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betaling in regten aan te spreken.
An. 8. Zij , die voor een of meer aandeelen hebben ingeschreven,
zijn ro"tens lid, onder de navolgende bepalingen:
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jaarlijksche contributie;
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Art. 16. Jaarlijks, in de maand April, doet het bestuur in eene algemeene vergadering verslag van den toestand der vereeniging. Het legt
daarbij tevens de rekening en verantwoording over van de ontvangsten
leden benoemen
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Art. 17. De inkomsten , voortspruitende uit de contributien en entreegelden van vreemdelingen en ingezetenen, den verkoop van dieren, planten
andere producten, tijdelijke belegging van gelden enz. enz.,worden
in de volgende orde besteed
1». tot bestrijding der kosten van beheer , betaling van traetementen
en daggelden, onderhoud van gebouwen, beplantingen, meubelen en
materieel, voedsel en aankoop van dieren on planten, reisgelden enz. , enz.
2°. tot. uitkeering van een dividend aan de aandeelhouders. Het
bedrag daarvan wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld, doch zal
5 per cent niet tebov-en gaan.
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3°. tot aflossing bij uitloting van aandeelen, een bedrag van 1
per cent van het oorspronkelijke kapitaal niet te boven gaande. De
wijze en tijd van uitloting worden in het reglement, in art. 15 vermeld,

vastgesteld.
De houders van aandeelen, welke zijn uitgeloot, behouden al de voordcelen aan die aandeelen verbonden, doch hebben geen aanspraak op
dividend, voor zooverre die zijn afgelost.
Art. 18. Indien na de betaling, uitkeering en aflossing, in art. 17 vermeld , nog een batig saldo mogt aanwezig zijn, zal van dit saldo l/4
worden afgezonderd voor eene reservekas, 1/4 zal strekken tot eene
bijzondere belooning aan hen, die met de eigenlijke uitvoering der zaak
zijn belast, en 2/4 gedeelten zullen besteed worden tot uitbreiding of
verfraaijing. De eerste betaling van dividend zal (casu quo) in 1864
plaats hebben.
De reservekas dient tot aanvulling van hetgeen ter bestrijding van
uitgaven, in art. 17 onder n°. len 2 vermeld, op een volgend jaar mogt

De stemgeregtigde leden kunnen met -fy4 der uitgebragte
stemmen bepalen, dat de gelden, in de reservekas voorhanden , of een gedeelte daarvan, tot uitbreiding of tot buitengewone aflossing bij uitloting
van aandeelen zullen worden besteed.
Art. 19. De vereeniging wordt opgerigt voor een tijdvak van 29 jaren
en 8 maanden, aanvangende den lsten November 1861 en eindigende
den lsten Julij 1890.
Het bestuur is met de vereffening belast; het maakt alle eigendommen
der vereeniging te gelde en voldoet de schulden ; het batig saldo , dat
overblijft, strekt tot uitbetaling , pondspondsgewijze. der aandeelen, welke
nog niet zijn uitgeloot.
Indien alle onuitgelote aandeelen ten volle zijn betaald, worden de
overblijvende gelden onder de aandeelhouders hoofdelijk verdeeld.
Art. 20. Indien de aflossing van het laatste der in art. 2 vermelde
aandeelen plaats heeft binnen den termijn, in art. 19 vermeld, vervalt
de vereeniging en gaan hare bezittingen in eigendom over aan de in art. 2
vermelde oorspronkelijke inschrijvers of hunne regtverkrijgenden.
Art. 21 Alle geschillen, welke mogten ontstaan tusschen de leden,
de aandeelhouders of hunne regtverkrijgenden zullen, zooveel mogelijk
op minnelijke wijze, hetzij door het bestuur, hetzij in eene vergadering
van stemgeregtigde leden, worden vereffend. Indien zoodanige vereffening onmogelijk blijkt, zal het geschil beslist worden door arbiters, volgens de wet.
De uitspraken der arbiters zijn aan geen appèl of cassatie onderworpen.
Art. 22. De aandeelhouders of hunne regtverkrijgenden, voor zooverre zij geene bekende woonplaats te 's Gravenhage mogten hebben,
worden geacht domicilie te kiezen bij den zetel van het bestuur der
te kort komen.

vereeniging.

