBESCHIKKINGEN.
heider Mijnen-Vereeniging, op den voet als hij het overgelegd ontwerp
Gelet op de Nederlandsch-Belgische overeenkomst van 24 April 1851
*ler ac te van oprigting is bepaald.
(Nederlandsch
n°. 88), is door den Minister van BinnenAan die bewilliging wordt echter uitdrukkelijk de voorwaarde ver- landsche Zaken,Staatsblad
beschikkingen
van 7 dezer, onder zekere bepa-t
bij
bonden , dat de hervatting en voortzetting der mijn-ontginningen, waarop lingen
"ij de acte van oprigting wordt gedoeld , alleen mag plaats hebben voor
I°. aan den heer Emile Dury, particulier te Gent in België, tot
Zoover daartoe behoorlijke concessien zijn of worden verkregen, en wcdcropzeggens toe, vergund het bevaren van het Nederlandsche ge°uder de daarbij bepaalde voorwaarden.
deelte des kanaals van Terneuzen, met de ijzeren schroefboot do Colibri,
Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit welke boot niet bestemd is tot vervoer van reizigers of vrachtgoederen
besluit, waarvan afschrift wordt gezonden aan Onzen Minister van Bin- maar alleen voor eigen gebruik ;
nenlandsche Zaken.
2°. den heer Benjamin Kreps, mede te Gent, in verband met de
Het Loo, den 7den Junij 1852.
vermeld in de Staats-courant van den 3den Julij 1852 ,
vergunning
WILLEM.
toegestaan, dat kanaal te bevaren met de stoomboot Diamond , in plaat*
De Minister van Justitie,
van met de boot Pearl.

—
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NeDERMEIJER VAN ïtOSENTHAL.
[De bij bovenstaand Koninklijk besluit goedgekeurde act» wordt
hierachter medegedeeld.}

BUITENLANDSCHE BERIGTEN.

