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NEDERLANDEN.
'Bij besluit van 21 Februarij 1861, n°. 126, heeft Zijne Majesteit
goedgevonden, de benoeming van J. H. van Barneveld, burgemeester
*an Avereest, tot secretaris dier gemeente met Zijne goedkeuring te
1

BMIINNEISLATNDESRCHIE
VAN
ZAKEN.

■De

Minister van Binnenlandsche Zaken,
Gelet op de artt. 41 en 42 der wet van den 13den Augustus 1857

staatsblad

n°.

103),

/-Blaakt bekend, dat de examens voor het verkrijgen van acten van
ekwaamheid tot het geven van school- en van huisonderwijs voor do
maal in bet loopende jaar zullen worden gehouden op Woensdag
en 3den April aanstaande en volgende dagen;
dat zij die een dezer examens wenschen af te leggen, zich uiterlijk
"P den 20sten Maart behooren aan te meidon bij den schoolopziener
an het district, waarin zij wonen, of, van buiten 's lands komende,
,°°rnemens zijn zich te vestigen, met opgave van de acte die zij veren overlegging van een of meer getuigschriften van hun goed
bogen
e delijk gedrag en van hunne geboorte-acte, terwijl de
dag en plaats
an hot examen hun door den schoolopziener zullen worden
bekend

,

slaakt.

* sGravenhage,

den 31sten Januarij 1861.
S

,

va\

Heemstra.

Ih de jongste berigten uit Turyn leest mén de voorwaarden waarop
Gaëta zich heeft overgegeven. De voornaamste bepalingen der capitulatie zijn de volgende: Al het krijgsmaterieel, hetwelk in de vesting
voorhanden is, zal in den toestand, waarin het zich op het oogenblik van
het onderteekenen der capitulatie bevindt, aarf de Sardiniers worden
overgegeven. .De Napelspho troepen zullen met militaire eerbewijzen uit
do vesting trekken, maar krijgsgevangen blijven tot dat de citadel van
Messina en Civitella del Tronto zich zullen hebben overgegeven. De
buitenlandsche soldaten, welke deel Van de bezetting uitmaakten, zullen
zich moeten verbinden om vooreerst, en wel gedurende den tijd van een
jaar, niet weder de wapenen tegen het Sardinische gouvernement te
vöereü. De andere officieren, onderofficieren en soldaten zullen zekere
schadevergoedingen van het Sardinische gouvernement kunnen aanvragen
en onder bepaalde voorwaarden in het Italiaansche leger kunnen dienst
nemen. Ten aanzien der officieren en soldaten van buitenlandsche afkomst zijn bijzondere bepalingen gemaakt, om het betalen der hun nog
verschuldigde soldij te regelen, alsmede de wijze waarop zij naar hun
land zullen terugkeeren. Aan alle verminkte militairen wordt door het
Sardinische gouvernement een pensioen , aan al de gekwetsten verpleging
toegezegd, zonder onderscheid van afkomst; zullende ook aan de burgerlijke ambtenaren, welke te Gaëta tijdens de overgave der vesting in
dienst waren, naar bepaalde regelen pensioen worden toegelegd.
De capitulatie behelst geene bepaling betreffende den Koning of diens
gezin aan de vorstelijke personen schijnt volkomen vrijheid gelaten te zijn.
— De Sardinische oorlogsvloot is met een geblindeerd fregat vermeerderd ; het is voor rekening van het Sardinische gouvernement op eene
particuliere scheepswerf te Marseille gebouwd en aldaar den 16den dezer
voorspoedig van stapel geloopen.

;

Ü den Minister van Binnenlandsche Zakenis ten behoeve der noodwatersnood ontvangen
, 1". van den Staatsraad, Commissaris des Konings in Zuidholland,
FRANKRIJK.
6drag eener inschrijving door de officieren onderofficieren , korporaals
TO
Verdere leden der dienstdoende schutterij to Schiedam, f 290.65
Een ministerieel dagblad van Parijs, la Patrie, zegt: «Vele
van den burgemeester van Leiden, opbrengst van een letterkun- Ilaliaansche en Engelsche dagbladen, over de brochure van den heelatgen avond onder studenten, f 20;
de la Guéronnière sprekende , leidon daaruit de gevolgtrekking af, dat
liet in het plan van ons gouvernement ligt, de wereldlijke magt van
|j°. van de commissie ter inzameling van giften te
GS
den Paus prijs te geven en onze troepen, welke den Heiligen Vader
( geraerllt bt. C, n°. 1. 2. 3. 4. 5, bevattende onderscheidene beschermen,
1 kistie
uit Rome te verwijderen. Dat is eene geheel onjuiste
kledingstukken.
1 mand
opvatting. Klaarblijkelijk is de staatkunde van het Fransche gouverf
I
'
nement , gelijk zij uit alle handelingen en bescheiden blijkt, juist het
tegendeel
van de verwachtingen , welke zekere dagbladen zoo luidruchtig
MINISTERIE VAN FINANTIEN.
de bedoelde brochure zegt zeer duidelijk, wat zij
volgens een met de laatste landmaal van
verkondigen.
Batavia ontvangen berigt, wil: » Italië Ook
wereldlijke Pausdom zullen niet in onderling evenen
het
ar den 21ston December 11. op nieuw aangebi-agt oen kistje met
Üfik
zoolang
de noodlottige strijd, welke tusschen hen is
komen,
wigt
st
brieven, uit het Rijk afkomstig en bestemd voor Nederlandsch
InH uks
» "gesticht, aanhoudt. Dat zij zich aaneen sluiten: beider grootheid zou
'welke alsnog in meer of min beschadigden toestand uit het wrak
Va n
de verongelukte stoompakketboot Malabar op de kust van Ceilon waren » i! het gevolg van dat bondgenootschap zijn.""
0
ii Het is onze overtuiging dat, zoo lang het aan de katholijke mogendDoch daaronder bevond zich geen der aangetcekende brieven heden
niet gelukt middelen tot het bewerken dier toenadering te vinden,
met de bedoelde maal zijn verzonden en die alzoo tot dusverre verFrankrijk zich niet ontheven zal achten van don pligt om den Heiligen
nst worden.
Vader te Rome voortdurend to beschermen."
j-.,

Jdeuden door den

.

