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VOOR DE GRAAFSCHAP ZUTPHEN.

Tjaden, te Deventer, J. P. v. Cappelle, te 
Doetinchem,, C. H. Wesser, te Zevenaar.

De prijs is per drie maanden, franco per 
post 85 Cts.; binnen de Stad 70 Cts.

Afzonderlijke nommers 10 Cts.

Dit Blad verschijnt iederen Woensdag mor
gen. Behalve bij de Uitgevers, worden bestel
lingen aangenomen door de Agenten de H. H. 
W. H. Stenfert Kroese , te Arnhem,, A.

De prijs der Advertentiën is van een tot vier 
regels 65 Cts.; voor eiken regel meer 15 Cts. 
behalve 35 Cts. zegelregt voor elke plaatsing.

Advertentiën en ingezonden stukken dienen 
uiterlijk Dingsdagmorgens aan de drukkerij te 
zijn. In spoedvereischende gevallen gelieve 
men regtstreeks aan den drukker W. Beckingj 
te Doesborgh) te adresseren.

Uitgevers: J. SCHOONMAN, te Zutphen en W. BECKING, te Doesborgh.

BUITENLAND.

Daaromtrent zeart de Keizer. dat dit

OVERZICHT DER POLITIEKE BERICHTEN.
Terwijl de ministeriele krisis hier te lande de aandacht 

in zoo hooge mate trekt en verdient , levert het buitenland 
heden bijna niets van eenig gewigt op.

In de groote dagbladen leest men de troonrede van o o
Keizer Napoleon. Slechts twee punten daarin zijn waard , 
dat men er eenig belang aan hecht; het eerste betreft de 
zaken in Mexico.
rijk nu geheel in rust is, dat er geen opstandelingen meer 
zijn, en dat ieder het door de ste
bestuur heeft erkend. Over het vertrek der Fransche troe
pen uit Mexico wordt gezegd, dat er eene overeenkomst 
met Keizer Maxirnïllaan is gesloten omtrent het ontrui- 
men van Mexico op zoodanige wijze, dat de belangen van\»u.- 4 i * F « I 1 I l’ » . ♦ • f * » f* **. ' • - * i
Frankrijk welke men daar is gaan handhaven, verzekerd 
worden. Geen mensch zal er aan twijfelen dat de berichten 
omtrent de rust die in Mexico heerscht, onwaar zijn; ook 
de volkskeuze van Keizer Maximiliaan is een ijdel woord, 
zij beteekeut nog minder dan het votu
ber. De ontruiming wordt dus bepaald bevestigd, doch 
het tijdstip wanneer wordt niet opgegeven. Dat deze in
terventie in het belang van Frankrijk ondernomen zou zijn, 
is een schaamtelooze leugen. Wel hebben eerst Frankrijk, 
__ • . > - ■ r r . t . .
Engeland en Spanje den oorlog met Mexico begonnen, ten 
einde schadevergoeding te verkrijgen voor hunne geschon
den handelsbelangen; maar deze werd aangeboden en door 
Engeland en Spanje aangenomen. Had Frankrijk dat ook 
gedaan dan was de oorlog misschien werkelijk in het belang 
van Frankrijk geweest; maar Napoleon zette den oorlog 
voort, in schijn om Almonte, deu tegenstander van Juarez 
te helpen; maar toen de Franschen eenmaal vasten voet 
in Mexico hadden, plaatsten zij daar door middel van een 
gefingeerd algemeen stemrecht eenen keizerstroon, door 
niemand in Mexico gewenscht. Zij bemoeiden zich dus 
met eene zaak die hun niet aanging, en waarvan Frank
rijk en misschien Napoleon zelf de wrange vruchten zullen 
plukken.