ZUID-AFRIKA.
Bij besluit van9October jl.,n". 110, heeft Zijne Majesteit goedgevonden,
De tijdingen van de Kaap van den 23sten Augustus wijzen geene
R an den ijker van het vaatwerk te IJselstein, P. de Lange, uit hoofdo
aan in den staat der zaken op het covlogstooneel ; zij gewagen
verandering
z\jner benoeming tot commies van 's Rijks belastingen in Noordholland,
als
gewoonlijk
van strooptogten der Kaffers en schermutselingen tusschen
een eervol ontslag uit eerstgemelde betrekking te verleenen, en m zijne
hen en kleine detachementen Britsche troepen. Intussehon waren,
plaats aan te stellen C. van Eijken, te IJsscïstcin.
ingevolge de oproeping van don gouverneur der kolonie, van vele oorden
Bij besluit van 9 October jl., n°. 114, heeft Zijne Majesteit goed- scharen gewapende burgers uitgetrokken om hem op zijnen togt naar de
overzijde der Keirivier tegen Kreili, het hoofd van den magtigsten
gevonden:
Kafforstam,
bij te staan. Echter werd aan die oproeping, voor zooveel
als
verzoek,
Tichelaar,
eervol
te
op
zijn
ontslag
aan J. P.
verleenen
uit de nu ontvangen berigten blijkt, nog niet algemeen door de ingezetenen
burgemeester van Loppersum ;
te benoemen : tot burgemeester van Loppersum P. W. Tichelaar Jz. ; beantwoord; van de bereidwilligheid daartoe is het, gelijk men zich
herinnert, door den gouverneur in de laatstelijk uitgevaardigde proclatot burgemeester van Rozenburg W. Richter;
matie afhankelijk gesteld of het moederland al dan niet zoude voortgaan
Bij besluit van 9 October jl., n°. 115 , heeft Zijne Majesteit goedgevonden, groote opofferingen voor de veiligheid der Kaapkolonie te doen. Do
tot burgemeester van Ootmarssum te benoemen P. 11. Dannenbargh.
dagbladen sporen in het algemeen de ingezetenen aan, om aan de oproeping
den gouverneur gehoor te geven.
Bij besluit van den lOden October 1852, n°. 46, heeft Zijne Majesteit vanNiettegenstaande
strafbepalingen tegen het leveren van
de
goedgevonden aan mr. G. W. 11. baron van Imhoff, op zijn verzoek, eer- krijgsbehoeften aan den strenge
vijand,
was door eene Engelsche patrouille eeno
vol ontslag te verleenen als burgemeester der gemeente Groningen.
bende Kaffers ontmoet die met zoogenaamde Minie'-buksen (een in Europa
Bij besluit van den lOden October 1852 , n°. 45, heeft Zijne Majesteit niet lang geleden uitgevonden verbeterd schietgcweor) en met kegelvorgoedgevonden de door den gemeenteraad van Ruinerwold gedane benoeming mige kogels voorzien waren hoe zij in het bezit dezer wapenen waren
van den burgemeester mr. J. T. Nysingh tot secretaris, met Zijne goed- gekomen, wist men niet op te geven.
keuring te bekrachtigen.
De uitloving van overheidswege van eene premie voor het ontdekken
van steenkoollagen in de Kaapkolonie, heeft het gewenschte gevold no"
Door Zijne Majesteit zijn bij besluit van den oden dezer, n°. 5, goed- niet gehad. Wel zijn er op eenigen afstand van de Kaapstad en in Natal
gekeurd de beroepingen van predikanten, uitgebragt door de kerkeraden sporen daarvan gevonden, maar voor alsnog niet van dien aard dat
zij
der Hervormde gemeenten hierna genoemd, als:'
op eene voordeclige ontginning hoop geven. Intusschen heeft het kolovan Oudewater, onder de classis van Gouda, op G. P. Kits van niaal bestuur de zaak nog niet opgegeven.
lleiningen , predikant te Rijsoort ;
van Maassluis, onder de classis van Rotterdam, op B. Nachenius,
NOORD-AMERIKA.
theol. doctor en predikant te Sassenheim ;
De berigten uit New-York van den 25sten September hebben (gelijk
van Mijdrecht, onder de classis van Utrecht, op L.W. E. Ramvenhoff, reeds in ons vorig nommer kortelijk is gemeld) allo
voor moeijetheol. doctor en candidaat bij het provinciaal kerkbestuur van Zuid- lijkheden tusschen de Verecnigde Staten en Peru vrees
De
weggenomen.
bolland ;
der Unie heeft den 23sten de geloofsbrieven aangenomen van
President
van Willige Langerak en Ze vender, onder de classis van Gouda, op den nieuwen gezant van Peru en diens wenscb voor eene vriendschapP. D. van Veen, candidaat bij het provinciaal kerkbestuur van
pelijke betrekking tusschen de beide landen, in een gelijken geest
;
hebben wij eeno
zeide de President
» Sedert lang
beantwoord.
van Aarlanderveen, onder de classis van Leyden, op G. B. van den levendige deelneming
o-e koesterd voor onze zuster-republieken in ZuidBroek W.-Gzn., predidant te Bunschoten ;
Amerika, en geene derzelve schatten wij hooger dan Peru. In de
van Haarlem (Nederduitsch Hervormde gemeente), onder de classis tegenwoordige betrekkingen
tusschen de beide landen is , naar ik vertrouw,
van dien naam, op B. J. Adriani, predikant te Waddinxveen.
tusschen
de beide landen bestaande vrienddat
toe
;ets
nog
de
n
tot
schap zoude kunnen storen. Het beginsel onzer regering is algemeene
Zijne Majesteit heeft bij onderscheiden dezer dagen genomen besluiten en strikte reo-tvaardigheid voor allen, en nimmer zal zij wetens iets
goedgevonden :
doen, waardoor de regten eener andere natie , het minst van allen van
l te bepalen
eene zuster-republiek, worden verkort. In de overtuiging dat geen ernstio- en
dat de tot majoors bevorderde kapiteins J. P- C. van Overstraten, van duurzaam verschil van gevoelen bestaan kan tusschen twee landen die beide
het wapen der artillerie, en W. J, Knoop, vac het wapen der infanterie, alleen regtvaardighcid beoogen begroet ik uwe komst alhier als eene ver-
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zouden worden om de tegenwoordig in Frankrijk bestaande orde van
zaken voor aanvallen der Belgische drukpers te vrijwaren.
Het Belgische regeringsblad van den lOden dezer behelst eenige
besluiten, waarbij de Koning, zijne belangstelling in de wetenschappen
en letteren op nieuw willende aan den dag leggen, aan eenige geleerden en schrijvers zijne ridderorde heeft verleend ; onder hen is de heer
E. F. van Kerckhoven, een der vruchtbaarste Vlaamsche letterkundigen.
de twee gemeenebesten te bevorderen."
De Indépendance behelst opgaven ten bewijze dat de staatsinrigDe wetgevende magt van Canada heeft den 21sten September een
tingen van onderwijs in talrijkheid van leerlingen aanwinnen en tegen
adres aan Hare Britsche Majesteit gerigt, tot dankzegging voor de maatregelen , die genomen zijn ter bescherming der visscherijen tegen bet in- de mededinging der door de geestelijkheid gestichte scholen bestand zijndringen der Noord-Amerikaansche visschers , maar tevens om te verzoeken dat het in het jaar 1818 tusschen Engeland en de Vereenigde Staten
FRANKRIJK.
gesloten verdrag over do visscherijen niet moge worden gewijzigd dan bij
eene overeenkomst, die het geheeie handelsverkeertusschen de Vereenigde
Volgens de jongste tijdingen bevond de Prins-President zich nog te
Staten en de Britsche koloniën omvatte, en in het belang dezer laatste Bordeaux, en niet
alleen naar de officiële maar ook naar onderscheiden
van thans in de Unie bestaande belemmeringen ontheffe.
particuliere berigten heeft de praal en de geestdrift der ontvangst aldaar al hetgeen de Prins op deze reis elders gezien had , nog overtroffen.
SPANJE.
Te Toulouse heeft de Prins eene gelegenheid aangegrepen om openlijk
-Het Spaansche regeringsblad van den 3den dezer behelst een koninklijk de dagen zijner vernedering te herinneren. Aan den aartsbisschop van
besluit tot vrijwillige conversie van uitgestelde in gevestigde staats- Toulouse, die .hem vroeger als bisschop te Ham in de gevangenis bc*
n Monseigneur, uwe aanspraak herinnert
schuld, hetwelk, volgens de berigten van de Londensehe beurs van den zocht had, zeide de Prkis
9den dezer, aldaar eene prijsverbetering en aanmerkelijken omzet in mij die eerwaardige stem, welke mij weleer, toen ik een gevangen nian
Spaansche fondsen heeft te weeg gebragt. Volgens dat besluit zullen was, den troost der godsdienst deed hooren. Ik ontving dien troost
de houders der nieuwe uitgestelde schuld, des verlangende, hunne schuld- met dankbaar gevoel: hij werd mij met zooveel goedheid gegeven! Da*
bewijzen , tegen eenen door het gouvernement te bepalen prijs, kunnen is mij een genoegelijk, een dierbaar aandenken. Ja, Monseigneur, de,
verwisselen met schuldbrieven van de geconsolideerde drie percents godsdienst heeft balsems die men elders te vergeefs zoude zoeken; de
staatsschuld; zullende elk halfjaar door den ministerraad worden be- Kerk heeft gebeden die men met vertrouwen moet inroepen, in voorpaald tot welke hoeveelheid en tot welken prijs gedurende de volgende en in tegenspoed. Uwe gebeden en die uwer achtbare geestelijkheid
zes maanden schuldbewijzen ter conversie zuilen worden aangenomen ; zullen mij niet onthouden worden; zij zullen mij eene krachtige hulp zij»
de aanbiedingen der schuldhouders, die met inachtneming van den om steeds mijnen pligt te doen."
Daarna verscheen de graaf de Sdgur d'Aguesseau, lid van den Senaat,
vastgestelden prijs de meeste voordcelen zullen opleveren , zullen door de
aan
het hoofd der leden van den departementsraad der Opper-Pyrenaeën,
de
in
conversie
dezelfde maand ter
regering worden aangenomen ; doch zullen
en betuigde aan den President des raads verlangen naai- de herstelling
tegen verschillende prijzen aangeboden schuldbewijzen worden geconverzeide de graaf, volgens
teerd tegen een en denzelfden prijs en wel den hoogsten der onderschei- van het erfelijk keizerschap. » Deze wensch
den aanbiedingen. Buiten 's landskunnen zoodanige aanbiedingen worden het verhaal van het regeringsblad van den 9den dezer is de wensch eener
gerigt aan de finantiele agentschappen van Spanje te Londen en te Parijs onberekenbaar groote meerderheid van de natie, waarvan Uwe Hoogheid
alsmede aan den Spaanschen vice-consul te Amsterdam. Het laatste op uwen triomftogt door Frankrijk zich zelf heeft kunnen overtuigenartikel bepaalt, » dat de minister van finantien rekenschap van dit besluit Deze groote nationale beweging kan u niet bevreemden, Prins, daar
gij er altijd een voorgevoel van gehad en ze telkens voorspeld hebt en nu
aan de Cortes zal doen."
bepaald,
Koninklijk
besluit is
dat in het eerstvolgende de dierbaarste en innigste gedachten van uw gansche leven, de eeno
Bij een nader
halfjarig tijdvak, aanvangende met den lsten dezer maand, een bedrag na de andere , tot wezenlijkheid ziet overgaan."
De spreker haalde vervolgens uit eenen in 1838 door Lodewijk Napoleon
van 400 millioen realen aan uitgestelde schuld ter conversie zal worden
aangenomen, en wel elke 100 realen uitgestelde schuld tegen 55 gevestigde geschreven en voorlang reeds in druk uitgegeven brief de volgende
zinsneden aan: 11 Vraagt men
do Napoleons-partij is, ik antschuld.
Een der voornaamste Madridsche dagbladen, de Heraldo, een woord: de partij is nergens en hare zaak allerwege. De partij is nergens,
orgaan van de gematigd constitutionele partij, was van regeringswege omdat onze vrienden niet in regelmatige afdeelingen vereenigd zijn
in regten betrokken wegens een artikel, waarin het zekere voor het maar de zaak heeft allerwege aanhangers, van de werkplaats des handwci-kmans af tot in 's Konings raad, van de kazerne des soldaats af
staatscrediet ongunstige oneenigheden tusschen den minister van finanin het paleis van den maarschalk van Frankrijk. Republikeinen,
tot
de
Bank
het
Tevens
vier
andere
bragt.
dagtien én
aan
licht
waren
bladen wegens het overnemen van dat artikel aangeklaagd. Na een mannen van den middenweg, legitimisten, allen die eene krachheftig requisitoir van den openbaren aanklager en eene welsprekende tige regering, eene wezenlijke vrijheid, een eerbiedwekkend staatsverdediging van den heer Esteban Collantes, een lid van de opposi- gezag wenschen , het zijn allen Napoleonsgezinden, bewust of