Art. 23. De bepalingen in deze statuten (behalve in art. 5) vermeld
kunnen, behoudens de door de wet vereischte goedkeuring, veranderd
worden indien 3/ 4 gedeelten der stemgeregtigde leden daartoe schriftelijk
besluiten.
Art. 24. Deze statuten worden overeenkomstig de wet van 22 April
1855 [Staatsblad n°. 32), tot regeling en beperking der uitoefening van
het regt van vereeniging en vergadering , aan deKoninklijke goedkeuring
onderworpen.
Behoort bij Zijner Majesteits besluit van den 14denNovember 1861,
(Staatsblad

n°.

99).

Mij bekend,

De Minister van Justitie,

Godefroi.

Bij besluit van 1 December 1861, n°. 53, heeft Zijne Majesteit goedgevonden, de benoeming van H. Zijp, burgemeester van Midwoud, tot
secretaris dier gemeente, met Zijne goedkeuring te bekrachtigen.

Bij besluit van 1 December 1861 , n°. 54, heeft Zijne Majesteit goedgevonden, aan eene commissie uit de Staten der provincie Utrecht, belast met het onderzoek of de oprigting van een hoogheemraadschap van
de Vecht mogelijk en wenschelijk is te beschouwen, magtiging te verleenen, om na de sluiting van de najaarsvergadering der Staten hare
werkzaamheden voort te zetten.
Bij besluit van 1 December 1861, n°. 56, heeft Zijne Majesteit goedgevonden te herbenoemen tot burgemeester:
der gemeente Borne J. J. van Cleeff;
der gemeente Harderwijk mr. G. A. de Meester;
der gemeente Vinkeveen en Waverveen J. F. Caspers.

BUITENLANDSCHE BERIGTEN.
ENGELAND.
De Times van gisteren berigt, dat lord Russeil, de minister van buitenlandsche zaken , in een Vrijdag jl. te Londen gehouden kabinetsraad ,
door de vergadering belast is met het opstellen der depêche, welke omtrent de schending van Engelands vlag, gepleegd aan de pakketboot
Trent, naar Washington moest worden gezonden; dat het ontwerp
van lord Russeil Zaturdag jl. in eenen nieuwen kabinetsraad is
overwogen, en de bewoordingen der depêche vastgesteld zijn; dat
dit gewigtige staatsstuk denzelfden dag door de Koningin goedgekeurd ,
en terstond daarop met de gewone pakketboot naar de Vereenigde
Staten afgezonden is, zullende het in twaalf dagen tijds Washington

was bij de marine last tot eenige beweging te geven alvorens het een antwoord van het Washingtonsche kabinet ontvangen zou hebben. Dit
werd jl. Zaturdag ook aan de Londensche effectenbeurs voor zeker
gehouden, en droeg bij om er den koers der fondsen iets vaster te maken.
FRANKRIJK.
De Senaat van Frankrijk is gisteren namiddag bijeen gekomen om
eene buitengewone zitting te houden. De dagorde vermeldde twee punten:
toelating van verscheiden Senaatsleden welke nog niet hadden zitting
genomen, en mededeeling van een ontwerp van een Senaatsbesluit.
Dit ontwerp luidt aldus:
i> Art. I.
Het budget van uitgaven wordt aan het Wetgevend Ligchaam aangeboden met zijne verdeeling in sectien, kapittels en artikelen.
Het budget vanieder ministerie wordt bij sectien in stemming gebragt,
overeenkomstig de aan dit Senaatsbesluit gehechte lijst.
» De kapittelsgewijze verdeeling der voor ieder ministerie bewilligde
gelden wordt door een besluit des Keizers, genomen in rade van staat,

.
.

/

geregeld.
Bij bijzondere besluiten, in denzelfden vorm uitgevaardigd, kan in
het budget van ieder ministerie overschrijving van een kapittel op een

ander veroorloofd worden.
Art. 2. Suppletoire of buitengewone crediten zullen niet anders dan
krachtens eene wet kunnen worden verleend.
,; De bepalingen der bestaande wetten blijven van kracht ten aanzien
van de nog te betalen uitgaven van gesloten dienstjaren, ten aanzien
der uitgaven van de departementen, de gemeenten, de plaatselijke
diensten, enz.
Art. 3. De artt. 11 en 12 van het Senaatsbesluit van 25 December
1852 worden gewijzigd zoo veel zij met dit Senaatsbesluit strijdig zijn."
De ministeriele Constitutionnel verklaart zich heden tegen eene ontbinding
van het Wetgevend Ligchaam , hetwelk, naar den regel, nog twee gewone zittingen zou kunnen houden. De wijziging , welke de Keizer in de
inrigting van het finantiewezen wil brengen , is volgens dat blad geenszins
eene zijdelingsche blaam voor de volksvertegenwoordiging, maarin tegendeel eene voldoening aan de door haar herhaaldelijk en moedig geuite
i)

