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Burgemeester on Wcthoudors der stad Utrecht,
e ct °P ïet Koninklijk besluit van den 9. November
I)l
1851 ("Staatsblad No 142) houdende vaststelling van een
reglement, bevattende algemeene bepalingen betreffende de
timers van kouphandel en fabrijken;
Gezien art. 7 van het voormelde besluit, bepalende dat
jaarlijks een derde der leden
aftreedt en art. 11 houdende
»t jaarlijks in de maand November eene vergadering van
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alhier met 1855 zullen aftreden de Heeren
Dorselen, Mr. J. H. Schober, L. P. Ie
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mc -vooraf in gereedheid gebragte stom-

"riefjes, die auu ben zullen worden rondgezonden zullun
sunuen inleveren ton des morgens 11 tot 1 ure des middags
en dat de opening der alzoo ingeleverde briefjes onmidaelijh na die inlevering zal plaat, liebeii.
Utrecht, 23 October 1854.

Burgemeester en Wethouders voornoemd,
N. P. J. KIE N.

Ter ordonnantie van dezelveu
H. G. ROMER.

UTRECHT
25 October.
De laatste berigten melden, dat de zaken voor
Sebastopol langzaam gaau. Althans den 16. was het
bombardement nog niet begonnen. Er wordt wel is
*aar bijna eiken dag van beide zijden
vuur gegeven,
maar het openen van het vuur rekent eerst plaats te
hebben, als alle batterijen hun geschut hebben opgesteld en tegelijker tijd hunne vernielende bommen op
tien vijand gaan werpen. Het schijnt evenwel, dat
de Engelsche batterijen reeds den 13. gereed waren,
om de beschieting te beginnen; de Franschen hoopen in een paar dagen gereed te
zijn. Daar men
echter gelijktijdig wil werken, zal prins Menschikoff
gemeend hebben, zoo
beweert men, dat het geschut
er vesting het openen
van het vuur had verhinderd ,
toen de batterijen
ongebezigd bleven.
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Het schijnt thans ook, dat de magt
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van spoorwegen en mijnen , weder eene goede som
Men wenscht verder, dat de Minister de middelen
aanwijze tot herstel onzer zeeinagt, en het verwongeld van 200 millioen verschaft.
Het hof van Rome moet op nieuw geprotesteerd derde menigeen , dat hij, met het oog op den achhebben tegen de vervolgingen, waaraan de kerk in teruitgang van de vloot, slechts f 92.000 voor aanSardinië, volgens de klerikale bladen, ten doel staat. ;schaffing van materieel en slechts f 64,000 voor «erkDe verwikkelingen tusschen Rome en Turijn zijn dus loonen op 's Rijks werven, vroeg, en dat nog \ul
verre van bijgelegd.
In Spanje ziet de R. gees- bij verhoogde waarde van grondstoffen.
telijkheid den loop der zaken met vreeze in.
En wat is er gedaan in 1S 33 ?
Er is op onze werven slechts afgebouwd iV/- van
De opgave ter sekretarie omtrent de cholera
geen op stapel staat en de aanbouw van dc meeste
't
hier ter stede is als volgt:
schepen heeft in 1853 niet de allerminste vordering
Op den 28. Oct. zijn in behandeling gebleven
98
gemaakt. Ook ten aanzien van deze begroeting
tot den 24.
" des middags 12 uur bijgekomen 7 klaagde men over opdrijving van uitgaven van
105 administratieven aard, en keurde men het vrij al6
Overleden
gemeen af, dat de kosteu der actieve seenragt te
5
Hersteld
hoog worden opgevoerd. Meer officieren en minder
11 schepen!
Zóó wordt het materieel opgeofferd aan het
94 personeel. Vooral wenschte men eene toereikend*
Bleven dien middag dus in behandeling
Op 21 Oct. waren te A mei stoort in behandeling zcemagt in dc Oost. Daar is de ocfi-itschool voor
3 cholera-lijders; tot 24 Oct. 's middags bijgeko- onze zeemagt. Er waren echter ook leden, bij wie
men 2, hersteld 1, overleden 2; in behandeling ge- het boven geopperde niet in alles bijval vond. Onze
handel en scheepvaart moeten behoorlijk beschermd
bleven 2.
-worden en de oorlogschepen b. v. in dc Levant zijn
Door Z. M. zijn benoemd: tot ontv. der dir.
in den jongsten tijd onze koopvaarders tot groot nut
belast, en ace. te Norg
(prov. Drenthe) de heer jhr.
geweest.
U. W. von Weiier tot Poelwijk;
tot ontvangers
Men vroeg, of de 5 linieschepen en 5 fregatten,
der registr. en domeinen: te Heusden deneer/. W.
in
conservatie, wel te gebruiken waren? Zoo niet,
G. H. _.. von Nouhjtys; te Grave de heer J. M.
of het dan niet beter ware die te sloopenol te gelde
Smits, en te Oss de heer K. DitUiuger.
te maken. Men moest vooral voor den aanbouw van
\ Het onderzoek in de- ««fdeelingen der Kamer nieuioe schepen ruimer handen hebben.
van het wets-ontwerp tot vaststelling van het Vilde
Ook wenschte men te weten, wat de koloniale kas
hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 1855, betref- bijdroeg tot de kosten van het eskader in de Qpstfende het Departement van Marine heeft tot den vol- Indie. De Memorie van Toelichting sprak van
ecu
genden uilslag geleid :
vast korps schepelingen. Wat verstaat men door zooAlgemeen maakte het niet twijfelachtig verval van danige schepelingen?
's Lands vloot,' een pijnlijken indruk en dat bevreemde
Sommige leden meenden, dat de vernieuwing van
velen wijl de Minister ten rongen jareuitzigt opende de Schipsluis te Willemsoord mislukt zou
op een meer krachtigen aanbouw van schepen. Men
Er is gevraagd eene opgave van alle zeeofficieren,
schreef dit verval toe aan onvastheid in stelsel. zonder onderscheid, die blijvend of tijdelijk eene
De eene Minister gebruikte het geld, voor de be- sedentaire betrekking bekleeden , onder bijvoeging van
grooting toegestaan, anders, dan dc andere. Daar- het cijfer, dat zij, uit welken
op dit
aan moest een einde komen. Bij den tegenwoordi- oogenblik, 't zij aan tractement, 't zij aan toelagen,
gen Minister staat op den voorgrond: lo het vormen uit 's Rijks schatkist genieten.
Eenige leden achten on_e maritimc etablissementen
van eene kern van bevaren manschappen, 2o het
beschermen en bewaken der Koloniën en 3o het be- op te kostbaren voet ingerigt. Zij vroegen, of men
sehermen onzer handelsvloot. Maar, behalve dat ook met voordeel oorlogsvaartuigen op particulieren
daaraan ontbreekt: de gemgtige zorg voor 's Lands werven bij aanbesteding zou kunnen doen bouweu?
Moeten de quarantaiue-wctten ook herzien wordefensie, waartoe een aanzienlijk getal van kanonWas dc vraag van sommige leden.
neerbooten wordt vereischt, is men niet tevreden met den?
en
eischt
zulke algemeene gezegden,
men een vast
Van ons marine artillerie-materieel, had men geen
stelsel. Men wil weten, welk cijfer van schepen en groot denkbeeld.
manschappen doorgaande in dienst mojt worden geDe Minister heeft de vaste traetementen van eejnigo
houden , opdat onze zeemagt in gewone tijden aan zeeofficiers-rangen meer in overeenstemming gebrast
hare bestemming beantwoorde
welke aanbouw met de wettelijke bepaalde pensioenen. Dat k
van schepen zal moeten plaats hebben,
welke velen vrij zonderling, want in den regel heeft het
steeds
aanwezig behoort te omgekeerde plaats.
voorraad van ammunitie
zijn en wat er voor de toekomst zal wordeu gedaan,
Waarom
vroeg men
heeft men bij slechts
om op het onverhoopt geval van oorlog voorbereid zes kompagnien mariniers, acht kapiteins en
twee
te zijn.
kwartiermeesters ?
Men vroeg alzoo de omschrijving va n een bepaald
Is het waar dat de leveringen van victualie b. v.
stelsel van defensie, zoowel te zee als te land, en boter ten behoeve der marine, zonder mededingen
mogt het in 't welbegrepen belang des Rijks strijdig aan bepaalde handelshuizen in de groote koopsuden
zijn, al de ïnededeelingen daarvan in 't openbaar wordt gegund? Zoo ja
waarom ?
te doen, dan zouden zij kunnen plaats hebben met
maatregel,
De
om te gelijk met de adelborsten
gesloten deuren.
bij de Koninklijke Ajcademie te Breda, ook zooda(Met genoegen zal menigeen hieruit ontwaren, dat nige opleiding aan boord van 's Rijks wachtsclu; i,
de Volksvertegenwoordiging ernstig aan de toekomst te doen plaats hebben, werd verschillend beocrdeejii.
begint te denken en hare aandacht bepaaldelijk wijdt en was, volgens sommiger gevoelen, genomen met weinig
aan 's lands verdediging- Hoe minder daarvan in zorg voor het gemeen overleg. I>u uitgavej vopr dimi
't publiek wordt gesproken, hoe beter. Welk nut maatregel toch, staan verholen in dcn'begro:
heeft het bv, dat de vreci.de uu weet, dat onze Dat is niet regelmatig en daarom vcrviacjï
tucn
opgave der kosten van verschillenden aard^wUx
vloot in verval is?)
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nietwe inrigting geëischt.
Te Breda, zoo dachten sommigen, voerde men het
theoretisch onderwijs van de adelborsten te hoog op.
De kweekelingen erlangen daar niet de eigenaardige
ggj
rigting, die den zeeman kenmerken.
Maar op de wachtschepen zou men welligt weer te
kort doen aan de wetenschap. Leden, die voor eene
praktische opleiding waren, achtten die op de wachtschepen toch voor onvoldoende. Zij vroegen of de
adelborsten niet altijd op de wachtschepen zouden
vertoeven en of er aan het Nieuwe Diep reeds lokalen
voor hen waren ingeruimd? Zij meenden, dat men
wenu zou krijgen twee klassen van zeeofficieren
tenschappelijke en praktische. Leverde de akademie
te Breda de vereischte resultaten niet, dan had de
Regering een meer afdoenden maatregel kunnen nemen,_
b. v. door aan het Nieuwe Diep een algemeen instituut voor Marine opterigten, waarop theoretisch en
praktisch onderrigt hand aan hand gingen.
Daar moesten dan al de kweekelingen voor de zeedienst vereenigd en alzoo eene schifting tusschen de
adelborsten voorgekomen worden, die in de toekomst
noodlottige gevolgen zou kunnen hebben. Ook de
ouders zou men dan eene moeijelijke keus besparen.
Er waren echter ook leden, die oordeelden, dat de
.Minister, om irr het bestaande gebrek aan officieren te
gemoet te komen, zulk een maatregel had moeten
nemen. Leden , die zich anders wel met den maatregel konden vereenigen , merkten echter aan , dat
ouders, die 's jaarlijks eene aanzienlijke toelage betalen voor hunne zoons te Breda, met leedwezen zien,
hoe anderen, met veel minder kosten, plaats vinden
op de vrachtschepen, terwijl het op de adelborsten
te Breda een ongunstigen indruk moet maken, indien, gelijk wordt verhaald, jongelingen op het
wachtschip worden geplaatst, die te Breda het examen
niet konden doorstaan. Maar grooter afkeuring zou
de maatregel te beurt vallen, als de wachtschiradelborsten in 't vervolg worden voorgetrokken. En
daarvoor bestaat vrees , wijl de Minister bevoegd is ,
voor die jongelingen , den tijd te verkorten , die er
noodig is, om tot adelborst der 2. en 1. klasse op
te klimmen. Op de wachtschepen moest, even als
te Breda , geen andere voorkeur denkbaar zijn, dan
voor dc jongelingen, die bij het examen het best
hebben voldaan.