Het tweede punt betreft den inwendigen politieken toe
stand van Frankrijk. De Keizer zegt daarover dat Frankrijk

des volks gevestigde
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geene ballingen en geene politieke gevangenen heeft. Om 
van de onwaarheid daarvan overtuigd te zijn , behoeft men 
alleen maar te denken aan die vele Fransche republiekeinen , 
die zich in Cayenne, Belgie en Zwitserland bevinden. 
Schaamteloozer leugen is nog

De zaak van de annexatie der hertogdommen gaat voor 
Pruissen ook niet voorspoedig. De inwoners der hertog
dommen blijven standvastig in hunne sympathie voor Au- 
gustenburg, en zijn niettegenstaande zij onder verschillende 
besturen staan, een van geest. Ook de andere Duitsche 
Staten toonen hun antipathie voor de wijze van handelen 
van Pruissen , en Oostenrijk verklaart zich mede niet on
duidelijk voor Augustenburg, en wacht maar met daar 
openlijk mede voor den dag te komen tot dat aan Pruissen 
deze interimaire toestand zal beginnen te vervelen. Tot hier- w • J ■K 
toe bepaalt het zich tot de volstandige weigering van alle 
vergrooting van Pruissen’s grondgebied. Eindelijk zijn 
Engeland en Frankrijk Pruissen ook niet gunstig.

In de Pruissische Kamers van Vertegenwoordigers zullen 
waarschijnlijk de volgende besluiten genomen worden: 
1°. dat de annexatie van Lauenburg onwettig is; 2°. dat 
dit ook het geval is met eene overeenkomst tusschen den 
Staat en de Keulen-Mindener-Spoorwegmaatschappij. De 
Regering zal zich echter aan die besluiten weinig storen.

Volgens de 17ander er heeft Rusland in het geschil met 
Rome de bemiddeling van Pruissen ingeroepen, dat zich 
hiertoe bereid verklaard heeft. De Pruissische gezant te 
Rome , heeft diensvolgens in last gekregen, om zich on- 
middelijk tot Kardinaal Antonelli te wenden, ten einde 
te vernemen of Rome eveneens de bemiddeling van Pruissen 
aanneemt.

In Venetie is 4. i • i J ’ I - y
plannen van 
des Debats vergelijkt 
nadeslag; Venetie, zegt men, wordt zoodoende van een 
zieltoogende tot een lijk gemaakt.

Te Florence is met plegtigheid door den Pruissischen 
gezant de orde van den zwarten adelaar aan den koning 
van Italië overhandigd. Daarbij heeft Z. M. o. a. op de 
gelijkvormige strekking van beide koninklijke huizen ge
wezen , die aan Duitschland en Italië een toekomst be
looft beide volken waardig.

nooit uitgesproken.
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Dit zijn Woorden die te Weenen 
worden opgevangen. De strekking van Pruissen is duide
lijk , even als Sardinië een eenig Italië hoopte te vestigen, 
zich ten koste van naburen uit te breiden. De zaken gaan 
te Berlijn niet zoo vaardig als te Turijn. Maar het doel 
is klaar genoeg en kan slechts ten nadeele ook van Oos
tenrijk worden bereikt.

Het is in dezen staat der zaak begrijpelijk, dat de 
verhouding tusschen Weenen en Berlijn steeds minder 
vriendschappelijk wordt Men spreekt o. a. van eene warme 
scène, die tusschen v. Bismarck en den Oostenrijkschen 
gezant Karolyi zou hebben plaats gegrepen.

De heer Seward heeft aan do Fransche regering te kennen 
gegeven , dat, zoo zij hare troepen niet uit Mexico terug 
ontbiedt, de goede betrekkingen tusschen Washington eu 
Parijs gevaar loopen ; voorts dat de regering der Unie niet 
alleen niet gezind is het Gouvernement van Keizer Maxi- 
miliaan te erkennen , zelfs wanneer Frankrijk zijne troepen 
terugroept, maar zich ook niet verbinden kan , dat zij de 
nieuwe orde van zaken in Mexico niet zal tegenwerken.