~

klagten.
—De dagbladen van Havre melden dat een Fransch haudelsvaartuig
door het Noord-Amerikaansche oorlogsschip San Jacinto, hetwelk de
gelastigden der Confoederatie op eene Engelsche pakketboot gevangen
heeft genomen omstreeks denzelfden tijd en in dezelfde wateren aangehouden en daarbij door aanzeiling zwaar beschadigd is, zoodat het
hulp moest vragen om de kust te kunnen bereiken, en dat deze hulp
door het oorlogsschip eerst geweigerd, en vervolgens in ontoereikende
mate verleend is.
De dagbladen beweren niet, dat het Amerikaansche oorlogsschip geen
regt had om het Fransche handelsvaartuig aan te houden en zich deszelfs
scheepspapieren te doen vertoonen ; ook niet dat de aanzeiling eene moedwillige daad is geweest. Maar zij beweren, dat het bij de aanhouding
moer voorzigtigheid , en vervolgens, nadat het door achteloosheid groote
schade toegebragt had , meer hulpvaardigheid had behooren te betoonen.
Terwijl de ministeriele dagbladen van Parijs, in hunne beschouwingen over de gevangenneming van de gelastigden der Confoederatie,
de Vereenigde Staten in het ongelijk stellen, gaat een van die bladen, de
Patrie, verderen beweert, dat, in het waarschijnlijke geval eener vredebreuk tusschen Engeland en de Vereenigde Staten, Frankrijk niet onzijdig zou behooren te blijven maar krachtdadig partij voor Engeland
zou moeten kiezen, opdat de strijd door de groote overmagt der eene
partij spoedig afloope, opdat de zeemagt d_3r Vereenigde Staten aizoo
de vernietiging, welke zij van Engeland te duchten zou hebben, ontga
en opdat de nieuwe orde van zaken in Noord-Amerika niet het werk
van Engeland alleen zij.
Terwijl de jongste berigten uit China melden dat de Engelsche en
de Fransche troepen begonnen waren Tien-tsing en Kanton te ontruimen, wordt door het Parijsche blad Ie Pays vrij stellig verzekerd dat
er, op verzoek ven het Chinesche gouvernement, besloten is de geallieerde
troepen nog een jaar in China te laten blijven.

,
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RUSLAND.

De dezer dagen te Parijs opgeworpen vraag der ontwapening wordt
ook door het Journal de Saint Pétersbourg, het Fransche dagblad van

,

het Russische gouvernement, behandeld. Dit blad oordeelt dat de
eerste stap daartoe alleen door Frankrijk kan worden gedaan en vermaant het dringend om daartoe te besluiten. Ten zij Frankrijk hierin
zegt dat
het voorbeeld aan de mogendheden van het vaste land geeft
de
in
de
onderscheiden
landen
belastingpligtigen
blad
zouden de
hoop op verligting van den last, waaronder zij gebukt gaan, moeten
laten varen."
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TURKIJE.