—

j— Het wets-ontwerp tot vaststelling van hetl Xde
hoofdstuk A der begrooting van de Staatsuitgaven
voor het dienstjaar 1855, betreffende de Nationale
schuld, heeft bij het onderzoek in de afdeelingen der
Kamer tot de volgende beschouwingen en bedenkingen aanleiding gegeven :
Men verwacht eene naauwkeurige opgave van de
sommen die tot de uitdelging van schuld zouden
worden besteed. De minister van linantien heeft
reeds gesproken van eene som van / 5,889,729,80.
De som is te vermeerderen met het vermoedelijk
batig saldo van 1854.
Men wenscht de verwarring van de cijfers, welke
voor renten en voor schulddelging worden besteed
vermeden te zien. Reeds het vorige jaar is daarop
gewezen, en heeft de minister de Kamer toegezegd
om dien wensch te zullen voldoen. Ook wenschte
men, dat binnen 's lijns de renten werden aangewezen van de kapitalen, verschuldigd, welke zich in
het depot der muntbilletten bevinden.
Vele leden meenden, dat de renten der voor de
muntbilletten verbondene kapitalen, voor zooverre ze
niet hebben moeten worden uitbetaald, tot aankoop
van gevestigde nat. schuld moeten worden besteed,
of tot vermeerdering van het kapitaal, dat het waarborgfonds der muntbilletten uitmaakt.
Wat de staat wint ten gevolge van de vroegere inkoop van schuldbekentenissen van het Amortisatic...ndikaat, wenscht men tot schulddelging besteed te
reien; en zoo reeds de 14,000 die uit dien hoofde
ia 1 554 zijn vrij gevallen. Ook vond men het ge_d om de som van f 300,000 voor uitlooting
win schuldbekentenissen van het sijndikaat met/11,000
te verminderen. Het was mogelijk, dat de uitsloting
voor den staat dien gunstigen uitslag niet opleverde,
jJr»K&e jnen zich voorstelt,
ook no!|..eciïe nadere indiening van
Yor $ jarige verjaring van
de
van
de eindschuld;
jn
van Njnt.
b#?tenunfng van dV baten, lüft bij de liquidatie der
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voormalige wees- en naomboirkamer aan den staat
zullen komen. Beide zijn reeds in de afdeelingen
behandeld, doch er is geen antwoord van den minister op gekomen.
§
Het Wets-ontwerp tot vaststelling van het Xllde
hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 1855, betreffende de Onvoorziene uitgaven, heeft bij het onderzoek
in de afdeelingen der Kamer tot geene bedenkingen
aanleiding gegeven. Alleen is door eenige leden de
vraag gedaan, of de Regering er bezwaar in zou
zien, dat, even als thans op de toelichtende staten
van de andere hoofdstukken der begrooting de uit-
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noodzakelijk maakte, dat de verantwoording mos»
ling geschieden kon, en dat dus niets bleek van o
Hand»
gepretendeerde verzuim van dien notaris.

—

De Gron. Ct. berigt, dat het detacherue'
jagers te paard, aldaar in garnizoen, zal versterf
worden met eenige manschappen uit Leeuwarden
om gedurende den winter dienst te doen als maf
chaussées in de gemeenten Zuidhom, Höogezand <

Winschoten.
Men schrijft uit 's Hage, dat de heeren Fuht
en Smits aldaar hebben aangenomen van het Nedel
bijbelgenootschap, het drukken van 11,000 Ex. O»
gaven worden opgeteld, uit den post voor onvooren Nieuw Testament en 3,000 Ex. Nieuw Test. i
ziene behoeften op die hoofdstukken gedurende het leen, in groot B°.
afgeloopen jaar gekweten, ook een staat wierd overNog onlangs is aan de heeren Metzier en Bastii*
gelegd van het gebruik der globale som, bij het te Amsterdam gegund het drukken van 20,000 kon.
Xllde hoofdstuk voor 1853 toegestaan. De bedoel- plete bijbeltjes, met psalmen en gezangen, in 32°
de leden meenden, dat het hier wel onvoorziene , maar terwijl nog de heeren Spin en Zoon te Amsterdam
geenszins geheime uitgaven geldt.
aangenomen hebben, het drukken van 20,000 J»
Hoogeschool
vaansche
bijbels.
Den 23. October is aan onze
Een en ander strekt ten blijk, dat aan het ven.
bevorderd tot doctor in de regten de heer F. L.
spreiden van Gods heilig Woord met ijver wonRambonnet , van Eenmes, met theses, en
den 24. Oct. de heer A. S. L. W. G. Abeleven, Med. voortgegaan , en dat het licht alzoo tegen de ver
doctor, tot heelmeester, na verdediging van eenige drukking der duisternis voortwandelt.
quaestiones argumenti chirurgici.
De Synodale aanschrijving, ter aanbeveling vat >
£- Met genoegen verneemt men, dat de Utrecht- de toga aan de
predikanten der Ned. Herv. Kerk
sche Rederijkerskamer DE EENDRAGT spoedig begint reeds goede vruchten te dragen. Een onzel
weder iets van zich zal laten hooren, en wel door beroemde letterkundigen, dr. G. D. J. Schotel, ti
eene eerste vergadering met dames, welke aan het Tilburg, heeft, voor zoover wij weten de eerste.
beschouwen van teekenkunst zal worden gewijd, af- met toga, bef en barret zijnen kansel beklommen'
gewisseld door eenige voordragten van de sektien Ongetwijfeld zal het goede voorbeeld al spoedig na*
deklamatie en muziek.
volging vinden. Men verneemt met genoegen, dat
dezelfde geachte hand eene Bijdrage ter perse is
van
In de Amst. Ct. leest men, als gevolg van
tot de geschiedenis van het wereldlijk en geestelijk
het berigt gisteren door jans uit het Handbl. medeonvoegzame van het tegenwoorgedeeld , betreffende de niet toewijzing van de ge- kostuum, waarin het
van het aangeprezen ambts,
verkieselijke
stelde prijs van / 2000 voor het beste plan tot dige en het
gewaad, o. a. opzettelijk in het licht gesteld wordt»
doorgraving van Holland op zijn smalst: Tot narig
onzer lezers meenen wij te moeten doen opmerken,
Uit Deventer schrijft men ons van den 24 Oct:
*
heeft
het
betrekking
op
geene
het
bovenstaande
dat
Zondag jl. heeft Ds. Zaalberg zijne afscheidsrede
plan tot doorgraving van Holland op zijn smalst , gehouden. De kerk was te klein om alle toehoorders
bij de hooge regering ingediend door de heeren jhr. van hier en elders te bevatten. De afscheidspreek
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C. Hartsen , mr. J. van Lennep , J. G. Jiiger , Blond
W. Croker en Charles Burn.
De ontwerpers van dit plan hebben vermeend niet
naar den bedoelden prijs te moeten dingen , maar
een onderzoek van rijkswege van dit belangrijke ontwerp uit te lokken ; wij zijn van goederhand geïnformeerd , dat, na door eene gouvernements-kommissie
uitvoerbaar te zijn bevonden, dit plan is onderworpen aan het gewestelijk bestuur , aan dat der hoofdstad en aan de belanghebbende waterschapsbesturen.