Uit New-York wordt gemeld , dat de president Johnson 
bij den senaat het rapport van den Minister voor Oorlog 
en den Procureur Generaal betreffende het proces van Jef- 
ferson Davis heeft ingediend. De Minister is van oordeel, 
dat de ex-president vervolgd moet worden wegens 
aanzetting tot het vermoorden van den president 
en het ombrengen van bondstroepen.

Men leest in de Amerikaansche correspondentie
Times het volgend opmerkelijke staaltje van Amerikaan- 
sehe zienswijze, maar dat een sterk bewijs, is, hoe streng 
en onpartijdig het volk de individualiteit, zonder neven- I 
consideratiën , eerbiedigt. //De verschijning van Edwin | 
Booth, broeder van J. W ilkes Booth, moordenaar van 
president Lincoln, zegt de correspondent, op het tooneel 
in den Wintertuin te Nieuw-York, is een ware ovatie 
geweest. De zaal was stampvol. Het publiek juichte den 
tooneelspeler den ganschen avond toe ; 
ruikers, 'telkens brak een alge *
deputatie van vrijmetselaren,— Edwin Booth behoort tot 
de orde , — vergezelde he 
ling, en verzekerde he 
broederschap. Na ieder bedrijf werd hij 
kortom, de geestdrift van het publiek bragt een manifes 
tatie te weeg, zoo als welligt iedere eeuw 
een kunstenaar te beurt valt.
warme toejuiching , die bewijzen
alleen voor uit de omstandigheid, dat een dagblad, de 
New-York Herald, een poging had aangewend om Edwin 
Booth, alleen dewijl hij de broeder van Lincolns 
naar was, het optreden ten tooneele te Nieuw-York te 
ontzeggen.

Prim bevindt zich in Portugal; de opstand in Spanje 
is dus als geëindigd te beschouwen.

i» et achterdocht moeten ' van Koophandel te bezitten, aan de hooge Regering te 
willen doen kenbaar maken en krachtig te ondersteunen.

Het zeer talrijk opgekomen publiek gaf door aandachtig 
luisteren zijne belangstelling in het onderwerp te kennen , 
en de instemming van de handelaren bleek al dadelijk uit 
de talrijke onderteekeningen, die staande de bijeenkomst aan 
het voorgedragen rekwest ten deel vielen, en hetwelk boven
dien voor belanghebbenden , die niet ter vergadering tegen
woordig zijn geweest, volgens mededeeling der voorloopige 
Commissie, nog tot heden avond ter visie en teekening is 
gedeponeerd ten huize van den Heer Heiyleman in het 
Hof Gelria.

Het is niet alleen te wenschen , maar ook wel te den
ken , dat het Gemeentebestuur gaarne hare ijverige pogin
gen zal aanwenden om de oprigting van eene zoo nuttige 
inrigting te bevorderen ; en zoo vleijen wij ons dat Does
borgh zich weldra zal mogen verheugen in het bezit eener 
Kamer van Koophandel.

Hoog-Keppel, 20 Jan. Als een bijzonderheid kan ver
meld worden dat alhier bij den landbouwer H. B. in zijn 
bedstede een bunsink vijf jongen heeft geworpen , die hem 
in zijn nachtrust stoorden. Hij meende dat zijn vrouw zoo 
woelde, 
kan niet zeggen dat kraamvrouw en kinderen welvarend 
zijn, daar de boer zijn kippendieven heeft meenen te moeten 
doodslaan.

Lobith , 25 Januarij. In de 
zal hier een feest worden gevierd, dat in belangrijkheid 
de feesten van 1863 en 1865 zal evenaren; het geldt na
melijk de herdenking van het tijdstip , waarop wij , 50 jaar 
geleden, 
nationaliteit verwisselden en van 
werden toegevoegd, 
ons vroeger vaderland, 
scepter in vergelijking brengen met onze milde constitu
tionele instellingen, hebben wij voorzeker alle reden om 
dat feest met groote ingenomenheid en geestdrift te vieren. 
Zij, die Lobith kenden vóór 50 jaren en zich den toen- 
maligen toestand voor den geest trachten terug te roepen, 
zullen volmondig getuigen, dat wij ook op materieel ge
bied zeer veel bij de verandering van nationaliteit hebben 
gewonnen.