Dezer dagen bragt de telegraaph berigt, dat Joseph Karram, een van
de opperhoofden der Maroniten in den Libanon, op bevel van Fuad
Pascha, den commissaris van de Porte, in hechtenis genomen was. D
berigt werd in Frankrijk, vooral in de katholijk gezinde kringen, me
Al de vrienden der Syrische Christenen, en ieder
leedwezen vernomen.
die een echt Fransch hart in den boezem draagt
zegt l Ami del
zijn smartelijk getroflen
Religion, een katholijk dagblad van Parijs
door de tijding van de gevangenzetting van Joseph Karram, die °P
kunnen bereiken.
verzoek van Daud Pascha, den gouverneur van den Libanon, doo
De Times acht het waarschijnlijk , dat de San Jacinto op eigen verFuad Pascha in hechtenis is genomen. Sedert eenigen tijd wist me
antwoordelijkheid en zonder bepaalde bevelen van het gouvernement der reeds dat Karram, de heldhaftige redder der landstreek Kestrawan.
Unie heeft gehandeld maar durft evenwel naauwlijks hopen, dat de welke voor de regten en de belangen zijner landgenooten opkwam,
stap, eenmaal gedaan zijnde, door het Washingtonsche kabinet zal verklaarden strijd was met Daud Pascha, den gehoorzamen dienaar o
worden gewraakt.
Porte, welke door Turkije in overleg met Engeland, en in weerv
den Libanon
Volgens schrijven uit Londen van eergisteren was aldaar het gerucht van Frankrijks tegenkanting, tot gouverneur van
onafhankelijkheid
de
aangesteld,
overblijfsel
van
met last om het laatste
in omloop, dat het Engelsche kabinet besloten had, wegens de opgerezen
aangevan„
verwikkelingen met de Vereenigde Staten, het Parlement, hetwelk naar Maroniten te vernietigen. Daud Pascha had zijn bestuur
,a
den gewonen gang van zaken eerst in de maand Februarij eerstkomende met de christenen weder aan dezelfde kwellingen te onderwerpen
der
zou moeten vergaderen, reeds tegen Kersmis bijeen te roepen. Doch in oude Turksche gouverneurs plagten te doen ; en na hot vertrek
deJ
sche troepen wilde hij aan de Maroniten de wapenen ontnemen rde
doorgaans wel onderrigte kringen te Londen werd dit gerucht als voorrote
barig beschouwd, dewijl het antwoord op de door Engeland aan de Unie voorwendsel dat deDrusen reeds ontwapend waren. Karram Pden
paso ha
reeds
werd
door
;
hij
gedane eischen niet vóór Kersmis kon aankomen. Daarentegen werd in die moedig tegen dat voornemen toen
g(jba
kringen verzekerd, dat het Engelsche gouvernement niet voornemens voor eenen oproerling verklaard, en werd verzekerd dat Daud
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te doen vonniss ero Maar
hem wilde doen vatten, om hem als oproerling
eien
durven
niemand dacht, dat Daud Pascha zijn plan zou
' e
Europesche
wijl de commissievan gelastigden der
op de
Beyrut vereenigd was en eene flottille
voor de mogelyke ge
Syrische kust wacht hield. Doch de Pascha is
is dooi
volgen van dien stap niet teruggedeinsd. Karram reed als opreerhng
oogenblik
in den kerker geworpen en welligt op
beschermeling, de onvermoeide
met den dood gestraft. Hij was Frankrijks
en de slag,
voorstander van den invloed onzes lands in Syne;
hem treft, is eigenlijk tegen Frankrijk gerigt. mm.stoneel dagbad van
Thans echter leest men in Ie Pays, een
«eh
de
Parijs: „ Het berigt, dat Joseph Karram,roemrijk
heeft ondersebe.den
moordtoonoolen zoo
tijdens de Syrieche
y
Er
bevestiging
hechtenis genomen is, ontvangt geene
gron
nog
geen
ringen omtrent dat feit gevraagd: en er is Paschawerkelyk genomen ,
dat een zoo bedenkelijke maatregel door Fuad
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in de Napelsche gewesten, en stelde de regering verantwoordelijk voor
het vergoten bloed en de stoornis der openbare veiligheid.
3 December. Na den heer Ferrari hebben gisteren nog drie
leden voor en tegen het ministerie gesproken. De discussie is kalm
gebleven en heeft geene bijzondere incidenten opgeleverd.
besluit zal
Turyn 3 December. De Italia berigt dat eerstdaags een
van
verschijnen tot regeling van de verruiling der staatsschuldbrieven
ryksschuld.
de
obligatien
algemeene
van
de oude Italiaansche staten tegen
met die ruiling
De bankiershuizen zullen reeds in de aanstaande week
een begin kunnen maken.
Turr zou ten gevolge van zijnen brief aan den minister
De
zou hy zyn
van ooriog op disponibiliteit gesteld zijn. Volgens geruchten
zyn.
dit
hem
geweigerd
ontslag gevraagd hebben, doch zou
Turyn

_

Generaal

.