Als zeker wordt
—
dat

thans door de N. N. Br. berigt
door de heeren Verschuren $" Comp. concessie is
gevraagd tot het aanleggen eener stoombootdienst
tusschen Waalwijk en Rotterdam.
De gemeente raad te Hilvarenbeek heeft besloten tot den aanleg van een grindweg naar Goirle ,
om dien te doen aansluiten aan den weg van Tilburg
naar de Belg. grenzen.
.— l n de zitting van den Gemeenteraad van 's Hage
van den 24 dezer is o. a. ingekomen eene sommatie
van de heeren Lorenceau en Co., te Parijs, direkteuren
der gaz-onderneming alhier, tot uitbetaling eener som
16,358,49, wegens hetgeen zij meenen dat
van

’

hun volgens art. 22 van het bestaande kontrakt
nopens de gaz-verlichting te dezer stede, zoude toekomen ten gevolge van den verhoogen prijs der steenWelk stuk ter lezing is gelegd.
kolen.

—

—

De arr.-regtbank van Amsterdam heeft een
voor Heeren Notarissen niet onbelangrijk vonnis
gewezen. Het bestuur der registratie had eenen geachten notaris uit Amsterdam gedagvaard tér zake
dat in verschillende aktea, houdende goedkeuring
van rekening en verantwoording van bewindvoerders
in nalatenschappen , noch de schriftelijkerekening, die
dat bestuur voor noodzakelijk hield, noch hare registratie
was vermeld. De gedaagde beweerde, dat het niet
bleek dat er eene schriftelijke rekening bestaan had
en dat deze zeer goed mondeling kon geschieden.
Overeenkomstig de conclusien van het openbaar ministerie heeft de regtbank beslist, dat noch de wet
van 22 Primaire an VII noch onze latere wetgeving
eene schriftelijke rekening en verantwoording in casu

—

Morgen vertrekt Z. E. W.
zal worden gedrukt.
nieuwe
standplaats.
zijne
naar
Het water in de rivier is, niet tegenstaande dr
veelvuldige regen, nog slechts één palm gewassen zoodat
dc scheepvaart steeds zeer belemmerd is.

,

—

De Gron. Ct. bevat een relaas van het afscheid, 't welk Ds. Meyboom van zijne gemeente te
Groningen 11. Zondag heeft genomen. Des nademiddags heeft hij alle zijne catechisanten en ledematengezelschappen opgeroepen , om hen allen nog eens
als met één blik te overzien, en hen op te wekken
om te behouden , wat zij hadden, onder den zegen
Gods en onder opzien tot den Heer. Hij beval zich
in hun aller aandenken en eindigde met de bede:
//Vader wil Gij hen daartoe helpen, wil Gij hen
daartoe zegenen, wil Gij hen daartoe heiligen."
Des avonds nam de leeraar afscheid van zijne
gemeente. De kerk was ei-vol , zoo van leden der
kerk als van allerlei andere gezindheden , als R. Katholieken , Joden, enz. Hij sprak over de woorden
van Johannes: "Kinderen hebt elkander lief" eene
treffende en indrukwekkende rede. Na het uitspreken
van den zegen begon de gemeente op eenmaal, op
verzoek van Ds. Moltzer, voor den aanvang der
Godsdienstoefening gedaan, Psalm 121: 4 aan te
heffen, 't geen op den leeraar een zigtbaar diepen
Weinig zag men een leeraar zoo
indruk maakte.
zijne
gemeente,
en eene gemeente zoodanig aan
aan
haren leeraar gehecht. Doch hij had alle de zijnen
lief en kende ze, 't geen anders zoo zeldzaam is.

—

—

Ingevolge de veelvuldige brieven en mondelinge aanzoeken , door predikanten van de Nederl.
Hervormde gemeente te 's Gravenhage inzonderheid
door de heeren D. Molenaar en F. de Willigen ,
over het fonds van wijlen mevrouw de weduwe
Juijnboll, voor eenige studerende jongelingen, die
tot de heilige dienst worden opgeleid, bestemd , zijn
2ij genoodzaakt langs dezen'weg bekend te maken,
dat de testatrice zich in dezen meer bijzonder bepaald heeft tot 's Gravenhage, zoodat door de reeds
alhier gedane aanvragen alle verdere aanzoeken van
b.üten overtollig geworden zijn.
:

De kommiezen te Meppel den 13. October,
<le pakhuizen der groothandelaren in sterke dranken aanpalende , hebben, naar men verneemt, bij den ouderling
der Christelijk-Afgescheiden gemeente A. E. aldaar een
te kort van ongeveer 25
vaten gedistilleerd gevonden,
waarvoor hij behalve de belastingen (bijna /650),
nog 2600 boete schuldig wordt.
Gron. Ct.
"' Het onweder dat gisteren avond heeft plaats
gehad, heeft in de stad Delft eenige schade aangeragt- De bliksem heeft eene wiek van een molen
ltt het
zuid-einde der stad getroffen en in eene
woning digt daarbij gelegen ingeslagen, waardoor
■*—

’

meer moeijelijkheden dan men verwacht had. Het
geschut, dat de Russen uit hunne schepen in batterij hadden gesteld, reikte ver. De versterking uit
Varna is den 5. in de baai van kaap Chersonesus
aangekomen. Eene batterij van scheepsgeschut is op
den linkervleugel der Pranschen opgerigt, om die
beter te beschermen. Er vielen eiken dag kanonschoten van beide zijden. Het garnizoen van Sebastopol berekent men steeds op 25,000 man. Weldra
kon Menschikoff 50,000 man onder zijne bevelen
hebben, waarmede hij de belegeraars zal bestoken.

DUITSCHLAND.

BERLIJN, 23 October.