:
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Leeuwarden:
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BUITENLANDSCHE BERIGTEN.
ITALIË.

6

nmg van Napels is door den Heiligen Vader mot hartelijkheid
en
ontvangen. Het Giorualc di Roma, hot officiële dagbfefp
Van let P auscbjko gouvernement, zegt in zijn nommer van den
lsd^ 11:
,.' Oisteren avond zijn HH. MM. de Koning en de Koningin der
Bij; i
Sicilien met Hil. XX. HH. de Graven vanTrani en van Caserta ie
■Rom
e Aangekomen.
Zij zijn verwelkomd door mgr. Boromeo Arose,
«j e
a Jor-domus, door mgr. Pacca en twee andere kamerlingen,' die door
p
de
gezonden. Bij hunne aankomst aan het Quirinaal, wolk
Pale' *)$? rWaren
den
Vader tot hunne beschikking gesteld was, zijn
Heiligen
Zn a
r
ae
n
?
kardinaal
den staats-secrotaris en prefect dor aposAntonelli,
toij
ontvangonheeft de Ileiligo Vader zich zonder staatsie naar
het O Urina
" "
lTe ;,. fy
_alS begeven, om er Hunne Majesteiten te bezoekon. Zijne
door de vorstelijke personen met don diepston eerbied
óntvf
en beeft nagenoeg een uur bij ben doorgebragt, in bijzijn
Van'TT'
Grav : an de Koningin Christina van Spanje, van den Graaf en de
laP an i' en van de twee broeders van Zijne Siciliaansche
lon Graaf yan Trani en don Graaf van Caserta. Zijne
1
«n is° 0P -" < 00r bet koninklijke gezin naar zijn rijtuig terug geleid,
Vaticaas terug gekomen, na aan eene talrijke en aangedane
v°lksm em
te deïl aP oStoli scb en zegon gegeven tle hebben."
Bliik 118° Vet
'arniZ e^ea an dere berigten was ook do bevelhebber van het
en de generaal de Goyon, met zijnen grooten staf bij
de
°
mS
' KonïnS van NaPels tegenwoordig, om hem met
a
den
tt
W) zen
J
te ontvangen; maar het pauselijke regeringsblad
2w\jgt
Va

!

'

»hlT?lPaleïZOn'
?' '

~s *

?*

mink° °
ilitaire°
V' "-

8
■^aüelw"tegen
*

Par ijsche Patrie zullen de Koning en de Koningin van
-,
den 25sten dezer Rome verlaten.

ENGELAND.

De begrooting van uitgaven voor het departement van oorlog over
het eerlang aanvangende dienstjaar is aan het Engelsche Lagerhuis
ingediend. Het totaal der daarbij voorgedragen uitgaven is 14,606,751
ponden sterling, dat is een weinig minder dan over het loopendo dienstjaar
is bewilligd. Het verschil bedraagt slechts 185,795 p. st.
Volgens de ramingen,? waarop deze begrooting gebouwd is, zal de
Engelsche landmagt uit 146,0,44 officieren , onderofficieren en manschappen
bestaan, dat is eenige honderden minder dan in het loopende dienstjaar.
Daarbij de Engelsche troepen, die in Indie dienst doen , voegende bekomt men een totaal van 212,773 man.
In do zitting van het Lagerhuis van den 19den dezer i» door een
lid van de tory-partij, den heer Hubbard een reeds dikwerf behandeld
onderwerp weder ter .sprake gebragt, namelijk de ongelijkmatigheid
waarmede de incometax op de verschillonde klassen van belastiiigpligtigen
drukt. De onbillijkheid ', waarover hij klaagde, was vooral in het gelijkelijk belasten van vaste en wisselvallige inkomsten gelegen; inkomsten
uit vaste goederen , staatsschuldbrievenen andere rentegevende papieren
worden belast naar denzclfclen maatstaf als inkomsten uitberoepen, ambten,
bedrijven en neringen, wier voortduring van vlijt, krachtsinspanning,
gezondheidsstaat en velerlei andere omstandigheden afhankelijk is. De
heer Hubbard meende dat deze onbillijkheid zou kunnen worden weggenomen of althans verminderd door de belasting op de laatst gemelde klasse
van inkomsten een dorde lager te stellen; hij wenschte dit denkbeeld
tot ondorwerp eener enquête te maken, en deed eene daartoe strekkende

—

motie.

,

Deze motie is met eene kleine meerderheid van stemmen (131 tegen
127) aangenomen, hoewel de kanselier der schatkist, het gebrekkige der
incometax erkennende, het donkbeeld van don heer Hubbard bestreed,
vooral omdat het de onderscheiden klassen der maatschappij in onder-