comité van uitGenua 2 December. Garibaldi heeft het centrale
de
tot
dus ver verrigte
over
bezocht,
is,
hij
president
rusting, waarvan
vermaand om
werkzaamheden zijne tevredenheid betuigd, en het comité
avonds
verzaDes
gaan.
met ijver op den ingeslagen weg voort te
De berigten uit New Vork van den 16den November jl.
Deze
Garibaldi.
de
van
woning
melde zich eene talrijke menigte voor
eene opmerkelijke rede, die onlangs door
Washington
toezegging
te
de
woorden,
sprak
eenige
vertoonde zich op het balcon en
New-Yorksche vrijwilligers, den kolonel Cochrane
behelzende dat hij in de ure van den strijd niet op zich zou laten wachten.
zijn regement gehouden is. Aan deze rede werd des te
de heer Camerondie zich onder Tegen morgen wordt eene nieuwe demonstratie voorbereid.
gehecht, dewijl de minister van oorlog, betuigde
van harte met dezelve
de toehoorders bevond, uitdrukkelijk
de Goyon ontvangen.
van den oorlo g
Rome, 1 December. De Paus heeft den generaal Mantima
in te stemmen. Na eene uitweiding over dededoeleinden
van
en van de
krachtsinspanning
de
bisschoppen
van
Bij eene circulaire aan de
tegen het Zuiden, en na eene lofspraak op
aan de
pastoors
dat
de
gelast,
regering
Campagna heeft de pauselijke
voorstanders der Unie vervolgde de
ieder middel manschappen der legitimistische benden in Napels, die in hunne gemeenten
„In zulk eenen oorlog a
1!.
kracht kunnen doen ge- eene toevlugt mogten zoeken, bescherming en hulp moeten verleenen.
aan te grypon waarmede wy don
ft
au
voelen Gesteld eens , dat ons
daarvoor
en
voeren,
te
uit
Weenen, 3 December. Volgens berigt uit Castel-Nuovo hebben de
Lurep
dat wy in staat zyn die katoori naar
ontvang en, denkt Oostenrijksche troepen de door de opstandelingen tegen de Oostenrijksche
milhoenen dollars, de zenuw yan den o°"°=
.fe j nemen ? Neen; grenzen opgeworpen batterijen geslecht, zonder een geweerschot te lossen.
gij dan, dat wij die katoen met M
d da Ummunitie, dat
op dit punt is uwe «fokwijze gevest
fe kwam ; zouden wi j
leeftogt voor het leger-des vijands .tarnen
ons niet aan schandelijk verzuim scnuiu.g,
eigenen? Voorzeker
ruu
3denDecember 1861.
ons die artikelen voor ons eigen geö
'sGravenhage, den
Gesteld de vijand rukt
in
zou het eene schandelijke h^°°"TCjl eid, uit valsche kieschheid,
Het bijvoegsel tot deze courant behelst het verslag van het
sekereweekho
uit
heden
verneder
tegen u op, zoudtgij,
de zitting van°de Tweede Kamer der Staten-Generaal van
no
»
nalaten de dreigende vuurmondon togen
is uw doel, handelde.
vellen
vellen? Neen, dat zoudt gij met, immere
uwe taak.
in beslag neemt, indien gij
viiands
y
Zijner Majesteits schroefstoomsehip de Linge, onder bevel van den
Welnu, indien gij de have oes
beneemt, vraag
het
leven
B 0 ?Ik vraag u, of gij luitenant ter zee van de lste klasse P. M. van der Haak,_ is in den
zijne havens met geweld opent,
namiddag van den 3den dezer van de reede van Hellevoetsl vis naar zee
ik u, of gij hem zijne aven
ze bijj bataillons tegen hunne
en
aDeuen
wapenen
f
te
vertrokken ter opvolging zijner bestemming naar Oost-Indie.
niet gezind zijt zijne slaven
meesters ten stryde te
met blanke opstandelingen, en
„Hoe! gij hebt
WATERHOOGTE IN DE HOOFD-RIVIEREN.
waarvan zij zich bedienen,
echter wilt gij de zwarten, de neger-i»
Spar n
instandhouding van het goiiverIn 24 uren
Sivierhoogte
i,
T
nnodzakeliik ware totbevolking
land,
lD
het
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geheele
i
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brandb
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Doet dat alles en indien
bij de hand, geeft hem een
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NASCHRIFT. indien de heer
Timet, zegtt dat ,
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Londen, 3 December. De uwegen,
«u.v
Wezen, de houhoopt Frankrijk te kunnen
n
overAmerika en Engeland voor het eerst
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e|- onde dier hoop zal
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ADVERTENTIES.

MINISTERIE VAN FINANTIEN.
Op aanstaanden Donderdag, den sden December 1861, zal de
*
*
gewone Audiëntie van den Minister van Finantien niet plaats hebben.
MINISTERIE VAN MARINE.
van den Minister van Marine zal op Vrijdag aan* » De Audiëntiedezer,
niet plaats hebben.

staande, den 6den

'sGravenhage, den 2den December 1861.