De heer v. d. Pfordten, minister van Befjeren >
heeft drukke konferentien met onzen minister v. M nteuffel. Hij is ook door den Koning ontvangen eu
heeft ten hove het middagmaal gebruikt. Het' doel
van zijne reis is om Pruissen tot het aannemen »aw
de 4 vredesvoorwaarden te bewegen en daardoor een
tweespalt in Duitschland te vermijden, die zoo ongelukkige gevolgen zou hebben. De Bamberger Staten
willen hunne onzijdigheid op een anderen grondslag
vestigen, behalve Wurtemberg, Mecklenburg en Saksen , die gezind blijven de Pruissische houding te

schragen.
WEENEN
21 October.
De taal van enkele Eng. bladen, die eene aanverwacht,
Men
dat het tusschen Weenen en PetersVan eene geachte hand wordt ons het volgende burg weldra tot eene verklaring zal moeten komen staande blokkade ook van de Pruissiesche havens,
berigt over den toestand van Werkendam ter plaat- na de bekendmaking der laatste diplomatiesche ter benadeeling van den Russieschen handel noodig
sing toegezonden:
achten, houdt de geheele drukpers bezig. Men moet
stukken.
'/Sommige dagbladen hangen een zeer donker taVan het oorlogstooneel ontvangt men tijdingen , erkennen, dat eene omgekeerde toepassing van het
fereel op van den ongelukkigen toestand, waarin de die den intogt van massa's Russiesehe troepen onder beruchte kontinentaal stelsel van Napoleon I weinig
cholera de bewoners van het dorp Werkendam heeft gen. Dannenberg in de Krim bevestigen. Den 15. strookt met de tegenwoordige vrije handelsbeginsegebragt. Vrij sterk gekleurd mag de uitdrukking geloofde men, dat Menschikoff misschien reeds 90,000 len, indien het al in te voeren ware.
PARIJS 23 October.
eeten, dat de inwoners, in hunne huizen, gelaten man onder zijne bevelen kan hebben. Het garniden Engel der verwoesting afwachten en tegenzien; zoen van Sebastopol is met den besten geest bezield,
De Const. geeft heden het vervolg van het dagvan de verslagenheid, die aldaar heerscht; van de en men zal met een hevigen tegenstand te worstelen boek, waaruit voor kort de togt der troepen naar
vele dooden
Balaklava nader is bekend geworden: //Den 2. Oct.
tot zes per dag
die aldaar vallen. hebben.
"Een schrijven, van daar ontvangen, dd. 19 Oct.,
men in het Fransche leger berigt, dat de
Bessarabië wordt door de Russen intusschen niet
Peft meer geruststellende berigten dienaangaande, verwaarloosd. Prins
zich aan de Belbek vereenigden ; zij wachGortsehakoff houdt er voldoende Russen
geheel in strijd
45,000
teden
man versterking. Het leger heeft zich
met het nieuws, in enkele bladen krijgsmagt bijeen; wat meer is, brieven uit Galatz
laitste
medegedeeld. Er deden zich aldaar, berigten, dat 30,000 man den Donau reeds zouden in een belegeringskorps en in een observatiekorps
ja, nog gevallen
van cholera voor, maar de ziekte zijn overgetrokken en Isaktscha, Toultscha en Matschin gesplitst. Het eerste doet verkenningen en ontsebet pt
13 een veel
minder hevig en kwaadaardig karakter hadden bezet.. Omer Poeha meende nog niet aan- het materieel, het tweede stelt zich op den tafelaangenomen. Zwakke en uitgeputte gestellen waren vallenderwijs te mogen handelen. De Lloyd noemt berg, die Balaklava van Sebastopol scheidt. Deze
tians nog aan hare werking blootgesteld. In de
de voorwaartsche beweging der Russen over den hoogte is in behoorlijken sta.it van tegenweer gebrast.
laatste dagen waren meer bepaald kinderen aangetast; Donau eene noodzakelijke frontsverandering na de De vesting is niet ingesloten, daartoe is de krygsmagt te gering.
velen in meerderen of minderen graad aangetaste veranderde stelling van het Turksche leger.
personen had men gegronde hoop van herstel. In
Den 3. ging men voort met de ontscheping. De
Oostenrijk heeft thans 69,800 man met 144
het geheel waren omstreeks een dertigtal personen stukken in zijne Duitsche gewesten. In Italië staan Engelschen hechten weinig belang aan de verdedigingsdaar ter plaatse aan die ziekte of begeleidende typhus 117,200 man met 160 kanonnen. Het mobiele leger werken maar werken ijverig aan de aanvalsbatterijed.
overleden. Het geheele land van Altena was, op in Gallicië telt
en Twee houwitserstukken hebben zij beproefd en «la225,800 man, met 200 veld
enkele uitzonderingen na, tot heden verschoond ge- 144 reserve
stukken. Van deze laatsten zijn er delijk er brand in eene kaserne mede geschoten.
bleven."
Den 4. werd de belegeringsarfeeid onder heerlijk
24,000 man in de Vorstendommen, 58,000 man in
Burgemeester en Wethouders van Middelburg Hongarije en Zevenbergen, 80,000 man in Galicië weder voortgezet. Een krijgsgevangen Zouave is uit
hebben den 13. dezer ter algemeene kennis gebragt, en Bukowina, en 68,000 man bij Krakau. Aan de vesting ontvlugt. Hij verhaalde, dat de geva
dat de plaatselijke kommissie van geneeskundig toe- de grenzen staan onder Jellachich en Mamuia Pranschen beter werden behandeld dan de Engelschen.
Een Russiesch officier, die als Turk verkleed, in ons
voorzigt, volgens ingediend berigt, geene overwegende 25,400 man en 70,000 grenstroepen. In Frankbedenkingen heeft tegen het voorzigtig gebruik van fort, Rastatt en Mainz liggen 12,800 man met drie kamp was, is gevangen genomen. Des nachts zijn