tiepartij in de Cortes-vergadering, is de Heraldo den 4den dezer door onbewust; want het Keizerlijk regeringsstelsel is niet eene misvormde
nabootsing der Engelscbe of der Noord-Amerikaanscho
de jury met de overige aangeklaagde bladen vrijgesproken. Het gouvernement was, volgens sommige berigten, nu voornemens, krachtens staatsinrigting maai- de in staatsinrigtingen uitgedrukte beginselen
de laatstelijk gemaakte verordeningen, de verdere verschijning van den der revolutie het is het regelmatig geordende gezag in de demokratie, de gelijkheid in de wet, de belooning voor de verdienste,
.Heraldo willekeurig te verbieden.
kortom het is een reusachtige pyramide met hreeden voet en hoog verITALIE.
heven kruin. Mogten eens de partijen do bestaande regering omverwerIn ons vorig nommer is een berigt uit Turyn medegedeeld, waari n pen (een geval hetwelk na de ondervinding der laatste halve eeuw mag
worden ondersteld), mogten zij , zich sedert drie jaren het verlagen
de ontbinding eener nationale garde in Savoye, in verband met verhet staatsgezag tot eene hebbelijkheid gemaakt hebbende, het gevan
schijnselen van weerspannigheid tegen het staatsgezag, gemeld werd.
bouw
der burgermaatschappij in zijne grondvesten doen wankelen, dan
van
Savoye
verklaard, dat de
Thans wordt door het officiële dagblad
welligt de naam van Napoleon een plegtanker zijn voor al wat
zoude
geene
om
andere reden
'ontbinding der nationale garde te Moustiers
heeft plaats gehad dan om aan de gewapende burgerij eene nieuwe en in Frankrijk edclrlenkend en vaderlandlievend is."
Vervolgens herinnerde de spreker, dat de Prins in 1840, toen hij voor
betere inrigting te geven.
het geregtshof der Fransche pairs te regt stond , gezegd had : » Ik heb
DUITSCHLAND.
gemeend dat de stemmen van vier millioen burgers, die mijn geslach t
De half-officiële Oesterreichische Correspondenz van den 6den dezer besluit tot het hoog gezag verheven hebben, mij ten pligt maakten, althans de
een artikel over het opheffen der Berlijnsche 'tolconferentie en den uitspraak der natie in te roepen en haar te vragen wat zij wilde. D e
natie zou , zoo dacht ik , antwoorden : » republiek of monarchie, keitegenwoordigen stand der tolquaestie met de volgende aanmerking:
of koningschap." Van hare vrije beslissing hangt het eind onzer
zerrijk
» Wat Oostenrijk betreft, voor deze mogendheid wordt uit den tegenrampen,
de stilling onzer burgertwisten af."
toestand,
waarin de handelsbetrekkingen der
woordigen verontrustenden
Uwe
»
prophetischc woorden zeide de graaf verder zijn vervuldde
gebiedende pligt geboren, om de
Duitsche Bondsstaten geraakt zijn,
de
Gij
hebt
natie gevraagd wat zij wil. Zij heeft reeds geantwoord : de repumaatregelen
met
thans noodzakelijk geworden
den meesten ernst in
overweging te nemen en met allen nadruk ten uitvoer te leggen. Oos- bliek; heden voegt zij er bij het keizerrijk. Wij hopen dat Uwe Hoogheid niet
tenrijk kan niet toegeven, dat de verbrokkeling van Duitschland op het langer aan den zoo dringend geuiten wensch des lands zal wedergebied der handelspolitiek nog meer toeneme. Het heeft geene moeite ontzien stand bieden, en dat gij, door daaraan te voldoen, aan de republiek al
om de Tolvereeniging in hare vroegere uitbreiding op eenen algemeen de waarborgen van veiligheid en bestendigheid zult geven, welke van
bevredigenden grondslag en met het oog op het denkbeeld eener alge- 's menschen wijsheid afhangen want het is eene groote dwaling te
meene Duitsche Tolvereeniging te doen in stand blijven;
thans, meenen dat de herstelling van het Keizerschap de vernietiging der repunadat het alle daartoe strekkende voorstellen van de hand heeft zien bliek zal zijn, integendeel, de herstelling van het Keizerrijk is de
wijzen, is het zijne taak te bewerken, dat zelfs bij de afscheiding van voltooijing der republiek.
hJa de republiek is in Frankrijk de heerschappij van het algemeen stemregt»
Pruissen, zoo het daartoe komen mogt, een organiek verbond tusschen
de
vrije en regtstreeksche verkiezing van het staatshoofd door het
Staten
overige
der
de
Tolvereeniging op de evengemeldo grondslagen
souvereine volk. Of dat hoofd tijdelijk, levenslang, erfelijk is, maak'
verzekerd worde."
weinig uit, mits slechts de souvereiniteit der natie zegevierc. Hei
BELGIE.
Fransche volk nu, het keizer- volk, zal zijne souvereiniteit niet »1 9
Volgens do berigten uit Brussel van gisteren, den lOden, kan de in zegevierend beschouwen, dan wanneer het door zijn vrijen en welbe "
ons vorig nommer als waarschijnlijk aangekondigde zamenstclling van raden wil den keizerstroon hersteld en in u, Prins, het hoog gezag
het ministerie thans als zeker worden beschouwd. Men had verwacht hergeven zal hebben aan de dynastie zijner keuze, aan de eenig e
de besluiten tot benoeming der ministers reeds in het regeringsblad dynastie zijner waarachtige, regtstreekscho en geheel vrije keuze, <-le
te zullen vinden, maar uit een artikel der Indépendance van gisteren dynastie wier naam voor de natie het zinnebeeld is van het herboren
blijkt, dat dit nog een of twee dagen is uitgesteld. Deze vertraging Frankrijk, van de regelmatig ingerigtc demokratie; de dynastie die ï»
gaf aanleiding tot velerlei geruchten; het waarschijnlijkste daarvan is, 1804 door het algemeen stemregt ten troon verheven en plegtig door
volgens de Emancipation, dat het nieuwe kabinet, te gelijk met zijne het eerbiedwaardig hoofd onzer goddelijke godsdienst gewijd, alle00
benoeming, eene verklaring van zijne beginselen en voornemens in het gevallen is door eene zamenspanning van vreemdelingen , die door binnen'
landsch verraad geholpen, de zaak dienden de voorstanders van dat
regeringsblad zoude willen openbaar maken.
Het laatstgenoemde blad, een orgaan van de partij der geestelijkheid , aloude maatschappelijke heidendom, hetwelk men de voormalige staatsbehelst in eenen brief uit Parijs een berigt, strekkende om te doen inrigting noemt, en dat voor altijd door de gedenkwaardige omwenteling
gelooven dat de Fransche regering gezind is aan België ïn de regeling van 1789 vernietigd is.
der tariefsquaestien iets toe te geven, onder beding dat in België eene
"Geef dan gehoor, Prins, aan den echt demokratischenkreet van ge~
voorgedragen
maatregelen
der
en
drukpers
genomen
'wet tot beteugeling
heel Frankrijk leve de Keizer /"
-aïeuwde verzekering dat de tijd ver van ons is waarin de vriendschapsbetrekking tusschen Peru en de Vereenigde Staten zoude kunnen worden gestoord. Ik verneem met genoegen uit uwe geloofsbrieven., dat gij door
uwe regering ten volle gemagtigd zijt om over alle tusschen de beide
landen in geschil zijnde punten te onderhandelen. Niets anders wenschende dan de vestiging van wederzijds voordeelige betrekkingen, houd
ik mij verzekerd dat elke onderhandeling moet leiden tot maatregelen
strekkende iom de goede verstandhouding en het handelsverkeer tusschen
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diep wortelt. Hier was zij ook beneden het middelmatige; doch gunstiger
zijn de berigten van de zware Heigronden in het Westerkwartier en de polders, waar zij door elkander 40—50 mud van het bunder en tevens goed
stroo heeft opgeleverd. Er zijn echter streken waar zich vrij wat brand of
zwart (uredo carbo) in de gerst heeft vertoond. Het gewigt schijnt algemeen beneden het middelmatige te zullen blijven.
Maartegerst was weinig uitgezaaid, wegens het bewaard blijven van de
meeste wintergranen in den vorigen winter. Waar men haar vond j deelde
zij in het lot der wintergerst.
Zomergerst. De berigten hierover zijn zeer ongelijk. Op de goede
ligte klei- en zavelgronden, heeft zij een vrij goed gewas, door elkander
van ruim 30 mudden van het bunder, en zaad en stroo beide van goede
hoedanigheid opgeleverd.
Op de zware kleigronden daarentegen, zoo als in het Westerkwartier,
is de zomergerst wegens de droogte in den zaaitijd, meestal door haver
of boonen vervangen en daarom zeer weinig geteeld. Ook op de lage
veenachtige gronden is zij veelal mislukt, waartoe de vele regens in de.
maand Junij grooteiijks hebben medegewerkt. De snelle rijpwording
van het gewas doet ook algemeen een gering gewigt verwachten.
Haver was over eene zeer groote uitgestrektheid lands uitgezaaid, omdat
vele lage veenachtige landen door de groote droogte van April en Mei
voor dit gewas bestemd hebben kunnen worden, meer dan in vele andere
jaren; doch hierdoor is ook het gewas mislukt op enkele plaatsen, zoo
BEURS-BERIGTEN.
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was er veel) goed gelukt ; door elkander rekent men op een beschot van
50 mudden per bunder, van eene goede hoedanigheid. De later gezaaide
kwam door de bijzondere droogte van den grond veelal slecht op 'en
leverde niet dan een dun gewas, dat daarenboven door de droogte in
's Gravenhage, den 11den October 1852.
Julij en Augustus en eene te snelle rijpwording, kort van stroo en zeer
was. Men kan deze laatste op niet meer dan 30 —40 mudden van
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zijn ingekomen eene missive van den heer van Dam van Isselt, dio het bunder rekenen.
Het stroo was algemeen goed. Op de zoogenaamde greide-haver had
daarbij te kennen geeft zijn ontslag als lid der Kamer te nemen voorts
een wets-ontwerp tot aanvulling der wetten van 1851, regelende de de grasworm in het voorjaar zeer veel nadeel gedaan.
Zandboekweit was over het geheel goed van stroo, doch waarschijnlijk
pensioenen der zee- en landmagt; en
ten
gevolge 'der regenachtige weersgesteldheid in Junij, zal het beschot
een wets-ontwerp ter bekrachtiging eener provinciale belasting in
groot (zeker niet meer dan 18 mudden) en de korrel ligt zijn. Gunniet
;
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zijn de berigten uit de veenkoloniën, waar men de opbrengst op
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afdrukken der besluiten des Konings en van verdere bescheiden betrek- 24—30.mudden berekeDt.
De vèenboèfciweii, die veel uitgezaaid is, zal door elkander 12 mudden
kelijk de organisatie van het wapen der artillerie;
mitsgaders de navolgende in de zitting van 1851 —1852 onafgedaan van het bunder leveren, van een zeer goed gewigt 66—68 Ned. ponENGELAND.
In de Londensche Times leest men het volgende:
Bij de bevoegde
overheid is een ontwerp in overweging tot beveiliging der kust van
Zuid-Wales tegen buitenlandsche vijanden door het aanleggen eener
batterij nabij Swansea. De plaats daarvoor is, naar verzekerd wordt,
bepaald. Daar er thans in de geheele lengte van het kanaal van
Bristol geen enkel versterkt punt bestaat, Waaronder onze schepen bij
bet plotseling uitbreken van vijandelijkheden de wijk zouden kunnen ne, is het te hopen dat de ontworpen maatregel spoedig moge worden
uitgevoerd. Met uitzondering der thans te Milford aangelegd wordende
v estingwerken , is er op Engelands westkust van Landsënd tot Liverpool
geene enkele batterij of fort hetwelk dien naam verdient."
Onlangs werd door eenige dagbladen verzekerd dat menigeen in
■Engeland, die door de bemoeijingen der matigheidsgenootschappen was
overgehaald om den sterken drank af te zweren, zich voor het gemis
daarvan schadeloos stelde door het genot van heulsap of opium. Uit
eene thans openbaar gemaakte officiële opgave blijkt, dat de invoer van
°pium in Engeland, door welke oorzaak dan ook, sterk toeneemt hij
bedroeg in de met den sden September jl. geëindigde maand 23,991 pond,
tegen 6612 pond in 1851 en 3584 pond in 1850.
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geblevene wets-ontwerpen, als:
dat tot regeling van 's Rijks algemoenc comptabiliteit ;
dat tot zamenstelling van de Algemeene Rekenkamer en regeling van