MINISTERIE VAN OORLOG.
De Audiëntie van den Minister van Oorlog zal op Dingsdag
*
*
den*loden December aanstaande, niet plaats hebben.

d&u kapltein
* B
zou
dien
Er
«\
bedroegen.
o| cleren een koppel
'J
eeredegen,
van dat schip een
enter bijl ten geschenke
MINISTERIE VAN BINNENLANDSCHE ZAKEN.
Pistolen en aan elk van de manschappen
Provincie Utrecht.
gegeven worden.
AANBESTEDING.
van Afgevaardigden was
t.
Hm der Kamer
vervan
op
Turyn, 2 December.
aanwezigheid
Op Zaturdag, den 7den December 1861, des namiddags ten 2 ure,
merkte de a
m
zeer talrijk bezocht. Men
onder nadere goedkeuring, door den Commissaris des Konings in
rjgdulena en zal,provincie
scheiden afgevaardigden der linker
of, bij zijne afwezigheid, door een der leden van
eene de
heeft
Sicilië aangekomen waren, oteaeg".
heer
Ferrari
\._,
De
Gedeputeerde
oordio
Staten , en in bijzijn van den Hoofdingenieur van den
de
Garibaldi was niet ministers van inconsequentie beschuldigde;
het
Bste district, aan het locaal van het Provinciaal
in
noodzak elyk Waterstaat
gehouden, waarin hy
te Utrecht worden Aanbesteed :
h et ministerie erkende dat het be
nemen, waardoor Bestuur
elen
te
aatreg
het
afbreken der oude steenen brug over den Hollandgedeeltelijk
de
.m
om
vei maant e
maar had den moed niet
sehen IJssel te Montfoort; het te dezer plaatse maken eener
het aan Frankrijk ontrukt zou van i tot 1859 gegevenvoorbeeld te
houten ophaalbrug, benevens het bouwen eener brugwachtersh et ministerie om het door Piemont,
gtil heJ bleef gewapend,
woning aldaar.
Pieni
inwendig vri j en gelukkig
Volgen. Na den slag bij Novara hield
Deze Aanbesteding zal geschieden bij inschrijving en opbod.
p
zl
ontzorg
om
zijne
begeerte
al
de
gewesten
besteedde
sche
Het Bestek ligt ter lezing aan het locaal van het Ministerie van Bintot dus Ver
het
&
maken, zoodat in al de
het Provinciaal Bestuur van Utrecht
te wo
en nenlandsche Zaken, aan dat van
stond om met Piemont
rooverwez
bestuur, _stelsel van

Voordeele der
50,000 dollars

teden

..
°

-

.

f V^

utoltJJ
-'^

binnenlandsch

.. .

Utrecht,

te Utrecht, en op alle zoodanige plaatsen, alwaar gewoonlijk de Bestekken van Waterstaatswerken in gemelde provincie ter lezing gelegd worden.
Zullende drie dagen vóór de besteding de noodige aanwijzing in loco
worden gedaan, en voorts nadere inlichtingen te bekomen zijn bij den
Hoofdingenieur en Adspirant-ingenieur baron van Ittersum, beiden te
Utrecht en den Opzigter D. van der Werf te Oudewater.
'sGravenhage, 9 November 1861.
De Minister van Binnenlandsche Zaken,
S. van Heemstra.

Hertogdom Limburg.
aanbesteding.

Op Maandag, den I6den December 1861, des middags ten 12 ure,
zal, onder nadere goedkeuring, door den Commissaris des Konings in het
hertogdom Limburg, of, bij zijne afwezigheid, door een der leden van
de Gedeputeerde Staten, en in bijzijn van den Hoofdingenieur van den

Waterstaat in het 7de district, en den dirigerenden Hoofdingenieur in
Belgisch Limburg, aan het gebouw van het Provinciaal Bestuur, te
Maastricht, voor gemeenschappelijke rekening van de Nederlandsche en
Belgische Regeringen , worden Aanbesteed
de uitvoering van werken ter verbetering van het vaarwater op het
grensscheidend gedeelte der rivier de Maas
a. in de gemeenten Obbicht en Grevenbicht;
b. in de gemeenten Ohe en Laak;
c. te Visscherweerd, onder de gemeente Roosteren,
Deze Aanbesteding zal geschieden bij enkele inschrijving.
De Bestekken liggen ter lezing aan het gebouw van het Ministerie van
Binnenlandsche Zaken, aan dat van het Provinciaal Bestuur van het
hertogdom Limburg, te Maastricht, en op alle zoodanige plaatsen, alwaar gewoonlijk de Bestekken van Waterstaatswerken in gemeld hertogdom ter lezing gelegd worden.
Drie dagen vóór de besteding geschiedt de plaatselijke aanwijzing ,
en zijn voorts nadere inlichtingen te bekomen bij den Hoofdingenieur
van den Waterstaat en den Ingenieur van Opstall te Maastricht
'sGravenhage, 12 November 1861.
De Minister van Binnenlandsche Zaken,
S. van Heemstra.