—

'O
lingen strijd zon brengen, en omdat ontheffing van eene klasse in de daad | zaken te Mexico is uitgegaan. »De omwenteling hier te lande
0
roeni'
leest
men
daarin
heeft
haar
wel
eene
bekomen,
zijn.
beslag
op
en
verzwaring van den last voor andere zou
Te Canton zijn sedert eenigen tijd door eenen gelastigde van het rijke wijze , zonder tusschenkomst van bedenkelijke invloeden, en , wat
Engelsche gouvernement in overleg met de Chinesche overheden, en met meer is , zonder wanorde, zonder geweld ,en zonder dewraakoefeningen.
19
aanvankelijk zeer goeden uitslag, verordeningen in werking gebragt, waarmede revolutien veelal gepaard gaan. Onze schitterende zege
strekkende om de aanwerving en verhuizing van Chinesche arbeiders voor door geen enkele misdaad ontluisterd.
i) De hooge
regering, onverwijld uitgenoodigd zijnde om zich naar da
de Britsche West-Indien aan te moedigen en te regelen, en de schrohoofdstad
te
begeven, maakt zich thans gereed om met vaste hand on
melijke misbruiken, waarmede de zoogenaamde kooliohandel gepaard
strikte
de teugels te voeren en den weg van hermet
regtvaardigheid
ging, weg te nemen. In de zitting van het Engelsche Hoogerhuis van
te
vorming
bewandelen.
lord
,
den 19den dezer is door eenen van de bewindslieden,
Wodehouse
«Voortaan zal de wet, en de wet alleen, het groote beginsel zijn.
medegedeeld , dat Harer Majesteits gouvernement die verordeningen tot
hetwelk tot grondslag zal dienen voor de volksvrijheid , voor de onafhanandere havens van China wenschto uitgebreid te zien, en dat het de Europesche alsmede het Noord-Amerikaansche gouvernement heeft uitgenoo- kelijkheid en het toekomstige lot van de Mexicaansche natie, van. die
natie welke de door onze constitutie gewaarborgde regten stuk voor stut*
digd om hetzelfde stelsel aan te nemen.
bij
Verder zeide lord AVodehouse, dat Engeland zich
voortduring van heeft weten te veroveren.
11 Alzoo heeft
Mexico ten laatste wezenlijken en duurzamen vred*
binnenlandsche
het
beroerten van
Chinesche rijk onthield,
inmenging in de
en dat de door lord Elgin laatstelijk ondernomen togt op de rivier verworven."
Juarez heeft terstond maatregelen verordend om de kerkelijke goederen
Yangtse-kiaug niet ten doel had met de opstandelingen, welke op de
aan
den staat toe te eigenen en tot stijving der schatkist te doen strekkenoevers dier rivier gevestigd zijn, in betrekking te treden, maar gelegenVerder
heeft hij den pauselijken nuntius, den gezant van Spanje en de
heid te zoeken om voor Engelands handel betrekkingen met het binnen-

—

■—

land van China aan te knoopen; en dat die togt dan ook met voorkennis
en goedkeuring van het Pekingsche hof was ondernomen.
Lord Wodehouse hechtte veel gewigt aan de verdragsbepaling, krachtens welke Engeland voortaan in aanhoudende en regtstreeksche communicatie met het Pekingsche gouvernement zal kunnen zijn; naar zijn
oordeel werd daardoor de weg afgesneden voor vele oneenigheden welke
uit willekeurige handelingen van plaatselijke overheden , en uit gebrek
aan juiste inlichtingen bij de hooge regering, zouden kunnen voortkomen.
Hij ontveinsde echter niet, dat, indien het Pekingsche gouvernement te
zwak mogt blijken om zijne voorschriften door de plaatselijke en gewestelijke overheden te doen eerbiedigen, alle pogingen van Engeland om
de bepalingen van het onlangs gemaakte verdrag ton uitvoer te doen
leggen vruchteloos zouden zijn.
Omtrent de betrekking tusschen Engeland en Japan liet de even genoemde bewindsman zich ongunstig uit: » De spreker, welke zoo even
het woord voerde, vreesde dat wij in Japan dezelfde moeijelijkheden
zouden ontmoeten, als in China, en gaf, ter verhoeding daarvan, den
raad. om alles op de welwillendheid van dat Aziatische volk te laten
aankomen. Dat is juist de wijze, waarop wij er tot nog toe hebben
gehandeld; wij hebben ons voorzeker niet twistzoekend betoond, noch
noodelooze moeijelijkheden gemaakt. Wij hebben dan ook tot nog toe,
dank hebbe het beleid van onzen gezant, ernstige oneenigheden met
het Japansche gouvernement vermeden; doch wij hebben bij hetzelve
voorzeker geene welwillendheid ontmoet, maar, wat wij altijd bij Aziatische volken en regeringen aantreffen, valschaardigheid en spitsvin-

,

digbeden."

TURKIJE.
Gedurig komt in de Levant de worsteling tusschen de Griekschkatholijke en de Roomsch-katholijke kerk aan het licht. Onlangs heeft,
gelijk men weet, het meerendeel van het Bulgaarsche volk de Grieksche
kerk verlaten en zich onder het geestelijke gezag van Rome gesteld,
ten einde zich aan de afpersingen van wereldsgezinde geestelijken te
onttrekken. Thans melden berigten uit Konstantinopel van den 15den
dezer, dat de Melchiten, eene Christelijke secte, welke in Syrië en
Egypte omstreeks vijftig duizend leden telt, de betrekking met Rome
afgebroken hebben en tot de Grieksche kerk overgegaan zijn. Den
9den Februarij heeft de plegtige overgang te Konstantinopel plaats gehad.
Berigten uit Beyrut van den Uden dezer melden, dat men in Syrië
eenen ongemeen strengen winter had; in die stad vroor het voor het
eerst sedert 1827. Door vorst en sneeuw werd het verkeer daar te
lande grootelijks belemmerd , en waren vele wegen geheel onbruikbaar

—

"

geworden.

—

Het half-officiele Journal de Constantinople zegt in zijn nommer
den
13den dezer : » De te Moktara in Syrië gevormde regtbank heeft
van
hare taak volbragt. De Christenen hebben bij voortduring geweigerd
eenig bepaald getuigenis te geven, hetwelk de regtbank omtrent de
schuld van iederen beschuldigde kon inlichten.
»Er zijn 290 schuldigen van de eerste klasse, en 409 beschuldigden van
de tweede klasse , over welke bij gebrek van bewijs geen definitief vonnis
kon worden geveld. Van de 290 van de eerste klasse zijn er 45 ter dood
veroordeeld, waaronder 19 opperhoofden van de Drusen en 6 voort-

zaakgelastigden van Ecuador en Guatemala gelast het grondgebied van
het gemeenebest te verlaten, omdat zij zich als warme aanhangers der
omver geworpen regering hadden doen kennen. Aan den Spaanschen
gezant is, namens den heer Juarez eene kennisgeving gezonden van dezen
inhoud:

» Zijne Excellentie de constitutionele President ad interim moet u onder
de vijanden van zijne regering rekenen, wegens de diensten door u bewezen aan de overweldigers welke in de laatste drie jaren meester van
deze stad zijn geweest. Uit dien hoofde gelast hij u, deze stad en het
gemeenebest zonder noodeloos verwijl te verlaten. Zijne Excellentie de
President eerbiedigt Spanje, gelijk hij alle andere bevriende natiën eerbiedigt ; maar uw verblijf in dit gemeenebest mag niet langer duren. Pc
gronden, welke Zijne Excellentie tot dit besluit nopen, zijn alzoo v»n

louter persoonlijken aard."
Hoe het Spaansche gouvernement de verwijdering van zijnen gezant
opneemt, is nog niet gebleken; doch men twijfelt, of het dezelve als een"
geheel persoonlijke aangelegenheid zal willen aanmerken.
In de maand April aanstaande zal in Mexico de verkiezing van e 6°
definitief hoofd der regering plaats hebben. Daarvoor kwamen, volgen 9
de jongste berigten, drie mannen in aanmerking, namelijk de tijdeüjK 8
president Juarez, de generaal Ortega, welke de beslissende overwinning
op den generaal Miramon heeft behaald, en de heer Lerdo y Tejad».
thans minister van finantien.

NASCHRIFT.
Parijs , 22 Februarij. De heer Delamarre, bisschop van Lu?on
de Vendée, is tot aartsbisschop benoemd.
De Patrie van gisteren avond behelst eene depêche uit Weenen, volgens welke de staat van zaken in Hongarye meer en meer een dreigen
aanzien bekwam, en waarschijnlijk eerlang onderscheiden districten'
met name die van Comorn, Peterwardein, Ofen en Raab, in staat va
beleg zouden gesteld worden.
Weehen, 22 Februarij. Bij een keizerlijk rescript is de Hongaarse00
Landdag tegen den 2den April naar Ofen bijeengeroepen, als wanne**
de krooning des Keizers als Koning van Hongarye zal plaats hebben*
het kroonings-diploma uitgevaardigd zal worden, en tot de keuze va
eenen Palatyn zal moeten worden overgegaan. Ook de aan Hongarf
toegevoegde landen zijn uitgenoodigd om vertegenwoordigers naar e
Landdag af te vaardigen.

"

Turyn, 21 Februarij. Het ministerie heeft heden in den Senaat cc
ontwerp van wet ingediend, krachtens hetwelk Victor Emanuel en ztf?
opvolgers voortaan den titel van Koning van Italië zullen voeren. ,%
aanbieding van dit ontwerp heeft algemeene blijken van goedkeurde

uitgelokt.

Ook in de steden van het Venetiaansche hebben ter gelegenheid_ va
de bijeenkomst van het Italiaansche parlement vreugdebetooninge

_.

plaats gehad.
9
Volgens de Opinione zijn drie kolonels, een majoor en twee kapit el
uit de citadel van Messina gedeserteerd.
vlugtigen.
» Deze vonnissen en de veroordeelingen tot verschillende straffen zijn
Madrid, 20 Februarij. Het gouvernement heeft in de Kamer vf.
aan het oordeel der Europesche commissie onderworpen; deze
verklaard, dat het, zoodra het officieel met de veTyfig
Afgevaardigden
daarover in de zitting van 24 Januarij uitspraak gedaan, gelijk wij nader
van
dering
zijnen
gezant uit Mexico bekend gemaakt zou zijn, aan , r
zullen mededeelen."
Cortes mededeeling zou doen van een besluit strekkende om de eer °-8
Spaansehe natie te handhaven. Intusschen had de land- en zeem »

NOORD-AMERIKA.
Onlangs werd het Congres te Washington in ongerustheid gebragt
door het gerucht, dat onder de heethoofdige voorstanders der afscheiding
een gewapende aanslag op die stad werd beraamd, met het doel om
de zetelplaats der eedgenootschappelijke regering te vermeesteren en de
optreding van den nieuw gekozen President te beletten ; en het Huis
van Afgevaardigden benoemde eene commissie uit zijn midden om te
onderzoeken of er werkelijk zulk een landverraderlijke aanslag te duchten was. Volgens berigten uit New Vork van den sden dezer heeft het
onderzoek dier commissie ook onpartijdige lieden overtuigd, dat er in
de daad een aanslag van dien aard was beraamd, en dat daarvan nog
niet was afgezien. Intusschen blijkt uit dezelfde berigten, dat er door de
eedgenootschappelijke overheid militaire maatregelen waren genomen,
welke toereikend schenen om Washington voor overrompeling te behoeden.
■In die berigten wordt opgemerkt, dat de voorstanders der afscheiding
zich haastten eedgenootschappelijke forten in bezit te nemen, maar dat
zij hunne voortvarendheid tot nog toe hadden bepaald tot ledige sterkten,
en zich hadden onthouden van aanvallen op die welke eene bezetting
hadden. Dit wordt in de aangehaalde berigten niet aan lafhartigheid
maaraan loffelijke voorzigtigheid van de leiders der beweging toegeschreven.
—De berigten uit Mexico loopen tot den 17den Januarij. Toen
begon het bewind van den heer Juarez tot vastheid te komen. Hoe het
handelen zal of althans belooft te handelen, is te zien in eene namens
hetzelve te Londen openbaar gemaakte verklaring, welke onder dagteekening van den 15den Januarij van het ministerie van buitenlandsche

in last des noods tot dadelijkheden over te gaan.

BINNENLANDSCHE BERIGTEN.
's Gravenhage, den 22sten Februarij 1861.

Heden wordt van regeringswege ten behoeve der kamers van *■ }Lfi
handel en fabrieken, vermeld bij § 2 der circulaire in de Staats-eo^ 1 0
1
van 29 Junij 1852, verzonden een gedrukt verslag van den hande
Lübeck gedurende het jaar 1860.