oesters, en dat mitsdien als vervallen kan worden batterijen. In 't geheel heeft Oostenrijk dus 522,200 Russiesehe lansiers met een post Zouaven slaags geweest. Het weder is regenachtig geworden.
beschouwd de op den 8. September jl. afgekondigde man op de been, met 664 stukken geschut.
Den 5. werd tegen 2 uur alarm geslagen. De Pussen
De Keizer van Rusland heeft bevolen de voorwaarschuwing, om zich van dat voedsel te onthouden.
werkzaamheden aan te vangen, betreffende deden een uitval langs de zee, doch trokken terug
Te Loosduinen heeft een vadermoord plaats bereidende
den aanleg van een spoorweg van Moskau naar de toen zij alles in de weer zagen. Het vestinggesehut
gehad.
Vader en zoon waren beiden werkzaam aan
Die weg zal 4 sectien bevatten, als blijft ons bijna eiken dag kogels toewerpen, die niet
e zeeweringen, en gingen om het slechte weder schui- Zwarte zee.
Orel, van Orel naar Karkoff, van veel schade doen. Des avonds is een konvooi Ruslen. Al schuilende werd de jeneverflesch voor den van Moskau naar
Krementchug en van Krementchug sen in Sebastopol getrokken.
g gehaald, en geraakten beiden beschonken, en ten Karkoff naar
Den 6. bleef het leger steeds in afwachting op
naar Odessa.
gevolge van dien ;in zoo hevigen twist,
de voleinding van den belegeringsarbeid. Als het
dat beiden
Maandag 23 October.
WEENEN,
naar buiten gingen om te
den
Oct.
vuur
wordt geopend zal het een heerlijk concert
greep
geeft
vechten. De vader
14.
Eene depêche uit Balaklava van
na eentge worsteling;.
naar
ö
aar *;;„_
Engelsche dames vertoonen zich reeds in
' of teezijnePff spade, om aer zijn stellige berigten nopens den toestand van zaken voor wezen.
zoon mede af te weren
het kamp , om het bij te wonen. Bij eene verkentrenen, waarop de zoon
_._.._/_,
_;"
Sebastopol. Het bombardement had op dien dag
»
den
doodelijke
gehad, doch de Russen hadden het ning is heden de kapitein der genie Schmitt door
wonden toebragt. De vader
was ruim 50, de zoon 26 nog geen plaats
een kanonskogel gedood.
vuur geopend sedert den 11. Oct. en beschoten bejaren. De eerste, meest altijd
beschonken, leefde van stendiglijk de werken van de belegeraars. De depêche Den 7. zag men in de verte een Russiesch hulpzijne werkzame vrouw sedert jaren
afgescheiden.
leger opdagen. Een 20tal schoten uit het Engelsch
voegt er bij, dat de kogels de werken of niet trofheeft hen evenwel op behoorlijken afstand
den Helüer 21
fen of er over heen vlogen, en dat hel vuur der geschut
October.
Te Texel binnen Johannes
doen
blijven.
geene
nadeelige
Hermanus, kapt. vesting alzoo voor de verbondenen
De Patrie berigt, dat admiraal Bruat den 7. met
hijgen , uit Suriname;
kant uitwerkselen had.
linker, en Otto, kapt. Flens, beide van Batavia. De laatsten wachten met het openen van hun vuur elf gewapende sloepen eene verkenning heeft bewerkstelligd in de baai van Pescharia, zeer nabij de
Hellevoetsluis 21 October.
tot dat alle hunne batterijen in linie zullen zijn.
Malia Ma & dalena **& P°M«*, Op den 13. Oct. waren de Engelsche batterijen ge- Quarantainebaai, om er te pijlen en de positie in
'
reed; doch die der Franschen zouden eerst den 15. oogenschouw te nemen. De Russen hadden sterk
Te
op hem gevuurd, zonder de minste schade te bebinnen Buitenzorg, kapt. gereed zijn , om reden zij hun zwaar geschut aan
Breunmg, Van
rokkenen.
kaap Chersonesus hadden moeten aan land brengen,
Batavia.
Er is hier veel sprake van een of- en defensief
SUrin me
zulks te Balaklava hadden
terwijl
d6n
10
de
Engelschen
Se
L
Z.
M.
aangekomon
P
'
p
stoo_.s h
P Lura<?ao, luit. de Brouw, van Heivoet. kunnen doen. Op den 15- zouden de Engelsche verdrag, dat door de Westmagten met Oostenrijk
zal gesloten worden, maar moet worden voorafgegaan
batterijen te geüjker tijd worden gedeen
Fransche
Hellevoetsluis ,23 Oct.
,
door een verdrag van overgang. Oostenrijk zou inrluster uit zee binnen Zi-M. ,
i
maskeerd en zou het vuur langs de geheele linie tusschen nog eene poging wagen tot het hervatten
CyCl
P
komm. Zwaanhols,
'.
' worden geopend.
Te
der vredesonderhandelingen, om acht dagen daarna
84 1/.; N L 96 1/.; Lomb.
11 biMen Antoi
Oct.
pCt.
—23
5
-"e, kapt
zich in staat van oorlog te verklaren, dat is nog den
; Bank. 1235.
92/2
6n Eu
kapt. 2?w»,
S
oorlog zelf niet te openen. Men wacht echter op
van
BERLIJN, Dingsdag 23 October.
a , beiden naa j^.^/
Eene depêche van St. Petersburg van den "/13 den uitslag der belegering van Sebastopol, om in
dezen zin te handelen.
Oct. meldt:
Om inmiddels de schatkist te voorzien heeft de
»Tot op den 16. Oct. was er voor Sebastopol
12 October.
KONSTANTINOPEL
De
niets belangrijk voorgevallen.
vijand wil eene Oostenrijksche regering, behalve de leening van 500
a
eft
eerst in den avond van den geregelde belegering. De werken zijn begonnen; millioen guldens, onderhandelingen aangeknoopt tot
io.
legeringsjfrbeid eUlg gercBebraßt tot den 8> De bc ' doch het garnizoen doet uitvallen en vernielt ze verkoop van zijne spoorwegen en mijuwerkeu.
geld voort, ofschoon met des nachts.
verdrag dienaangaande is gesloten. De volt.
ue