bare

taak;

dat tot oprigting eener bewaarkas;
dat tot wijziging der bepalingen nopens de heffing bij admodiatie van
sommige accijnsen in Limburg;
dat tot bewaring van de oude hypotbeekregisters ; en
dat tot regeling der kosten van ontvangst van belastingen, door het
Üijk voor de provinciën en gemeenten, en»door de gemeenten voor het
*ijk geïnd;
en eindelijk het verslag van het beheer der koloniën en bezittingen
van het rijk in andere werelddeelen en van den staat waarin zij zich bevin-

■

den over

1850.

De vergadering heeft achtereenvolgens aangenomen, zonder beraadslaging:
het wets-ontwerp tot wijziging der wetten tot regeling der uitgaven
t'it het domeinfonds en tot amortisatie van schuld over 1851;
en de conclusien van de rapporten dor commission betrekkelijk
bet verslag van den toestand der West-Indische koloniën, en
de rekeningen wegens de 3 percents leening en de conversie van 181-4 ;
en, na eene korte beraadslaging, de conclusie van het rapport dor
kommissie betrekkelijk de rekening van het Fonds voor kolonisatie van

:

behoeftigen.

Do Commissie voor de Verzoekschriften heeft daarna omtrent eengroot
aantal aan de Kamer toegezonden adressen verslagen uitgebragt, met
Melker conclusien zich de Vergadering achtervolgen» heeft vereenigd.
.Indezelfde zitting heeft de commissie, belast geweest met de overbrenSrng aan Zijne Majesteit den Koning van het, door de Kamer aangenoadres van antwoord op de troonrede , verslag uitgebragt omtrent
volbrengen van de op haar gelegde taak, en mededeeling gedaan van
et op het aangeboden adres door den Koning gegeven wcder-antwoord.

men

VERSLAG wegens den staat der gewassen en van hel vee
in de provincie Groningen; 21 September 1852.
Door de sterke droogte en het gunstige weder in den oogsttijd, is de
oogst, op geringe uitzonderingen na, geheel en goed binnengebragt, en
hoedanigheid van de meeste gewassen zeer goed geworden. Eenige
"Oorten hebben echter'niet dan weinig opgebragt of zijn te ligt gebleven,
om dat zij te vroeg tot rijpheid zijn gekomen. Daar echter de
prijzen
"ver het algemeen zich vrij goed gehouden hebben, zijn de uitkomsten
Van den landbouw in dit gewest over het geheel vrij goed.
is een der beste voortbrengselen in dit jaar. Hoewel zij nog
Dl °t gedorscht is,
weet men toch genoeg dat zij een goed beschot heeft
opgeleverd; veelal uitmuntend van hoedanigheid. Men schrijft dit grootentoe aan eenige kort vóór de rijpwording ingevallen regens; door de
droogte in den oogsttijd werd zij zeer goed binnengebragt. Van daar
°°k dat het stroo overvloedig en zeer goed is.
Bij raming zal de oogst 24 mudden van het bunder opleveren. Inliet
n°orden
der provincie durft men de opbrengst niet zoo hoog schatten, en
Scbijnt daar ook de hoedanigheid niet zoo goed te zijn als men zich dit

_

aanvankelijk had voorgesteld.
i &°gge, hoewel mede goed binnengebragt, is in opbrengst ver beneden
middelmatige gebleven, zoodat de mingunstige verwachting, die men
{Jet
üa d, zich allezins heeft bevestigd.
is matig van hoeveelheid, doch zeer goed van hoedanigheid.
jleHet stroo
t laatste geldt ook van den korrel, maar deze is zeer klein
gebÏeven,
Waarschijnlijk ook door al te spoedige aanrijping, en zal door elkander
v aarsehijnlijk niet veel meer
dan 16 mudden van het bunder
Dit do veenkoloniën luiden de berigten gunstiger, en kan deopbrengen.
opbrengst

°'

°P bijna 30 mudden worden geschat.
waaromtrent do vooruitzigten vroeger niet ongunstig waren,
op de hoogsto en droogste gronden geleden te hebben door de
angdurige droogte in Mei en gedeeltelijk ook reeds in April, daar zijniet

:

den ongeveer.
Koolzaad, dat wel door den winter gekomen was, doch in het voorjaar
veel van wormen aan den wortel en in de steng geleden had, bloeide
uitmuntend on beloofde vrij algemeen een gooden oogst; later, van half
Junij af, word het op vele plaatsen getroffen door eene bijzondere
ziekte , een versterf in het benedenste einde van de steng, ongeveer eene
palm boven den grond beginnende en zich dikwerf tot aan de onderste
zijtakken uitstrekkende, waardoor de aangetaste deelen eerst roodachtigbruin, daarna zwartachtig en dor als een zwavelstok, zich vertoonden
met ontwikkeling van eene soort van zwam [Sólerotium durum) op en in
de steng, hetzelfde gewas, dat men elders wel eens als koolzaad-korrels
binnen in do steng beschreven heeft. Vele haauwen van het halfrijpe
koolzaad kregen eene slechte kleur en de stengen knakten soms op zoodanige plekken mideen door. Daar deze ziekte zich juist tegen de rijpwording der korrels het meest openbaarde en hierdoor de aanvoering van
sappen door de steng bemoeijelijkt of geheel belet was , juistin den tijd, dat
de olie in het zaad zich het meest vormt, waren er vele onrijpe slechte
korrels in het zaad en was de oogst over het geheel der provincie veel
geringer dan men dit anders had mogen verwachten, gerekend naar de
zeer aanzienlijke breedte lands die hiermede in dit jaar bezaaid was.
Het kwaad werd nog verergerd, doordien vele landbouwers, wegens
de door de ziekte te vroeg weggestorven planten en uit vrees voor verdere uitbreiding van het kwaad, te vroeg zichtten en alzoo ook nog om
het slechte zaad , het goode zijn vollen wasdom niet lieten bekomen.
Het kwaad vertoonde zich het meest op de gebraakte en drie of' viermalen geploegde klaver-landen, vooral ook op zeer vruchtbare zandgronden en op velden, die het allei-weelderigst gewas'beloofden, doch minder op de getweevoorde klavcrlanden.
Men kan de opbrengst op niet meer dan 12 mudden op de zware klei
en 20 mudden op de goode zavelgronden schatten. Op de polders en
in de veenkoloniën op gepoot land, waren voorbeelden van 30 mudden
van het bunder; doch dit was ver van algemeen.
Met uitzondering van het laatst ingeoogste zaad, dat van den regen
geleden had, was het over het algemeen vrij goed binnengekomen; doch
om de aangevoerde redenen waren vele korrels klein en wankleurig gebleven en leverden niet genoeg olie op.
Zomerkoolzaad is zeer weinig uitgezaaid.
Ffaó-we.d op de kleigronden van het Westerkwartier zeer veel geteeld,
vooral op graslanden, die tot dit oogmerk menigmaal voor f 180 à f'2oo
per bunder verhuurd worden ; doch op welke gronden het gewas dit jaar
veel geleden heeft van den grasworm en om deze reden op meer dan
e'éno plaats herstaaid heeft moeten worden.
Het is vooral verbouwd voor rekening van armencommissien, die daar
thans in bijna elk dorp gevestigd zijn en wier doel is, hierdoor aan
armen een nuttig werk te verschaffen.
Het vlas heeft dezeji zomer een uitmuntend gewas opgeleverd en op
vele plaatsen eene buitengewone lengte Verkregen. De juiste opbrengst
kan nog niet worden opgegeven.
Evenmin yan cichorei, waarvan echter het gewas zelf zeer goed staat;
maai- nog met gedolven is.
Enden zijn weinig uitgezaaid, doch hebben een goed gewas geleverd,
behalve in hetGorecht, waar het zoogenaamde wit in de groene zoowel
als in de graauwe erwten is waargenomen, hetgeen tot vermindering van
den oogst heeft toegebragt.
paardenboonen waren er veel gezaaid , doch hebben vooreerst een dun
gewas opgeleverd, waarschijolijk door de slechte hoedauigheid dor zaden
van IÖSII ten gevolde waarvan vele planten niet behoorlijk zijn opgekomen, inzonderheid op de zwaarste kleigronden. Daarenboven hebben
de boonen, die tot aan den bloeitijd zeer goed groeiden, toen en later
yeelvande droogte geleden. Waarschijnlijk zal alzoo het beschot gering,
nie t veel meer dan 10 tot 20 mudden, wezen ; doch de qualiteit der
boonen zelve, die mede bij gunstig weder zijn ingeoogst, schijnt uitmuntend.
Aardappelen. Diezelfde droogte schijnt gunstig op de ardappelziekte

gewerkt

te

hebben.

Hieraan toch en aan de dit jaar plaats gehad hebbende vroegere poting
In droogen, weltoebereiden grond, wordt het, op grond van vroegere
ondervinding, toegeschreven, dat de ook dit jaar weder bestaan hebbende
rotziekte aan dit gewas veel minder nadeel heeft toegebragt dan in het
vorige jaar. In de vroegste soorten heeft het kwaad zich, door de velo
regens in Junij het meest geopenbaard en hebben vooral de zoogenaamde
kruipers weinig opgeleverd.
In de latere soorten werd het loof aangedaan, en hoewel zich dit bij
opvolgende droogte herstelde en de aardappel zelf veelal goed en gezond
van smaak bleek te zijn, was dit toch de natuurlijke oorzaak, dat de
knol veelal klein bleef en de opbrengst ook weder dit jaar niet dan zeer
matig te noemen is.
Op nieuwe en zeer vruchtbare landen als versch bemeste gronden en
gronden, die voor de tweede maal op gescheurd grasland bebouwd werden
(het zoogenaamde toerland) en in de tuinen was de ziekte het hevigst.
Overal echter begon zij wel drie weken later dan in 1851. Op meer
oude gronden en op het zand was de ziekte minder, doch ook hier bleef
de opbrengst beneden het middelmatige. De grovere soorten op het zand
bleven nog het best en zullen denkelijk eenen goeden oogst opleveren.
In de veenkoloniën schat men den oogst tot dusverre op 160—180
mudden van het bunder.
Wortelgewassen, zoo als mangelwortelen, gele wortelen (peen) enknollen ,
staan goed, maar zijn nog niet ingeoogst.
Klaver. Door het mislukken van veel roode klaver in 1851 en het
zeer hol staan van het nog overgeblevene, was er weinig klaver en is de
hooioogst daarvan ook niet meer dan middelmatig te noemen; hoewel,
wegens het daarvoor gunstige weder, van zeer goede hoedanigheid.
De jonge klaver, die veel was uitgezaaid, staat meerendeels zeer goed
en heeft, door de vroege zichting der granen, tijd gehad zich nog
veel te ontwikkelen, zoodat zij thans eene behoorlijke weide geeft; ja,
zij zoude zelfs voor stalvoedering kunnen worden afgemaaid, indien men
niet vreesde, dat zij dan tegen den winter welligt minder bestand zoude zijn.
Do witte klaver heeft meerendeels dezelfde uitkomsten als do roode
gegeven.
De graslanden, die in April zeer schraal stonden, hebben zich later
hersteld en in den voorzomer goede weide en goed hooi gegeven. Gedurende
de sterke droogte van Julij en Augustus, bragten zij natuurlijk minder
op (dat vooral op het etgroen of de naweide der hooilanden, inzonderheid
die wat laat gemaaid waren, zigtbaar w_s),_ maar zij waren toch niet
zoo verdroogd, of de groei hervatte zich bij do eerste regens weder
geheel en al.
Op de zware klei in het Westerkwarrier, was er in Julij en Augustus
hier en daar gebrek aan gras, zoodat sommige veehouders genoodzaakt
waren hun vee op stal te zetten ; maar thans is ook daar nog overvloed
van gras te vinden.
Goed gewonnen kleihooi is tegen f 11 en f 12 per 100 Nederlandsche
ponden verkocht.
Tuingewassen. De moesgewassen hebben op de zware kleigronden door
de sterke droogte veel te wenschen overgelaten doch bragten op de ligtere gronden matig goed op.
Boomvruchten zijn er in het algemeon niet veel.
Vee. De gezondheidstoestand van runderen en paarden laat niets te