'

,

Wij zijn door het Departement van Finantien in de gelegenheid &eS.oc,\
tot de mededeeling van de volgende opgave van de op 15 Februarij
in de onderstaande entrepöts aanwezige hoeveelheden ruwe suiker:
Pond
9,697,962
Amsterdam
4,784,975
Rotterdam
»
Schiedam
877,466
»
»
Dordrecht
120,525
»
Middelburg
685,060

.....
Totaal

.

.

Pond

16,165,988*
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hielden,

namen in April zeer toe, en bereikten in den loop van
het jaar het cijfer van 53,400 lasten, waarvan alleen naar GrootBritannie 45,325 en naar Nederland 4624 lasten uitgevoerd werden.
De oogst van 1859 had oen goed gewas opgeleverd. De nieuwe tarwe
is daarentegen ligt van gewigt. De beste die daarvan aan de markt
komt wordt met f 360 betaald, hetgeen f72 hooger is dan de waarde
in 't begin van 1860. Puik en bijzonder zwaar goed van 134 a 135
pond, wordt tegen f 405 per last geveild.
In rogge was reeds in den winter belangrijke handel op levering in
het voorjaar gedreven; het grootste gedeelte der na heropening van de

vaart aankomende toevoeren kwam dus niet aan de markt, maar werd
terstond naar de Nederlanden, Westphalen, de Elbe en Weser verscheept. In den zomer kwamen orders uit Noorwegen en Denemarken,
die de prijzen staande hielden, en in de laatste maanden van het jaar
werden ook verscheiden afladingen naar Engeland gedaan. In 't begin
van het jaar was de waarde van dit artikel f 183 a 189 Ned., klom
in October tot f 216, en was op 't laatst van het jaar bij eenigzins
verminderende vraag f 205.
Gerst werd uit onze provincie in groote hoeveelheid ter markt gebragt,
en bijna uitsluitend naar Engeland uitgevoerd. In Januarij was de
prijs voor 108 pondsflso, en voor 114/116 ponds f 180, en is langzaam
maar voortdurend rijzende gebleven, zoodat, niettegenstaande het ligtere
gewigt van den nieuwen oogst, de prijzen thans nog f 11 hooger zijn.
Haver is mede bijna alleen naar Engeland verscheept. De prijzen
begonnen met fBl fa 90, en klommen tegen Junij nog fll hooger. De
nieuwe haver is niet mooi van qualiteit, en bij verminderde vraag ter
uitvoer is de prijs f 5 lager.
Erwten waren in 1859 in puike qualiteit geoogst; het nieuwe gewas
is daarentegen niet zeer blank en met kiemen. De groote toevoeren
vonden een goeden aftrek. De prijzen begonnen met f 200, rezen in
September en October tot f 250 voor beste drooge soorten, en daalden
tegen het einde van het jaar tot f 207 voor erwten, tot veevoeder bestemd, en f 234 voor bestkokende.
Lijnzaad werd zeer weinig aangevoerd en gold van f 270 tot f 288.
Raap- en koolzaad waren van inferieure quahteitéen vochtig; de pry zen
bleven hoog en de handel gering.
De uitvoer van granen heeft in 1860 bedragen: van tarwe 53,422 last;i
van rogge 30,297 last; van gerst 4739 last; van haver 3819 last
van erwten 6117 last; van lijnzaad 370 last; van raapzaad 4072 last.
De voorraad op 31 December 11. bedroeg: van tarwe 4840 last; van
rogge 920 last; van gerst 750 last; van haver 100 last; van erwten
940 last; van lijnzaad 20 last; van raapzaad 2670 last.
De uitvoer van hout is in 1860 even belangrijk geweest als de toevoer
uit Polen en Gallicie. Sedert Engeland het inkomend regt op het
Oostzee-hout bijna gelijk gesteld heeft met dat op het hout uit zijne
bezittingen in Noord-Amerika, is het debiet van de eerste soort zoo
veel te grooter. Van greenen- en dennenbalken zijn uitgevoerd:
ïn 1859 4,000 stuks 1860
8000 st.
naar Holland