:
:

Voorts zullen die biljetten duidelijk moeten vermelden de namen der
inschrijvers en die hunner borgen met hunne woonplaatsen , terwijl op
het adres de benaming en het nommer van het Bestek, waarop de inschrijving geschiedt, zullen moeten worden aangewezen.
Inschrijvingsbiljetten, welke aan bovenvermelde bepalingen niet voldoen
en ook die waarin ongewaarraerkte doorhalingen, veranderingen of byconditien zijn gemaakt geworden, of waarin vergissingen bestaan, zullen
onherroepelijk ter zijde worden gelegd.
De voorwaarden waarop deze Aanbesteding zal geschieden, liggen ter
lezing van gegadigden aan het Departement van Marine te'sGravenhage,
bij de Directien der Marine te Amsterdam, te Willemsoord en te Vlissingen, ten Burele van de Commissarissen des Konings in de provinciën
Noordbrabant, Gelderland en Overijssel, alsmede ter Secretarie van de
gemeentebesturen te Rotterdam en te Dordrecht.

'sGravenhage, den 3den December 1861.

De Minister voornoemd,
W. J. C. Huyssen van Kattendijke.
marine.

Openbare Verkooping aan 's Rijks Werf te Amsterdam, op Woensdag
den Uden December 1861, des voormiddags ten 10 ure, van:
eenige partijen Eiken- en andere soorten Werk- en Brandhout,

Oude Duigen, Vaatwerk, Scheurpapier, Geweren, Lederwerk
en meer andere voor 's Rijks dienst afgekeurde artikelen.
Zullende een en ander op den dag vóór de Verkooping, des voormiddags van 9—ll'/j en des namiddags van 2—3'/_ ure, door de gegadigden kunnen bezigtigd worden en de Verkoopvoorwaarden ter lezing
liggen.
Amsterdam, den 2den December 1861.
De Directeur en Kommandant der Marine,
C. J. Berghuis.

NEDEKLAWSCIIE HANDKLiKAATSGILAPPM.

Openbare Aanbesteding, onder nadere goedkeuring van het
Departement van Koloniën, in 3 perceelen, van:
MINISTERIE VAN MARINE.
39,100 Ned. el Zeildoek (Hollandsch);
BERIGT AAN ZEEVARENDEN.
„ Karldoek idem
14,050
De Minister van Marine brengt ter kennis van belanghebbenden de
Presenningdoek;
11,050
navolgende bekendmaking van het Hydrographic Office, Admiralty , te
500
Springzeildoek.
»
Londen, als:
liggen ter inzage aan het Departement
De
van
levering
Voorwaarden
Turkije. (Zee van Ma.rmora).
eiken
Koloniën,
op
werkdag,
van
en
voorts
van 10 tot 3 ure, ten Kantore
I°. Stilstaand licht met schitteringen op kaap Khoraz.
Nederlandsche
Handelmaatschappij
van
de
Directie
der
te Amsterdam
Een stilstaand licht van natuurlijke kleur, vevtoonende iedere halve
Agenten
hare
te
Rotterdam,
Dordrecht,
Schiedam,
en
van
a/d Helder,
kaap
minuut eene schittering, is opgerigt op het hoogste gedeelte van
Leeuwarden
alwaar
ook
de
Middelburg,
en te
Inschrijvingsbiljetten
Khoraz, omstreeks 12/3 Engelsche mijl van het dorp Khoraz op de te
welke op Dingsdag den 17den December e. k., des
verkrijgbaar
zijn,
gemiddelde
Het
licht
180
voeten
boven
de
Engelsche
is
Europesche kust.
moeten ingeleverd zijn aan het
oppervlakte der zee verheven en bij helder weder op 22 mijlen afstand middags, ten twaalf ure,te vrachtvrij
Amsterdam, waarna onmiddellijk tot de
locaal der Maatschappij
zigtbaar.
voorloopige toewijzing zal worden overgegaan.
De lichttoestel is dioplriek of met linzen van de 2de grootte.
De aandacht van gegadigden wordt gevestigd op de wijziging in de
De lichttoren staat:
bepalingen
van het Bestek opgenomen, waarbij bepaald wordt dat ook
op 40° 41' 15* N. Breedte, en
het
Doek
van machinaal Gesponnen Garens tot de medevervaardigd
27° 17' 15" Lengte Oost van Greenwich.
z»al worden toegelaten.
dinging
2°. Stilstaand licht op Erekli.
Amsterdam, 3 December 1861.
Een stilstaand licht van natuurlijke kleur is geplaatst op de Westpunt
der kust bezuiden de Reede van Erekli, op de Europesche kust. Het
licht staat 164 Engelsche voeten boven het gemiddeld oppervlak der zee,
en is bij helder weder op een afstand van 11 Engelsche mijlen zigtbaar.
De lichttoestel is dioptriek of met linzen van de sde grootte.