wenschen over.
Van rundvee was vrij wat uitvoer naar Duitschland en Engeland,
zoodat de handel levendig was, en steeds tot goede prijzen, hetgeen voor
een groot deel wordt toegeschreven aan het niet bestaan der longziekte
in dit gewest.
De wasdom en vermeerdering van het vee was algemeen gewenscht ;
doch het botergemaak niet overvloedig, waarschijnlijk ten gevolge der
bijzondere droogte van Julij en Augustus.
Eene uitzondering op het vermelde nopens den gezondheidstoestand der
runderen vindt men in de omstandigheid , dat vele vette koeijen aan eene
opzetting van den uijer leden, welke dikwijls heelkundige hulp noodig
maakte. Opmerkelijk is het, dat dezelfde ongesteldheid ook elders, bijv.
in Noordholland, dit jaar is opgemerkt.
Ook in paarden was de handel matig goed te noemen. De hoste soorten althans werden op de markten steeds met goede prijzen betaald.
In de gemeente Slochteren zijn, op hooger last, 2 paarden wegens kwaden droes afgemaakt en deze besmetting hiermede gestuit.
Schapen werden reeds in den voorzomer tot goede prijzen opgekocht
en al wat voor de slagtbank geschikt was , het gehecle jaar door, meest
voor Engeland aangekocht.
Zij bleven algemeen gezond, met uitzondering van eenige gevallen
van galligheid in do lage landen en vooral van eene besmettelijke en
kwaadaardige pokziekte, welke in September te Uithuizen en Uithuizermeden heerschte en waardoor velen bezweken.
Varkens. Hieronder vertoonde zich hier en daar de bekende ziekte,
inzonderheid in de dorpen Garnwerd, Ezinge, Oldehove en Aduard en
en in vele streken van Hunsingo, waar, om deze reden , vele varkens ontijdig hebben moeten geslngt worden.
De bijen hebben middelmatig opgeleverd, zoover men dit tot nu toe
kan nagaan.
Nieuwe bebouwing. Men heeft zich op vele plaatsen de bijzonder gunstig
-weersgesteldheid van Augustus en September ten nutte gemaakt, om het
land behoorlijk van onkruid, inzonderheid van kweek, te zuiveren,
waartoe op vele plaatsen de daartoe ingerigte kweekegge met goed gevolg
gebruikt is.
Door do fraaije en doooge weersgesteldheid konden ook al de bouwlanden voor de wintergranen behoorlijk bearbeid worden, zoodat deze
in weltoebereiden grond zullen komen, indien de nu, in September,
zoo overvloedig vallende regens daaraan geen nadeel toebrengen.
Het jonge koolzaad, dat hier gewoonlijk in Augustus gezaaid wordt,
heeft van de toen heerschende droogte en van de aardvloo veel geleden,
zoodat vele velden geheel omgeploegd zijn en weder bezaaid
Hier kwam bij, dat de zich opeenhoopende drukten van den oogsttijd
de zaaijing ook reeds iets later dan gewoonlijk, en wel tot op het laatst
van Augustus , hebben doen uitstellen.
Onderscheiden stukken zijn zelfs voor de derde maal herzaaid, zoodat
c
het vooruitzigt van dit gewas in een volgend jaar zeer slecht is.
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met bijgepoto planten aangevuld.
Eene gunstige uitzondering maakt het zaad, dat onder de boonen te
veld gebragt was, en dat, veel vroeger uitgezaaid wordende, over het

moestenVorden.
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zal men van die boekweit kunnen inoogsten, daar de korrel zich reeds
begint te zetten, ten gevolge van de vroege zaaijing en hetfraaije weder

van Augustus.
Als een bewijs hoe vroeg de rogge dit jaar heeft kunnen ingeoogst
worden, dient dat men te Haren op de boerderij der landhuishoudkundige
school reeds op den 23sten Julij knollen na rogge heeft kunnen zaaijen.
Deze, en in het algemeen de knollen na rogge, staan op dit oogenbhk
zeer goed.
Ten slotte wordt nog de ramp vermeld, die de landerijen onder Helium
en Schildwolde getroffen heeft. Hier toch heeft de langdurige regen
van den Bsten tot den 28sten Junij, gepaard met windstilte, waardoor
de molens belet werden te werken, het water tot eene buitengewone hoogte
doen stijgen.
was do stortregen van den 18den dier maand
noodlottig, wijl het water toen binnen den tijd van ruim drie uren, meer
dan een half voet steeg, vele wallen scheurden en in groote klompen naar
beneden vielen, en alle lagere landen overstroomd raakten. Het bleek
later, dat van alle uitgezaaide haver hier wel 2/3 verloren gegaan was.

Vrijdag morgen vertoonde zich eene stoomboot voor de kust i°
het gczigt van Scheveningen. Men ontdekte al spoedig, niet het gewapende oog, aan de vlag, dat het een Engelsch vaartuig was. Tegen
den avond werd do noodvlag geheschen. Ér wei-den toebereidselen
gemaakt tot redding, in geval van stranding, welke echter door ervaren
zeelieden voor niet zeer waarschijnlijk werd gehouden. De wind nam
intusschen steeds in hevigheid toe. Met eene pink in zee te gaan, bij
den N. N. W. storm, welke er woei, was geheel onmogelijk. De reddingsboot der Noord- en Zuidhollandsche reddingmaatschappij werd,
onder toezigt van den heer A. Varkevisser, bij afwezigheid van diens
vader, naar het strand gebragt : het was tegen ongeveer half negen
ure dat de stranding plaats had, en de redding, begunstigd doordien
het schip buitengewoon over de kust was geworpen, van zes der schipbreukelingen onmiddellijk volgde; de overige verkozen, daar het gevaar
geweken was, aan boord te blijven, en het laze water af te wachten.
Het schip heet the red Rover, kapitein Thomas Curlcn, ballast in lading
hebbende; komende van Londen en bestemd naar Groningen. Behalvo
de equipagie en de stokers, dertien in getal, waren er drie heeren aan
boord, die, naar men verneemt, met den kapitein, eigenaars van
het vaartuig zijn. Het schip is geheel nieuw, en doet zijne eerste rei?.
Men zegt, dat een defect aan de machine oorzaak is geweest, dat
the red Rover voor de kust heeft moeten ankeren, en dat het schip i
door het breken der beide ankerkettingen, op het strand is geraakt.
De heer Bridge, Engelsch kabinetskoerier, heeft zich weder verdienstelijk
gedragen.

Er waren in den loop van den dag nog drie vaartuigen voor den
wal, welke echter nog zee hebben kunnen kiezen. Gisteren morgen
echter_ is aan de westzijde van Scheveningen gestrand het schip Sirene,
kapitein Beekman, komende van Stcttin, onbestemd naar eene Fransche
haven, nabij Cherburg. Het was bemand met zeven koppen, waarvan
er, helaas! 5 verdronken zijn. De kapitein en een sclieepsmaat zijn,
op eene pomp of balk drijvende, door wakkere Scheveningers gered.
Het vaartuig had den 7den September Steltin, en den Uden dier maand
Swinemunde verlaten. Schip en lading zullen waarschijnlijk weg zijn.
Ofschoon de pogingen tot het redden van schipbreukelingen van dit
scheepje aangewend, bij gebrek aan eene reddingsboot op de plaats
des onheils, maar gedeeltelijk zijn mogen gelukken, wordt echter
alle hulde gebragt aan hen, die zich met eigen levensgevaar in zee
gewaagd hebben, en althans twee personen van een wissen dood
hebben gered. Het is Ment Tuit, uit Scheveningen, die meer bijzonder
verdient genoemd te worden: hij was het, die niet voor de zware branding terugdeinsde hij deed, cm vrije beweging te hebben , zelfs de
lijn los maken , welke als behoedmiddel om zijn lijf was geslagen, zoodat hij zich als het ware geheel op eigen krachten moest verlaten ; doch
de hoogere kracht, de zucht om zijnen medemonsch te redden, stond
hem bij, en deed hem de twee geredde schipbreukelingen, die op een
balk in de golven dreven, bereiken.
Vrijdag avond is ook onder Noordwijk, digt bij Katwijk, een schip
met graan gestrand ; de bemanning is door de te Katwijk gestationneerde reddingsboot, met groote inspanning en levensgevaar gered.
(Dagblad van 's Gravenhage.)