muur
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van dit erf geheel is ingevallen.
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lijnen bedragen 980 mijlen, 112 mijl zijn in aanbouw , 8. mijl moeten de verbinding met den Donau
voltooijen. De concessie der spoorweglijnen geschiedt
voor 90 jaar tijds. Tevens worden door Oostenrijk
voor altijd afgestaan de mijnwerken van Brandeisch,
jO a 40 vierk.
mijlen in de mijnen van Franskircheu, de groote mijn- en ijzerwerken in het banaat
vau Temeswar met 120,090 bunders bosch. Eene
maatschappij onder bestuur der heeren Pereirè en

,

Andre' zou daarvoor 200 millioen betalen waarvan
dc Oostenrijksche regering 5 perCent waarborgt. De
maatschappij verkrijgt daarbij allerlei vrijdom van
Listen.
Deze spoorweg afstand staat, gelijk men b.grijpt,
in verband met de tegenwoordige Oostersche kwestie.
In verband met het berigt, dat de Porte, op
vei-zoek van den Engelschen gezant, den verkoop van
Georgiesche en Cirkassiesche meisjes heeft verboden,
meldt men dat een Engelschman er eenige hebbende
opgekocht, om haar de vrijheid te hergeven, zich bedrogen zag. De meisjes weigerden meerendeels terug
te keeren. Zij verkozen het gemakkelijk Harem-le\en
boven het rondzwerven in hunne bergen.