***

.

„

GOEDKOOPE SCHOOLBOERHANDEL

De lichttoren staat:
op 40° 58' 28" N. breedte
„ 27° 58' 15" Lengte Oost van Greenwich.
3°. Stilstaand licht op Kutali.
Een stilstaand licht van natuurlijke kleur is geplaatst op de klip aan
den Westelijken ingang tusschen de eilanden Kutali en Rabby (Araplar),
49 Engelsche voeten boven de zee, en op 10 Engelsche mijlen zigtbaar.
De lichttoestel is dioptriek of' met linzen van de sde grootte.
De stand des lichttorens is opgegeven als
op 40° 30' 34 N. breedte; en
» 27° 28' 5" lengte Oost van Greenwich of nagenoeg
meer
Westwaarts
dan op de kaarten der Admiraliteit;
mijl
IV4
4°. Stilstaande roode lichten op Palio-Punt.
Twee stilstaande roode lichten zijn boven elkander geplaatst op de
Westelijke punt van het Schiereiland Artaki aan den Noordelijken ingang
van het Kanaal van Rhoda 138 Engelsche voeten boven de zee en zigtbaar
op 5 Engelsche mijlen.
De stand van den lichttoren is opgegeven als :
op 40° 29' 23" N. breedte; en
» 27° 40' 40" lengte Oost van'Greenwich, of omstreeks
V/t mijl meer Westwaarts dan op do kaarten der Admiraliteit.
'sGravenhage, den 2den December 1861.
De Minister voornoemd ,
W. J. C. Huyssen van Kattendijke.
Aanbesteding van Eiken Houtwaren ten. behoeve van de Directie
der Marine te Amsterdam.
De Minister van Marine, van voornemen zijnde, op Maandag den
dertigsten December 1861, aan de minst aannemende te doen Aanbesteden de levering van de hierna te vermelden Eiken Houtwaren ten
behoeve van de Directien der Marine te Amsterdam , te weten:
1. Eiken Balken;
2. Eiken Balken;
3. Eiken Krommers;
4. Eiken Krommers ;

:

5. Eiken Knieën;
Brengt ter kennis van de gegadigden, dat de inschrijvingsbiljetten , op
gezegeld papier geschreven, vóór of' uiterlijk op Maandag den dertigsten
December 1861, des middags vóór 12 ure, franco aan het Departement
van Marine te 'sGravenhage zullen moeten worden bezorgd.
De biljetten, waarvan er voor elk bestek een afzonderlijk zal moeten
worden ingeleverd, zullen moeten bevatten eene naauwkeurige opgave
van de prijzen, voluit geschreven, waarvoor men de levering van ieder
der op het bestek voorkomende artikelen wil aannemen, alsmede het
totaal bedrag van het geheele Bestek

VAN

M. J. MENS-JU»,

I

Hoogstraat 5/386, te Rotterdam.
Wordt aan Gemeentebesturen in de gunstige attentie aanbevolen.
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BINNENLANDSCHE BERIGTEN.
'sGravenhage, den 3den

December

de organisatie der rijkspolitie in
maar alleen bepalingen betrekkelijk
lang die wet niet bestond moest
Zoo
verband met do gemeentepolitie.
den
toestand en daarin had hij geene
tegonwoordigen
die zaak blijven in
den heer de Raadt behandelde quaestie toondo
bij do overdragt van
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