;

Wijk aan Zee , 8 October
Nadat alhier den geheelcn dag verscheidene schepen voor het dorp op en neer kruisten om zoo mogelijk zee te
kunnen halen of de haven te bereiken, strandde in den namiddag, omstreeks vier ure, twee uren benoorden ons dorp een Deensche schoonerbrik
van Holstein met granen geladen en zes man equipagie, naam van schip
en kapitein nog onbekend. Naauwclijks stond het schip of de equipage
kapte de masten om daardoor zoo mogelijk de geweldige verbrijzeling te
voorkomen. In allerijl waren de Wijk-aan-Zeër- en Egmondei-reddingbooten toegesneld , om den noodigen bijstand te verleenen ; do avond begon
reeds te schemeren en men ijverde van beide zijden om de ongelukkige
equipagie, wier ontzettende toestand allen met deernis vervulde, te redden!
doch spoedig waren de redders van Wijk aan Zee en Egmond uitgepn*
van kracht en onvermogend, om tegen een zoo verschrikkolijken storm
opte worstelen ter bereiking der ongelukkigen. Tijd was kostbaar, do
avondduisternis en vloed dreigden met wis verderf'; daarom werd door
den plaatselijken bestuurder N. Vink , van Wijk aan Zee , en C. Plaritcydt, van Egmond, besloten ter bevordering dor redding de redding'
booten terug te seinen en de Wijk-aan-Zceör-i-eddingboot, als beter ze
kunnende bouwen , met nieuwe manschap uit te rusten. De Egmondol"
loodsen bemanden dezelve en hadden het geluk de schipbreukelingen te' 1
getale van zes, te redden.
Het verbrijzelde schoonerschip was genaamd Frau Christine , kapitei»
H. C. Koek, komende van Straalsund met tarwe, gedestilleerd na»*
Poolo m het Engelscbe Kanaal. De Egmonder loodsen, welke de equipagie uit dringend doodsgevaar gered hebben, zijn: J. Wijker
J. Schob
A. Wijker, C. Wijker, G. Crab en K. Zwart Pz. De lading
geheel weg en van het schip slechts eenig wrakhout overig;
is
Alleen gisteren, waren 15 schepen in bet
gezigt, niet buiten
thans nog twee voor anker en drie zeilendo.
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gevaar;

Brouwershaven,

8 October.

— Gisteren

avond

werd h lC

j
2
de tjjding aangebragt, dat er op do buitonbanken51/
algemeen goed staat.
een schip in n o" ".?
In do veenkoloniën zaait men, na rogge, niet zelden nog boekweit, als was; daar de beide reddingvaartuigen Willem van Houten en Schokker'"- "
_weede vrucht, om deze laatste groen onder te ploegon. Dit jaar evenwel in de jongste stormen weerloos waren geworden , als hebbende de oer»

ure

«voegsel

Van

tot de Nederlandsche Staats-courant
12 October 1852, n°. 242.

Ding Sdag

çjjerboegspriet
een

verloren en de laatste den mast gebroken, begaven zich
gedeelte van derzelver manschappen, vergezeld van eenig besloepvolk
van Brouwershaven naar de kust, bragten de ijzeren
teijj.m
de Westzijde
.v ln.ghoot van het duin op het strand en verder naar zee
te kunnen
e i'and, ten einde van daar het aangegeven punt in
V'ï n aar gekomen vonden zij het strand reeds overdekt met
wrakbont l vernamen
'
schip,
zijnde
de strand-wachters dat het bedoelde
en fleit, reeds tenvan
zijn
geweest,
te
5
na
den
grond
aan
°P
' euwe Zand ure
' mankortstondig
muis was vergaan. Op de aangemet
en
&Po e 1
l naamborden was vermeld: Catharina Anvers. De wind was
het N. W. stormachtig, met aanhoudende zware buijen en hoog-

J

l?

rode zee

.

~~

PLAATSELIJKE BESTUREN.

Ter uitvoering der resolutie van den Raad der Gemeente Brielle ,
waarbij iq goedgevonden aan het Onderwijs in de Armschool dier Gemeente toe te voegen een Hulponderwijzer, bezittende denderden rang,
op eene bezoldiging van f 300 's jaars, zoo worden zij , die genegen
zijn naar die betrekking te dingen, en die de vereischten daartoe bezitten, verzocht, zich met franco brieven aan te melden bij den Bur-

***

gemeester.

(Handelsblad.)

2j?nder

referte aan zijn in de Nederlandsche Staats-courant van den
e September jl., n°. 228, voorkomend berigt omtrent den graano
J=Bt in Egypte, is door Zijner Majesteits consul-generaal teeeneAlexannadere
onder dagteekening van den 20sten September jl.,
vooruitzigtcn
gedaan, houdende, dat de vroeger aangegeven
jj.°ïr" den uitvoerhandel en de scheepvaart veranderd zijn. Het water
n
1 namen jk was plotseling gedaald en had toen nog niet die
bon
y°Ste bereikt, welke voor de bebouwing van hot land benoodigd is.
scheen het gebleken te zijn, dat de oogst dit jaar minder

°

_

1
J=yptische
regering

op Maandag den .Uden October 1852, zijn pryz'en van duizend gulden
of daarboven te beurt gevallen aan de navolgende nommers :
JS°. 7664 een pry s van 25,000 gulden,
»
1000
» 19998 »
»
»
2500
»
v
6484 »
De Directeur der Staats-Loterij,
J. H. Frieswijk.

V Commissarissen tot den Straatweg langs de Zuiderzee doen
bekend maken, dat naar aanleiding der Plannen van Geldleening voor
gemelden weg, op Maandag 1 November 1852, des middags ten 12
ure, in het Logement het Wapen van Zutphen te Harderwijk, zullen
worden uitgeloot Vier Aandeclen, elk à f 1000, en wel 2 van de eerste
en 2 van de tweede Geldleening.
■vmmÊÊmtmmmmmÊm-wmmmmmmmM \ \ -.
i ■—i
i
■
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NAAMLOOZE VENNOOTSCHAPPEN.
Voor mij mr. Petrus Jacobns Hubcrtus Jessó, notaris , ter standplaats
Maastricht, hertogdom Limburg , en in de tegenwoordigheid der twee
na te noemen getuigen, compareerden de weledele heeren:
I°. Ferdinand Englerth , rentenier, wonende te Aken ;
2°. Willem Vonsteffens, opperhoutvester, wonende te Eschweiler by