—
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Dingdag 24 October.

Mi MM WM!tMX$m MR 'ï..ïll.ï!.'.
worden de volgende

w^kkkjEm
zeer aanbevolen.

%*

Bij eiken solieden Boekhandelaar zijn verkrijgbaar:

I. G. SCHILLING MUZIKALE DIDAKTIEK,

Of kunst van onderrigt geven in de Muziek, een noodwendig Handboek voor allen, die onderwij*
in de *_uziek hebben te geven of te ontvangen, voor opvoeders, onderwijzers, organisten, schoolPrijs/ 7,—'
opzieners, geheel kompleet, nette uitgave, 632 pag. groot 8 U
ondervinding
op
gebied
vrucht
vnu
eene
meer
dan
het
van
het
3i'jarige
onderwijs,
Dit werk is de
de
kunst
en
in
het
van
geven
onderrigt
man
die
is
in
daarin.
grijs
geworden
geschreven d-oor een
Bij het volslagen gemis aan eenige dergelijke literatuur, wordt hienloor in eene groote behoefte voorzien, daar het alleziii. nuttig en noodig in dat tegenwoordig elk beoefcuaar der tooukuusl ecu Meet
dan oppervlakkig denkbeeld vau deze sehooue kunstflhebbe.

,

J»_A_j3M__»Sl

9.

"

W^^c»«»_«r^-««__-_ii_Js-fl:

van in de hedendaagsche Muziek gebezigde uitdrukkingen, tweede vermeerderde en verbeterde druki
door J. G. A. BOSCH, in 16<'
50 Cts.
Cotnpaet en netjes uitgegeven, bevat dit boekje eene zeer volledige lijst

Tim

alle uitheemsche

uit-

drukkingen in de muziek gebruikelijk, duidelijk en bevattelijk opgehelderd. Elk beocfenaur der muziek zal het dagelijks noodig hebbeu, om op te slaan; het zul hem steeds ten gemakke verstrekker.

Zangbundel-je voor de Jeugd.

3>.

Zijnde 12 driestemmige liederen ten dienste van scholen en huiselijke kringen, Woorden van
30 lts.
J. A. DE HOOG, Muziek van J. E. SCHMITZ te Haarlem
'A°. Handboek VOOr jonge Organisten en andere beoefenaren van het orgel, ter verkrijging der onontbeerüjkste kennis van hetzelve, naar het Hoogduitsch bewerkt door G. W. DEUX.

*

eene depêche \nedg uit
Bucharest, vanden 22. Oct., behelzende het volgende:
90 Cts.
»De loopgraven zijn den 9. Oct. voor Sebastopol
Met eene Plaat
belcgeellen
van
de
De
,
op
Onderwijs
700
stad.
door
CAKII
op
de Piano Forte,
geopend
s. "Brieven over het eerste
CZERNIJ, vertaald door S. W. MOULIJN
r.tars gaan voort met het opwerpen van hunne terras70 Cts.'
den
15.
waarschijnlijk
zal
tegen
Het
vuur
sementen.
BOTER te Leeuwarden don 20 Oct. 44,0*
*#* Die iets te vorderen hebben Van —of ver- De prijs derKAAS./
de vesting geopend worden. De Russen beschieten
24,00 a / 27,00.
schuldigd zijn aan
de nalatenschap van wijlen
reeds onze werken en doen nu en dan uitvallen
Mejufvrouw E. M. VAN GOUDOEVER, Weduwe
Wageningen 18 Oct. Tarwe van f 14,00 15,30, 1°
doch zonder eenig goed gevolg."
van den Heer J. STOUW, gewoond hebbende te f 15,90. Kogge van 9,25, 9,70 tot J 10.00. Bo«
24 Oct. 4/2 pCt. 98,50; 3 pCt. 75,95; Sp.
;.S
8,25, ./ 8,40 tot f 8,50. Haver
Utrecht, en onlangs aldaar overleden, gelieven daar- weit van
I pCt. 33; Met. 5 pCt. 8A 1/-,
van f 12,00, 12,50 tot
13,00.
Groene
Erwten
van vóór 15 November e. k. opgave of betaling te
MARSEILLE, Maandag 23 October.
appelen 2,50. Boter van / 0,85 tot /"0,02 het N. p«
ten kantore van den Notaris VAN MEERLANT,
he-doen
zijn
De stoomschepen Titan en Brandon
_tmAem 20 Oct. Nieuwe Weit van/ 12,50 tot/ l('..'i*
den morgen van Toulon vertrokken om troepen naar in de Domsteeg, te Utrecht.
Rogge van ’9,50 tot /' 10,40; Boekweit van / 8,00 i J

De Moniteur deelt heden

,

—

’-

-

—

’

Sebastopol over te brengen.
SOIES&IES.
CH&LES
De Berthollet is ook heden van hier naar
versterkingen
aldaar
in
te
Afrika vertrokken, om
* * De ondcrgeteekenden hebben de eer de
nemen en naar het Oosten te brengen, even als de Dames te berigten, dat zij een uitgelezen en groote
sortering der nieuwste parijzer Modellen
San. reeds gedaan heeft.
troepen
aan Van Mantels ontvangen hebben, evenzoo eene
Andere fregatten zijn gereed om ook
dag
worden
eiken
twee
Brest
boord te nemen. Van
fraaije collectie nieuwe Zijden Stoffen,
schepen tot hetzelfde einde verwacht.
Winterstoffen en wat verder tot hun vak
hier
in,
zich
om
scheept
De generaal Venturo
BURGER BOHLEN k C°.
behoort.
naar Indië terug te keeren.
Morgen zullen de Eransche prelaten zich te Toulon
inschepen op vaartuigen van den Staat, om zich naar
Rome te begeven, ten einde dc belangrijke konferentien bij te wouen nopens het leerstelsel van de
onbevlekte ontvangenis van de Heilige Maagd. Heden zijn de kardinaal aartsbisschop van Mechelen,
de bisschoppen van Namen en Doornik en 3 andere
vreemde bisschoppen tot datzelfde einde van hier

&

naar Rome vertrokken.