Uittreksel uit sen verslag van Zijner Majesteits consul-generaal
te Guatemala nopens den handel van Centraal Amerika
gedurende 1860.
De handel van Centraal Amerika is ook in 1859 vooruitgegaan.
, fn Guatemala hebben volgens officiële bescheiden de invoeren van
Witen 'slands bedragen 1,520,000 piasters, en de uitvoeren 1,760,920
te zamen 3,286,920 piasters. In de bedoelde bescheiden zijn
echter de ingevoerde goederen opgegeven naar de factuurswaarde; om
e waarde in Guatemala te verkrijgen moet men de opgaven
met geadeld 50 per cent verhoogen. Engeland en de kolonie Belize nemen
ft n «len
invoer deel voor 70 pet., Frankrijk voor 20 pet., Duitschland,
Noord-Amerika, België, Chili, Ecuador en Costa Rica, 'te zamen
°or 10 pet. De katoenen lijnwaden zijn het voornaamste invoerartikel;
°orts zijden manufacturen, lakens, linnens, snuisterijen, aardewerk,
glaswerk, wijnen, likeuren en eetwaren.
Welke landen aan den uitvoerhandel deel nemen blijkt uit de statistieke
"Pgaven ran Guatemala niet.
1859 zijn in de drie havens van Guatemala aangekomen
*3 schepen, metende 21,962 tonnen, waarvan 1 16 Engelsche, 12 Noord*ffierikaansche, 6 Spaansche, 2 Fransche, 2 Sardinische, 1 Chilenisch,
Deensch, 2 Nederlandsche en 1 Ecuadorsch.
De uitvoer gedurende 1859 heeft hoofdzakelijk bestaan uit de volgende
cochenille 1,745,307 pond; indigo 346,500 pond; suiker 63,832
rroba's; runderhuiden 26,362 stuks; werkhout 2877 blokken; sassaparilla
3ÖB
cent.; koffij 390 balen; ertsen 3122 zakken.
De invoer in Salvador heeft in 1859 bedragen 1,306,378 piasters en
« mtvoer 1,991,650 piasters, te zamen 3,298,028 piasters, tegen 2,082,083
rasters in 1858. Ook hier echter is de waarde der invoerartikelen
»
»
13,000
18,000 st,
Frankrijk »
"irri een derde minder opgegeven dan de wezenlijke waarde op de
»
»
st.
160,000
190,000
n
Engeland
arkten van Salvador. Ofschoon in de van regeringswege openbaar
de maand Junij gestegen en hebben zich sedert
zijn
tegen
De
prijzen
S haakte bescheiden niets blijkt aangaande de landen van waar ingegehouden.
°erd wordt, noch aangaande de soort der ingevoerde artikelen, weet staande
zijn thans meer begeerd, door de behoefte van
Ook
dwarsliggers
e n toch dat omtrent
een en ander hetzelfde geldt als ten aanzien van Denemarken, Mecklenburg en Spanje; naar Engeland werden 70,000
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en Nicaragua bestaat volslagen gebrek aan statistieke
or»
Pgaven. Bij approximatie wordt de in- en uitvoer gezamenlijk op omtrent
en millioen gulden geschat. In beide de staten zijn de katoenen
lj-^
.J waden het hoofdartikel van invoer. De invoer bestaat hoofdzakelijk
, goud en zilver, vee, huiden, tabak, indigo, verschillende fijne
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de beide evengemelde staten,
Va re g
eringswege regelmatige statistieke bescheiden openbaar gemaakt.
Vol n
narigten is de haven van Puntarenos in 1858 door
58 n ms ingezamelde
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uitvoerartikelen zijn nagenoeg dezelfde als in Guatemala en Salvador.
On Veer
twee derden van den invoer komen voor rekening van Engeland ;
in Y
et andere derde deelen voornamelijk Frankrijk, Hamburg en de
V
J
Vere enigde
Staten.
j
voor 5U 5 ? zijn uitgevoerd 108,582 centenaars koffij ; 12,496 stuks huiden;
4»555 piasters cederhout; 3167 cent. suiker, en voor 9320 piasters
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artikelen.
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Jaren g eleden had de Nederlandsche handel eenige regtstreeksche
betrekt?
Centraal-Amerika aangeknoopt. Ongelukkig had laatste
i°en
6

met
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meld
ort daarop eene bandelskrisis door te staan, die in hare
gevoW
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Eiken balken, voornamelijk kromhouten, zijn minder gevraagd geweest , en de slechte wijnoogst was ook van invloed op de duigen, die
van f 80 tot f 60 gedaald zijn.
Van alle artikelen van hout heeft de exportatie van spoorhout het
meest toegenomen, en schijnt nog toenemende te blijven. Vijf stoommolens en een windmolen in Danzig en verscheiden fabrieken in de
provincie houden zich bijna uitsluitend met het vervaardigen van spoorhout bezig.
De gezamenlijke uitvoer van Danzig heeft in 1860 bedragen eene waarde
van 22,589,323 Rijksdaalders, tegen 14,975,830 Rijksdaalders in 1859.
De gezamenlijke invoer heeft bedragen 11,242,399 Rijksdaalders , tegen
7,490,495 Rijksdaalders in 1859.
Het getal der aangekomen schepen heeft bedragen 2535, waarvan 305
Nederlandsche, 369 Engelsche, 452 Deensche, 186 Hannoversche,
204 Zweedsche en Noorweegsche, 92 Mecklenburgsche, 27 Oldenburgsche, 8 Fransche, 29 Russische, 27 Bremer, Hamburger en
Lübecker, 2 Noord-Amerikaansche en 824 Pruissische.
Uitgezeild zijn 2576 schepen, waarvan 2527 met lading en 38 in ballast.
Wat meer bijzonder den handel van de Nederlanden met Danzig betreft, behelst het verslag van den consul het volgende:
Te Danzig zijn in het laatste halfjaar van 1860 aangekomen 60
Nederlandsche schepen, metende 3714 lasten , uit Nederland; 85 Nederlandsche schepen, metende 4864 lasten, uit vreemde havens en 36
vreemde schepen. Van daar zijn vertrokken 72 Nederlandsche schepen ,
metende 4449 last, en 23 vreemde schepen naar Nederland, benevens
73 Nederlandsche schepen, metende 4129 last, naar vreemde havens.
Niettegenstaande de transito-handel van den Rhijn thans met mindere
kosten oenen weg over Leer gevonden heeft, is de directe handel in het
vorige jaar in de meeste artikelen toegenomen.
De invoer uit Nederland bedroeg eene waarde van 471,398 Rijksdaalders
(tegen 387,566 Rd. in 1859) en bestond uit de volgende artikelen. Aardewerk 52 centenaars, alkanna 105 et., aloë 15 et., droogerijen 376 et.,
gedistilleerd 604 et., haring 156 tonnen, hars 13 et., kaas 448 et.,
koffij 11,260 et., kruidenierswaren 63 et., matten 257 et., pijpaarde
6538 et., rijst 891 et., thee 17 et., tin in blokken 365 et,, traan 186 et.,
tabak in bladen 406 et., idem gefabriceerd 196 et. , idem cigaren 4 et.,
verw 41 et., visch (gezouten) 540 et., wijn 93et., ijzer (oud) 54,588 et.,
ijzer (gefabriceerd) 100et., zeildoek 26 et., citroenen en andere fruit 399 et.
De uitvoer naar Nederland heeft plaats gehad met 266 schepen, waaronder 204 met granen, 57 met hout, 4 met zaad, 1 met spiritus, hetgeen
eene vermeerdering van 81 schepen tegen 1859 aanwijst. Het grootste
verschil bestaat daarin dat 1100 lasten tarwe en 5800 lasten rogge meer
dan in het vorige jaar verzonden zijn; intusschen is ook de verzonding
van hout aanzienlijk geweest.
De uitvoer naar Nederland bedroeg eene waarde van 2,454,082 Rijksdaalders (tegen 1,496,303 Rijksdaalders in 1859), en bestond uit de volgende artikelen: tarwe 4625 lasten, rogge 9743 lasten, gerst 106 lasten,
erwten 352 lasten, lijnzaad 131 lasten, raapzaad 582 lasten, mostaardzaad 174 centenaars. Greenen balken 7943 stuks, dito van 7„ 212 stuks,
greenen masten 34 stuks, dito molenroeden 40 stuks, dito deelen 32,847