opgeleverd dan verwacht werd; en bovendien was er door de
een verbod uitgevaardigd om granen in Cairo op
l°open ; een en ander had de vrees doen ontstaan dat er welligt
p
(5 ttl1 algeheel verbod van uitvoer van granen en peulvruchten zou
*en plaats hebben. Onder deze omstandigheden schijnt het derhalve Aken;
a,
b:aam
dat er geene schepen op avontuur naar Egypte komen, al3°. Herman Essingh, koopman, wonende te Keulen;
v 0te
ös nader bepaalde berigten daaromtrent kunnen gegeven worden.
4°. Josephus Timotheus Schillings , rentenier , wonende te Gürzenich,
bij Duren ;
"*et dit nommer der Staats-courant worden verzonden vel 7 en 17
s°. Kaarl Schillings, rentenier, wonende te Gürzenich voormeld ; en
r bijlagen van het Bijblad 11, laatstelijk bij de Tweede Kamer
6°. Ferdinand Baur , mijnen-directeur, wonende te Eschweiler Pumpe,
««komen stukken behelzende.
handelende ten deze afzonderlijk in eigen naam en gezamenlijk als gemagtigden van de weledele heeren :
a. Matheus Hubert Cunzer, eigenaar, wonende te Eschweiler voormeld ;
Herman Joseph Neuss, koopman, wonende te Aken ;
Frans
Merkens, koopman , wonende te Keulen ;
c.
MINISTERIE VAN JUSTITIE.
d. Richard Lijnen, rentenier, wonende te Stolberg, bij Aken ;en
maakt
bekend
Justitie
dat
deszelfs
gewone
De
Minister
van
i
e. Frans Vonolfers , koopman , wonende te Munster, en zulks krachop Dingsdag aanstaande den 12den dezer zal plaats hebben tens volmagt, gedagteckend te Pannesheide bij Aken, den tweeden April
8
Gravenhage, den Bsten October 1852.
jongstleden, welke volmagt, nadat zij door de gemagtigden in de tegenwoordigheid van mij notaris en der getuigen is voor echt erkend en ten
blijke daarvan door de gemagtigden met my notaris en de getuigen is
MINISTERIE VAN MARINE.
geteekend geworden, in originali aan de minute dezer acte zal blijven geberigt aan zeevarenden.
hecht en te gelijk met deze ter registratie zal aangeboden worden ;
voorts verklaarden de gezamenlijke comparanten alsnog te handelen
~e Minister van Marine
, «rengt ter kennis van belanghebbenden, dat ten gevolge van het door als mondelinge gemagtigden van, en zich sterk te maken voor :
eu golfsla"- afnemen der Duinen aan den Zanddijk, de kleine of buitenste ’. den heer Willem Arnz, koopman, wonende te Frankfort;
er zich aldaar bevindende Kapen, dienende tot merken voor het aang. vrouwe Adèle Cockerill, rentenierster, wonende te Aken;
zestig
h. vrouwe Theodora Essingh , rentenierster, wonende te Weenen ;
van het Texelsche Schulpengat , is vernieuwd, en zeven en
welke
veri. den heer Maximiliaan Haniel en zijne echtgenoot vrouwe Frederica
Ellen meer binnen- of landwaarts is gezet,
Cockerill,
in
veroorzaakt.
kooplieden , wonende te Ruthrort ;
de peilingen
P'aatsing
evenwel geen merkbaar verschil
8
k.
den
heer Willem Retger, rentenier, wonende te Mannheim;
,
Gravenhage Jen sden October 1852.
l. den heer Gustaaf Mevissen , koopman, wonende te Keulen ;
De Minister voornoemd,
m. den heer Hubert von Fisenne, burgemeester, wonende te Linde
J. Enslie.
bij Aken ;
MINISTERIE VAN OORLOG.
n. den heer Ferdinand von Fisenne, referendaris, wonende te Aken ;
o.
Oorlog
Minister
den heer Auguste von Fisenne, ontvanger, wonende te Geilekerken ;
van
.p* He
Woensdag den 13den
dat
op
p.
kennis
de
den heer Hendrik von Scholl, overste, wonende te Weenen;
belanghebbenden,
ter
van
0
Q.
den heer Kaarl Winkons, rentenier, wonende te Pannesheide;
1852, door de respective toeziende Chefs over de Militaire Hos11 te Amsterdam, Bergen op Zoom , Breda, 's Gravenhage, Maasr.
den heer Lambert Winkens, rentenier, wonende te Halle;
h-ik
Jcerbt, Nijmegen, Utrecht en Vlissingen tot de Aanbesteding zal worden s. vrouwe Emelie Vretter, rcntenierstei-, weduwe van wijlen den
gegaan der Leverantie ten behoeve dier Etablissementen van:
heer Willem Englerth, wonende te Mannheim;
t. vrouwe Amalia Englerth, rentenierster, weduwe van wijlen den
ech
fbijhetNed heer
b*
Wit Brood:''
George Frank, wonende te Bonn, en W. Wilhelmina Engberth,
Pondc. Gort, Rijst, Zout, Boter, Kaarsen, Groene Zeep. )
renteniers ter, weduwe van wijlen den heer Willem Venverna, wonendo
'
bij de Ned. te Russelheim bij Mainz;
d Bier-Azijn en Patent-olie
welke comparanten verklaarden, dat zij overeengekomen zijn, om,
' RoodenWijn
Kan;
onder
«ler
goedkeuring van Zijne Majesteit den Koning der Nederlanden,
J
f
Ponden;
de
1000
tot
stand
bij
Nederlandsche
te brengen eene naamlooze vennootschap, onder de benaming
Steenkolen
'r Urf bij de 100 Stuks;
van
Panneshelder
Mijnen-Vereeniging en zulks in verband met do te
Y„
Januarij
in
te
den
lsten
maanden,
gaan
Voor den tijd van twaalf
Pannesheider, koningrijk Pruissen, tot hetzelfde doel gevestigde maate
:
jaars
ö
December
schappij, onder den naam vanPannesheider-Bergwerks-Verein; verklarende
?
deszelfden
eindigende den laatsten
i g.' Aardappelen, waarvan de leverantie een aanvang zal nemen den de comparanten dat zij met de voornoemde overige medeoprigters deic
v a Novenber van het loopend en eindigen zal den 15den Julij van het bedoelde vennootschap, de eenige vennooten zijn der gemelde te PannesBe
nd jaar ; zullende voor dit artikel moeten worden ingeschreven bij heide gevestigde maatschappij, en dat door hen gezamenlijk het geheel
ji
Nederlandsche mud, met vermelding tevens van het gewigt der maat ; na te melden maatschappelijk kapitaal is bijeengebragt_; geschiedende
l e erdigt mitsdien allen, die daarin gading hebben, naar opgemelde deze oprigting onder de volgende voorwaarden, welke zij comparanten,
antien in te schrijven, met informatie
zoo voor zich zelven, als voor hunne mede-opngters verklaarden vast
o
dat de Voorwaarden van Aanbesteding van den 6den der vol- te stellen.
v-tk maand ter lezing en de Monsters der Artikelen, welke daarvoor
Artikel een. Er wordt bij deze, overeenkomstig do bepalingen van
zi Jn i ter bezigtiging zullen liggen in de Bureaux van v_orhet Nederlandsche Wetboek van Koophandel, eene naamlooze handelst>op
Hospitalen , alwaar ook proeven van de gewilde soort en quali- vennootschap, opgerigt, onder den naam van Pannesheider Mijnen-Vertót vde
an den Wijn en het Bier voorhanden zullen wezen ;
eeniging, waarvan het domicilium zal gevestigd zijn te Kerkrade, arronééne
en dezelfde letter
onder
hiervoren
dat
voor
de
4- "
Artikelen
dissement Maastricht, aan het kantoor der kolenmijn Nieuw-Prick. Deze
;Q s _oY»rez en, hij elkander in een afzonderlijk biljet, zal moeten worden vennootschap is aangegaan voor den tijd van honderd jaren.
met uitzondering van die onder/ en g, welke ook te zamen
Artikel twee. Het doel der vennootschap is, om in gemeenschap met
biljet
J*K
de te Pannesheide gevestigde maatschappij onder den naam van Pankunnen worden opgenomen ;
bjor" dat de biljetten, op zegel geschreven, in de voormelde Bureaux nesheider Bergwerks-Verein, de ontginning te hervatten en voort te
Uj, Bd, en gestoken moeten worden in de daarvoor bestemde bus, zetten van de Steenkolenmijnen Nieuw-Prick en Bleyerheide, gelegen
erhjk
den
Vo rts des middags ten 12 ure van hetdag der Aanbesteding, en dat in de gemeente Kerkrade, arrondissement Maastricht.
Inschrijven op de bedoelde
bij
]
omtrent al hetgeen verder
De comparanten verklaarden dat de coneessien dezer mijnen aan hen
ev antien
de
noodige
by
genomen,
moet worden in acht
informatien
en hunne medeoprigters voor den vollen eigendom toebehoorden, uit hoofde
, uirectien der Hospitalen kunnen'worden
ingewonnen.
zij dezelve hebbben aangekocht, te weten:
8
Gravenhage, den 13den September 1852.
10. do concessie der steenkolenmijn, genaamd Bleyerheide, benevens
Bon. FORSTNER VAN DaMBENOY.
de steenkolen-ader Steinknipp der concessie Nieuw-Prick, bij acte verleden voor Karel Joseph Daelen , notaris te Kerkrade, den zesden Mei
achttien honderd zeven en veertig, behoorlijk geregistreerd en overgeREGISTRATIE EN LOTERIJEN.
schreven ten kantore van hypotheken te Maastricht, den tienden AuBÜ de Eerste trekking der Vierde
218de
Staats-Loterij
,
gustus van hetzelfde jaar, indeel 86 nummer 7;
Klasse van de
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de helft der concessie Nieuw-Prick, bij acte verleden voor denzelfden notaris Daden, dm dertienden October achttien honderd drie
en veertig, behoorlijk geregistreerd en overgeschreven ten kantore van
hypotheken, te Maastricht, den dertienden November achttien honderd
drie en veertig deel 28 nommer 89;
3°. de wederhelft der concessie Nieuw-Prick, bij acte verleden voor
Willem Daniel Smeets, notaris, residerende te Heerlen , den negentienden
Mei achttien honderd negen en veertig, behooriijk geregistreerd en overgeschreven ten kantore van hypotheken te Maastricht, den tweeden Junij
van hetzelfde jaar, in deel 113 nommer 99.
Artikel drie. De vennootschap geeft, volgens het vorenbepaalde , deel
in hare onderneming aan de te Pannesheide gedomicilieerde maatschappij , genaamd Pannesheider Bergirerks-Verein, en heeft met dezelve één
gemeenschappelijk beheer van zaken.
Artikel vier. Het maatschappelijk kapitaal bestaat uit negen honderd
twee en negentig duizend zes honderd en veertig gulden Nederlandsch
courant, verdeeld in elfhonderd acht en twintig actiën op naam, ieder
ten bedrage van acht honderd tachtig gulden Nederlandsch courant,
welk kapitaal evenzeer behoort aan de beide voormelde te Kerkrade en

2°.

Artikel een en twintig. Aandeelhouders, welke geene stemgeregtig «
zijn , kunnen zich cumulatief voor iedere zes actiën, door eenen gemag

tigde laten vertegenwoordigen.
Hetzelfde geldt voor stemgeregtigde aandeelhouders , voor zoover
betreft die actiën, welke zij boven ieder zestal bezitten.
Artikel twee en twintig. In geen geval echter zal dezelfde _PcI 0
meer dan zes stemmen voor eigen rekening of als gemagtigde in
persoon vereenigen kunnen.
De stemmen, welke hij boven dit zestal bezit, komen niet in W 0
merking.
Artikel drie en twintig. Buiten en behalve hetgeen hiervoor aan
beslissing der algemeene vergadering is opgedragen, zal deze de Jaa
lijksche rekening vaststellen, de verdeeling der dividendenregelen ,vo
de aftredende leden van het bestuur en hunne plaatvervangers nie** '
verkiezen, de plaats van bijeenkomst der eerstvolgende algemeene re ,
gadering bepalen, en in het algemeen de voordragten , door den