BELGIE.
BRUSSEL 34 Ortoher.

De koning wordt heden alhier terug verwacht.
Z. JI. heeft dezen nacht te Keulen nachtverblijf gehouden , en zou om 8 ure herwaarts op reis gaan.
Het Russiesch schip Nadeschda, door de Engelschen geuomeu, is door de admiraliteit aan een
li.adslh.is te Ostende verkocht en van Londen der-

—

vertrokken.
Men schrijft uit Baden van den 19. Oct., dat
de Bergen van het Zwartuwoud reeds met sneeuw
bedekt zijn.
waarts

—
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Heden beviel voorspoedig van eene DOCHC.
C. BLECKMANN, geliefde Echtgenoote
TER
J. H- TROMP.
van
Vreeland, 25 October 1354.
binven Utrecht
* Dende23sten October 1854 is Heer
JACOB
WelEdelGestrengen
overleden
BERG3MA,
Oud-Grietutan
Dantumavan
JOHAN
deel, enz., in den ouderdom van bijna 83 jaren.
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8,40; Gerst van f 6,80 tot f 7,00; Voerbaver ■
3,75 tot J 4,10; Paardeboonen van
9,05 tot / 9,1
Erwten
tot
Groeit
11,50
12,00;
Graauwe
van
13,0
Tan
bc: >_t
Aardappelen
2,20
’3,00
/'
n.
f
tot
mud; Boter van / 0,86 tot l,no het Ned. pond.

f
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Vijlde Klasse, 9e Lijst.
No. 2543 en 9265 ieder 1000.
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Birom. Thor. Afwijk. Vocn- Gev.
temp. Ugh. re^eo
b'l O» F

rw. 2 749.42 48,6
z. 1 44.50 43,3
ono. 0 39,02 43,5

—

3.6 0,77 0,4 Bewolkt.
90 0

Zwam U-wis 1

97 3,1 Betrokku..

PRIJZEN DER EFFECTEN.
AMSTERDAM

—

’

rfcdij]

WAARNEMINGEN, godaan op het Koninklijk
Meteorologisch Observatorium te Utrecht. (Zonnenburi
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EN PILLEN VAN HOLLOWAY zijn
OMSCHRIJVING.
middel, ter genezing van zeere of
aanbevelensioaardig
een zeer
algemeen
alsmede
verval
van
kroelden.
becnen;
bij een
open
i
Mejufvrouw Gibbon te Newcastle-on-Tyne, in de BayleyNederland.
straat No. 31 aldaar, was sedert geruimen tijd lijdende Werkel. Schuld.... 2Va pCt.
3
dito dito
geweest aan zweren aan dc becnen, welke van eoue zoo
dito dito
4
kwaadaardige natuur wareu, dat het haar onmogelijk was
Amortisatie-Sijndicaat
3%
om te gaan, zoodat hare gezondheid daardoor ondermijnt Handelmaatschappij
4'/j
werd Zij beproefde ecue groote menigte geneesmiddelen
Oost-Indische Leening 4
Rusland.
doch alles uj vergeefs. Op aanraden van anderen welke
Oblig. bij Hope en Co. 5
reeds door de zalf en pillen van Holloway waren genezen
Obligat. 1828 en 182» 5
begon zij die te gebruiken, ten gevolge waarvan hare
1831& 1833 5
Certiflcat.
4
boenen spoedig hersteld en, zij hare vroegere kracht en Certificaten 1840
Certificat. bij Stieylitz 4
gezondheid herkreeg.
Door het vermeerderd debiet zijn de prijzen als volgt: dito Adm. te Lond. 41/,
Polen.
Doosjes Pillen a / O.Sii, ./ 1,»5. /" 3.00, / 6,75, 13,50, Obligatien
4 pCt.
1,35,/.,00,
/13,65, / -.0,-5.
Spanje.
/2U ,50. Potjes Zalf a 0,30, /
I
Zyn op franco aanvragen 'a contant te bekomen bij Obligatien
3
L. J. Guootendokst, te Utrecht, bij G. C. T. van dk dito
Binnen]. Schuld.
8
Uoemeb, te Amersfoort, en bjj J. Straatman, hoofdAmortisable,
Holloway.
Bosch,
alsmede
etablissedépöthouder te 's
Bewijzen Coupons.
Oosterkije.
ment te Londen, Strand 2-1+ ,en New-York S 0MaidenLaue.
5 pCt.
Oblig. Meuliek.
5
dito
dito
N
K.
BENNÉ,
Bakkersteeg
De Boekhandelaar
5
dito
dito La B
No. 299 te Utrecht,
dito dito
2'/i
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.S'J
gesteld
België.
verkrijgbaar
u,
het
Cents
heden
5
Heeft
2'/.pCt.
47"/4
SUPPLEMENT op de Catalogus zijner Hollandsche Certificaten
43
Certific. bij Rotsddld 2/2 „
bevattende bijna 300 nomBrazilië.
Leesbibliotheek,
Eenige kennisgeving.
5 pCt.
Geld. 1824, f 100
97'/4
mers der nieuwste Werken.
Portugal.
bewijzen van deelneming, on3
Leesgelden 5 Cents per boekdeel.
Obligatien
pCt.
BS*/4 35',.
* * Voor de veleoverlijden
Amerika.
mijner
Cents
Schoonzuster,
per
Fransche werken 3
boekdeel.
dervonden bij het
Peru, GehileeninglBs4 4 1/. pCt.
B 69.;
»'■'-'
ik,
ook
betuig
E.
namens
REEDE,
„ r.*7
M.
Mexico,Obl. 1851 f 1003
ï'.to-v
_l»/ 8 2.
Prijs der BOTER te Sncek den 17. Oct. 1854 / 44,00. Nooni-Amerik Am. Rank-act.
.__
.3-/1«
mijne Dochter, mijnen opregten dnnk.
23,00 a 26,50.
„
KAAS
J
_.< E. BOS«|! Eu «...
Utrecht,
bij
Utrecht, 25 October 1854.
C KNIPPER.
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