stuks, eiken balken 2548 stuks, dito planken 265 stuks, dito duigen
744 stuks, sleepers 10,959 stuks, gedistilleerd 2536 centenaars, jopenbier 60 achtste tonnen, koffij 133 centenaars, ruwe barnsteen 8 centenaars, matten 43,488 stuks, raapolie 1178 centenaars, vlothout 57 centenaars, weedasch 390 tonnen, zakken 13,289 stuks.
Voor de reederij in het algemeen is het afgeloopen jaar iets gunstiger
geweest dan de vroegere jaren. De concurrentie, die velen noodzaakte
om met blijkbaar verlies vrachten te sluiten, is verminderd, en het was
mogelijk redelijke vrachten te bedingen.

ADVERTENTIEN.
MINISTERIE VAN BINNENLANDSCHE ZAKEN.
Provincie Drenthe.
aanbesteding.

Op Dingsdag, den 26sten Februarij 1861, des middags ten !2 ure,_ zal,
onder nadere goedkeuring, door den Commissaris des Konings in de
provincie Drenthe, of, bij zijne afwezigheid, door een der leden van
Gedeputeerde Staten, en in bijzijn van den Hoofdingenieur van den
Waterstaat in het derde district, aan het gebouw van het Provinciaal
Bestuur van Drenthe, te Assen, worden Aanbesteed:
het gedeeltelijk afbreken vernieuwen en herstellen van de gekoppelde schutsluis aan het begin van de 6de wijk te Veenhuizen,
met de leverantie van dé benoodigde materialen en bijbehoorende
werken.
Deze Aanbesteding geschiedt alleen bij inschrijving, overeenkomstig
art. 12 van het Bestek.
Het Bestek der bovengemelde Aanbesteding ligt ter lezing aan het
gebouw van het Ministerie van Binnenlandsche Zaken, aan dat van het
Provinciaal Bestuur »an Drenthe, te Assen , en op alle zoodanige plaatgewoonlijk de Bestekken van Waterstaatswerkon in gemelde
sen,
provincie ter lezing gelegd worden.
~w
Drie dagen vóór de Besteding wordt de noodige plaatselijke aanwijzing
gedaan, en zijn voorts nadere inlichtingen te bekomen bij den Hoofdingenieur Koek en bij den Adspirant-Ingenieur Breunissen Troost, beiden te Assen.
's Gravenhage, 29 Januarij 1861.
De Minister van Binnenlandsche Zaken,
S. van Heemstra.

,

op het adres de benaming en het nommer van het bestek, waarop de
inschrijving geschiedt, moeten worden aangewezen.
Inschrijvingsbiljetten op ongezegeld papier geschreven worden niet
in aanmerking genomen, noch die waarin doorhalingen, veranderingen of bij-conditien zijn gemaakt.
De voorwaarden van Aanbesteding liggen ter lezing aan het Departement van Marine te 's Gravenhage, bij de Directien der Marine te
Amsterdam, Willemsoord en Vlissingen, ten burele van do Commissarissen
des Konings in de provinciën Nonrdbrabant, Gelderland en Overijssel, alsmede ter Secretarie van de gemeentebesturen te Rotterdam en Dordrecht.
Belanghebbenden worden opmerkzaam gemaakt dat, met wijziging van
Art. 13 der Algemeene Voorwaarden van Aanbesteding, en ten einde daarnaar hunne inschrijvingen, voor zoover noodig te regelen, alle schuldvorderingen uit de contracten voortspruitende, die ieder op zich zelf genomen
een bedrag van twee duizend gulden te boven gaan, binnen den tijd van
vier weken na het inleveren der declaraliën met de gevorderde bewijsstukken
zullen worden voldaan.
'sGravenhage, den 12den Februarij 1861.
De Minister voornoemd,
J. S. Lotsij.

.

*m* De Intendant in de 2do Militaire Afdeeling te Arnhem zal, op
Vrijdag den Bsten Maart aanstaande, des middags ten 12 ure, ten zijnen
Burele, Aanbesteden :
8 Last Rhijn-tarwe,
wegende minstens 77 pond per mud;
»
»
»
»
»
Rogge,
2 ii
Inlandsche
72
op
gemeld
Voorwaarden
zullen
van
9
tot
12
ure,
De
dagelijks,
Bureau ter lezing liggen.
De Gegadigden worden herinnerd, dat het Merk, op de aan te bieden
Monsters voorkomende, op den Omslag, waarmede het Inschrijvingsbiljet wordt ingezonden , behoort te worden gesteld.
De Intendant voornoemd,
Otken.
openbare aanbesteding.

De Eerstaanwezende Ingenieur te Utrecht zal, onder nadere goedkeuring van den Minister van Oorlog, in het openbaar Aanbesteden:_

de ondervanging van Zolderbalken en verbetering van Privaten in
het groot Rijkshospitaal te utrecht.
Deze Aanbesteding zal geschieden den vierden Maart 1861, des morgens ten elf ure, in het Hotel de I'Europe, bij den Logementhouder
A. van Stuivenberg, aan het Vreeburg te Utrecht, alwaar van den
23sten Februarij 1861 het bestek zal liggen.
Inlichtingen kunnen worden verkregen bij den eerstaanwezenden
Ingenieur to Utrecht.