_

*

van bestuur of door stemgeregtigde aandeelhouders ten dienste der ve
nootschap gedaan, in overweging nemen en daaromtrent beslissen. ",
voordragten door stemgeregtigde aandeelhouders te doen, moeten schr11
Pannesheide gevestigde maatschappijen.
telijk door hen aan denraad van bestuur worden medegedeeld, mms** j|
Artikel vijl. De actiën worden gesteld op naam van den bezitter en veei-tien dagen véec den dag van bijeenkomst der algemeene verg
door den voorzitter en al de leden van den raad van bestuur onderteedering.
kend ; zij worden volgens een doorloopend nommer in de boeken der
Artikel vier en twintig. De eerste algemeene vergadering zal P^a *i 6
vennootschap ingeschreven.
hebben te gelijk met, en ter zelfder plaatse, als voor de eerstvolgel1 j,
Artikel zes. De overdragt der actiën geschiedt overeenkomstig de algemeene vergadering der te Pannesheide gevestigde maatschappij ree
voorschriften van artikel 42 van het Nederlandsch Wetboek van Koopbepaald is.
Artikel vijf en twintig. Buitengewone algemeene vergaderingen k*
handel ;
bij iederen anderen overgang der actiën moeten de verkrijgers derzelve nen slechts bij dringende noodzakelijkheid en ten gevolge van een
bij beteekende acten, aan den raad van bestuur hunne regten behoorlijk sluit van den raad van bestuur, bijeengeroepen worden. De bijeenr0
bewijzen.
ping geschiedt bij aangeteekende brieven, besteld aan de vaste -ff°0
Artikel zeven. De vennootschap wordt beheerd door eenen raad plaats, welke ieder aandeelhouder verpligt zal zijn te kiezen, en 0'
van bestuur ; deze raad bestaat uit drie of vijf bestuurders en even eenen termijn van minstens tien dagen, te rekenen van den dag "■
,
aanteekening op het postkantoor.
zoovele plaatsvervangers, door de aandeelhouders in algemeene vergadeArtikel zes en twintig. In twijfelachtige gevallen en wanneer het
ring, bij meerderheid van stemmen , te kiezen ; jaarlijkszal een bestuurder
met een plaatsvervanger aftreden.
uitlegging dezer statuten zou gelden, alsmede bij het nemen van regle j
zal
mentaire maatregelen, beslist de algemeene vergadering op den v e
;
De aftredenden zijn wederom benoembaar voor de eerste maal
als bij artikelen achttien en negentien is bepaald.
het lot de aftreding regelen.
in
de
Kerkrade
Waarvan acte, opgemaakt overeenkomstig het ontwerp
woonachtig
zijn
gemeente
moeten
De bestuurders
waarop de Koninklijke bewilliging tot het oprigten der bedoelde vennoo
of aldaar een domicilie verkiezen.
Artikel acht. De raad van bestuur benoemt uit zijn midden eenen schap is verleend, bij Zijner Majesteits besluit van den zevenden àete
loopende maand Junij , nummer 42.
voorzitter en eenen secretaris ; bij afwezigheid of belet van den voorzitter, vervangt hem het oudste lid, en diens plaats wordt door den
Zullende een afschrift van dit Koninklijk besluit, alsmede van het g*'
eersten plaatsvervanger vervuld.
melde ontwerp aan de minute dezer acte blijven gehecht, welk
Artikel negen. De leden van het bestuur, tevens deelgenooten zijnde, op het afschrift geregistreerd is te Maastricht , met twee renvooijen, &
oefenen hunne bediening kosteloos uit en kunnen alleen in rekening acht en twintigsten Junij achttien honderd twee en vijftig, deel &>'
brengen de zuivere verschotten door hen ten dienste der vennootschap folio 43, recto vak twee ; ontvangen tachtig cents voor regt,
e
met acht en dertig opcenten een gulden tien en een halve cents. (**
gedaan.
Indien tot leden van het bestuur benoemd worden personen, welke teekend) Mertz.
Gedaan, gepasseerd en aan de heeren comparanten voorgelezen te Va»r'
geene deelgenooten zijn, wordt het aan de algemeene vergadering der
vennooten voorbehouden eene bijzondere belooning voor derzelver diensten kanton Gulpen, arrondissement Maastricht, heden den dertigsten Junij ||
jaars achttien honderd twee en vijftig, in de tegenwoordigheid *
te bepalen.
Artikel tien. De raad van bestuur handelt voor en in naam van de heeren Augustinus Petrus Janssens, zonder beroep, wonende te M* 8!.
vennootschap; hij moet zorg dragen, dat de bepalingen der statuten tricht, en Willem Josef Marcel Janssens, zonder beroep, wonende
getrouw worden nagekomen ; hij heeft de leiding van de exploitatie en Vaals voormeld, beiden als getuigen ten deze verzocht; onmiddellijk *!.
ontginniig der mijnen en van den verkoop der producten; hij ontvangt gedane voorlezing hebben de heeren comparanten met de genoero
getuigen en mij notaris deze acte onderteekend, zijnde de heeren comp"
en beh.irt de gelden der vennootschap; hij benoemt en ontslaat de be;
bepaalt
bezoldiging
hunne
hij
ambten en
ranten en de voornoemde getuigen aan mij notaris bekend.
vertegenwoordigt de vennootschap in regten en bij alle handelingen met bijzondere personen en met
(Geteekend: )
den Staat.
Englerth, Steffens, Essingh, Schillings, K. Schillings, Baur, A°£'
Artikel elf. De voorzitter leidt de vergaderingen van den raad van Janssens, Janssens, Jesse, notaris.
fl
bestuur; de besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen,
Geregistreerd te Maastricht, zonder renvooi, den tweeden Julij lv
in de bceken der vennootschap ingeschreven en door de tegenwoordig twee en vijftig, deel honderd negentien, folio honderd acht en
zijnde leden ondertcekend ; tot het nemen van een besluit wordt de recto vakken drie en vier; ontvangen twee gulden veertig cents v°°
t.gonwooidigheid van drie leden gevorderd, hetzy de raad uit drie of regt, doende met 38 opcenten, drie gulden een en dertig en een h«'f
uit vijf leden besta.
cent. (Geteekend) Mertz.
Uitgegeven voor woordelijk gelijkluidend afschrift,
Artikel twaalf. De voorzitter van den raad of het lid dat hem
vervangt, onderteekent alle acten en stukken, welke van het bestuur
Jesse , Notaris.
Les soussignés: Mathieu Hubert Cunzer, propriétaire des usin e '
uitgaan.
Artikel dertien. Den laatsten December van ieder jaar worden de demeurant à Eschweiler près d'Aix la Chapelle; Herman Joseph $e '
boeken der vennootschap afgesloten, de balans opgemaakt, een en ander négociant , demeurant à Aix la Chapelle ; François Merkens , négo<"a
door den raad van bestuur onderteekend en aan de eerstvolgende algedemeurant à Cologne; Richard Lijnen, rentier, demeurant à
meene vergadering voorgedragen, met een breedvoerig berigt over den près d' Aix la Chapelle et François de Olfers , négociant , demeura
Munster, déclarent par ces présentes, de constituer pour leurs mandata"
toestand en de oeconomie der mijnen.
Van
het
spéciaux conjointement Messieurs: Ferdinand P.nglerth, rentier, detf<i'
zuiver
slot
der
jaarlijksche
rekening
batig
Artikel veertien.
worden twintig per cent tot reserve-fonds bestemd en telkens volgens rant à Aix la Chapelle; Guillaume von Steffens, grandmaître
genomen besluit der algemeene vergadering tegen interest belegd; het forêts , demeurant à Eschweiler ; Hermann Essingh , négociant ,
mourant à Cologne; Joseph Timothé Schillings, rentier, demeur»
overschot wordt als dividend onder de deelgenooten verdeeld naar evenredigheid hunner aandeelen , en uitbetaald op de wijze als in algemeene Gürzenich; Charles Schillings, rentier, demeurant à Gürzenich, etFe
nand Baur, directeur des mines, demeurant à Eschweilerpumpe, »° r
vergadering zal bepaald worden.
de
som
van
honderd
vijf
als
het
reserve-fonds
en
duizend
quels ils donnent pouvoir, de pour eux et en leur nom constituer f'
dikwijls
Zoo
zes honderd gulden heeft bereikt, houdt de jaarlijksche korting van de acte notarié, conjointement avec leurs cointéressés , une société
voormelde twintig per cent op. De interesten van het reserve-fonds domiciliée à Kerkrade, territoire Néerlandais , et ayant pour
worden, volgens te nemen besluit der algemeene vergadering, bij dat l'exploitation des houillères Neuprick et Bleyerheide, situées da»9
fonds gevoegd, of wel bij het batig slot der rekening over de aandeelen commune do Kerkrade, et ce sous les statuts à approuver par
t
verdeeld. Dit reserve-fonds is bestemd tot dekking van buitengewone de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, à cet effet élire domicile,
verliezen.
passer et signer tous les actes nécessaires et généralement faire, f
Artikel vijftien. Jaarlijks heeft eene algemeene vergadering der aanque ci-dessus , tout ce que les circonstances exigeront , promettant 1 8"
plaats
Pannesheide,
op
j*
deelhouders
te Kerkrade of te
den eersten Don- prouver et ratifier au besoin.
»>
derdag dor maand April.
le
Donné à Pannesheide près d'Aix la Chapelle, deux Avril mille
Artikel zestien. Om tot deze vergadering toegelaten te worden , moet cent cinquante deux.
frS ,
men bezitter van minstens zes aandeelen zijn.
(Signé) M. H. Cunzer, H. J. Neuss, Merkens, Rich.Lynen, Fr. OW
Artikel zeventien. Zij benoemt uit haar midden eenen voorzitter en
De tegenwoordige volmagt is voor echt erkend door de heeren ge go
eenen secretaris voor den duur der zitting.
tigden in de tegenwoordigheid van ons ondergeteekende notare
Artikel achttien. De besluiten der algemeene vergadering worden getuigen. Ten blijke waarvan deze door de heeren gemagtigden m et
notaris en getuigen is geteekend.
met volstrekte meerderheid van stemmen der tegenwoordig zijnde ven,
dat
den
voet
op
en
wel
iedere
voor
ééne
(Geteekend) Englerth, Steffens, Essingh, Schillings , K.
zes
'
genomen,
nooten
actiën
Aug.
Baur,
Janssens,
zal
rekenen.
notaris.
Janssens,
Jesse,
stem
g(10
Geregistreerd te Maastricht, zonder renvooi, den tweeden Julij 1 jlt;
Artikel negentien. Indien over een punt meer dan twee meeningen
zijn geopenbaard , dan beslist de relative meerderheid ; en indien de twee en vijftig, deel een en veertig folio drie en veertig, verso vak
ontvangen vier gulden voor regt, doende met 38 opcenten vijf Su
stemmen staken , beslist de voorzitter der vergadering.
is
twee en vijftig cents. (Geteekend) Mertz.
bevoegd
algemeene
de
bij
leder
stemgeregtigde
twintig.
Artikel
vergadering in persoon of bij gemagtigde, zelfs die niet deelhebber is,
Uitgegeven voor woordelijk gelijkluidend afschil
te verschynen.
P. Jesse, Notaris.
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