MINISTERIE VAN FINANTIEN.

openbare

aanbesteding.

De Eerstaanwezende Ingenieur te Groningen zal, onder nadere goedkeuring van den Minister van Oorlog, in het openbaar, bij enkele
De Minister van Staat en van Finantien maakt bekend , dat de boveninschrijving, op tarief Aanbesteden:
staande Rentebetaling zal geschieden in het locaal van het Grootboek
Het Opruimen der overblijfselen van de afgebrande Kazerne t e
Amsterdam
te
:
Schuld,
gevestigd
der Nationale
Leeuwarden.
Deze Aanbesteding zal geschieden den lsten Maart 1861, des morgens
op het vijfde Bureau van Rentebetaling :
in het Logement de Stad Dockum , te
en wel alleenlijk over het halfjaar verschijnende I°. Maart 1861, ten elf ure, bij W. Lubberts,
Februarij het bestek zal liggen.
den
22sten
Leeuwarden,
alwaar van
ver Vrijdag den eersten, tot en met Vrijdag den vijftienden dier maand ,
Kazerne
Aanwijzing
bij
de
zal plaats hebben den 27steB
afgebrande
e., vervolgens over al de nog verschuldigde halfjaren, op alle werkterwijl intusschen inlichtinge11
ten
vier
ure,
Februarij
,
des
namiddags
dagen (met uitzondering van den Zaturdag), van Maandag den achtden
Eerstaanwezenden
bij
Ingenieur e
kunnen worden verkregen
tienden Maart 1861, tot en met den vijftienden Julij 1861.
Tevens worden, overeenkomstig art. 19 van het Koninklijk besluit Groningen.
dd. 18 Mei 1818 (Staatsblad n°. 24), voor de tiende of laatste maal
GEREGTELIJKE AANKONDIGINGEN.
opgeroepen de nog niet opgekomen regt hebbende op de renten over
de
notariële
Acte, op den 15den Februarij 1861 te IJsselstein1
betaBij
het halfjaar verschenen geweest I°. September 1856, waarvan
*
*
1855
de Heeren Henricus van Dorssen, Gijsbertus v<#
(StaatsOctober
tusschen
,is
verleden
ling , ingevolge Koninklijk besluit van den 25sten
Augustus
1861.
en Adrianus van Dorssen. Fabrikanten, wonend 13
■Gijsbertuszoon
tot
met
den
laatsten
Dorssen
en
blad n°. 125), zal blijven opengesteld
de eerste en laatste te Jutphaas en de tweede te IJsselstein, aangegaan
'sGravenhage, den 13den Februarij 1861, n°. 79.
eene Vennootschap, onder de Firma Gebroeders van Dorssen, tot het
De Minister voornoemd,
drijven van handel in Kaas, Lijnkoeken , Zout en hetgeen daartoe vervan Hall.
der behoort, voor den tijd van zes jaren, aanvangende 1 Junij 1861'
en daarna onbepaald te continueren. Het hoofdkantoor zal zijn gevesMINISTERIE VAN MARINE
tigd te IJsselstein; al de Vennooten zijn bevoegd tot het teekenen der
Aanbesteding van verschillende behoeften en materialen ten dienste
Firma, doch zullen geene geldleeningen noch borgtogten ten laste de
van de Directie der Marine te Willemsoord.
Vennootschap mogen sluiten dan mot aller toestemming on onder hunn"
De Minister van Marine, van voornemen zijnde, op Zaturdag den bijzondere handteekeningen.
2den Maart 1861,* aan de minst inschrijvende te doen Aanbesteden,
de levering der hierna vermelden artikelen ten dienste van de Directie
rentebetaling

op het grootboek der

3

percent*

nationale schuld.

*

■

.

Marine te Willemsoord ,te weten:
Dennen masten;
21 Scheepsglas;
22 Dakleijen;
Dennen deelen;
23 Steen;
Azijnhout;
24 Kalk, zand enz.;
IJzer in staven;
26 Stokholmer teer;
5 Gemaakt ijzerwerk;
Gewone turf;
Versmolten
rood
27
koper;
6
van
7 Versmelten van geel koper;
28 Bramzeil, ever- en zeildoek;
29 Graauwdoek;
8 Koper in bladen;
30 Karl- en zeildoek,
9 Koperen spijkers;
31 Vlagdoek;
Tin;
10
lood;
van
32 Lakens;
Vergieten
11
33 Zeil- en bindgareu;
12 Zink in bladen;
34 Duigen en bodemstukken;
13 IJzeren spijkers;
35 Scheepsbrandspuiten;
14 IJzerkramerij;
36 IJzeren ballast;
15 Gereedschappen
vijlen;
van
37 Huiden of leder;
verkappen
Vijlen
en
16
38 Smeerkaarsen en katoen;
17 Pek;
18 Verwwaren;
39 Reuzel en roet;
IS Loodwit;
40 Borstelwerk;
20 Halt'wit glas;
41 Papier,
Brengt ter kennis van de gegadigden , welke bij de Aanbesteding tegenwoordig kunnen zijn, dat de Inschrijvingsbiljetten, op gezegeld papier
geschreven, vóór of uiterlijk op Zaturdag den tweeden Maart aanstaande,
des middags vóór twaalf ure, franco aan het Ministerie van Marine te
's Gravenhage moeten worden bezorgd.
De biljetten moeten bevatten eene naauwkeurige opgaaf van deprijzen,
voluit geschreven, waarvoor men de levering van ieder op het bestek
voorkomende artikel wil aannemen. alsmede het totaal bedrag van het
geheele bestek. Voorts moeten de biljetten duidelijk vermelden de namen
der inschrijvers en die hunner borgen, met hunne woonplaatsen, terwijl
dei
1
2
3
4

TELEGRAPHISCHE BEURSBERIGTEN.
Vrijdag

Nedekl. Werkelijke Schuld.

22 Februarij 1861.
Amsterdam.
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