De Commissaris des Konings in Gelderland heeft het 
noodig geoordeeld de gemeentebesturen bij vernieuwing 
opmerkzaam te maken op het gevaar, dat er in gelegen 
is , wanneer de veehouders personen op hunne stallen toe
laten , die uit streken komen waar de runderpest heerscht, 
om bij hen vee te koopen. Het is gebleken, dat zulks 
herhaaldelijk plaats vindt: het gezonde vee waarmede zij 
dan in aanraking komen, loopt daardoor gevaar van be
smet te worden.

Onze ministeriëele crisis biedt ons tot nog toe geen 
nieuws ter mededeeling aan ; het meest geloofwaardige ge
rucht is, dat de heer Fransen van de Putte met de za- 
mensteiling van een nieuw Ministerie zal worden belast.

De Amsterd. Cour, gelooft niets van ’t geen gezegd wordt, 
omtrent de reden of het voorwensel, aan de waarschijnlijke 
aftreding van den heer Thorbecke gegeven. In geheel 
tegenovergestelden zin, als de Am. Ct. laat de Amst. Cour. 
zich aldus uit:

Kort en goed, — waarom zouden wij ons gevoelen 
angstig, bewimpeld uitspreken, — velen die den meester 
steunden, zijn dien meester eindelijk moe, en hij voelt, 
— voor zijn roem welligt te laat, — de onhoudbaarheid 
zijner positie, nu zij , die hij de zijnen achtte, hem meer 
en meer te verstaan geven , dat hij hun eminent hoofd niet

verraad, 
Lincoln

van den
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spoedig van zijn dwaling terug. Men

Gastvrij was dat niet.

aand October dezes jaars

met deze en eenige naburige gemeenten onze 
Penissen aan Nederland 

Wanneer wij nu een blik werpen op 
en den daar heerschenden ijzeren

lï’

tot den aanvang der voorstel* 
van de sympathie der geheele 

uitgeroepen ;

aar eens aan
En al die opschudding, die 

van sympathie sproten

II oorde-

BINNENLAND EN GEMENGDE BERICHTEN.
Doesborgh, 29 Jan. 1866. Heden werd alhier in de 

Concertzaal van den Heer Heijdeman eene vergadering 
gehouden van belangstellenden in handel en nijverheid, 
ter bespreking van de oprigting van een Kamer van Koop
handel te dezer stede. De voorloopige Commissie van 
welke de oproeping tot deze bijeenkomst was uitgegaan, 
deed bij monde van den Heer Aewerdonk het wenschelijke 
van zoodanige Kamer uitkomen en gaf inlichtingen over 
hare zamenstelling en werking. Ten slotte den weer aan- 
toonende langs welke men tot een Kamer 
zoude moeten komen, gaf de Commissie 
adres aan den Gemeenteraad, waarin deze 
den wensch van Boesborghs ingezetenen,

van Koophandel 
lectuur van een 
verzocht wordt 
om een Kamer



zijden pakken zich donkere wolken 
De zijnen zijn niet trouw meer; zijne 
den boezem van het kabinet bestreden , 
Fransen van de Putte, — die zijn
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meer is. Van alle 
boven hem zamen. 
oppermagt wordt in 
ontkend ; de heer 
on^elukki# ministerie redde, toen het had moeten vallen, O O ’ 7
ware hij niet te hulp gekomen , is nu den premier boven 
het hoofd gegroeid , de meester voelt zich de meester niet 

eer; de Limburgsche brieven-zaak; de ontevredenheid 
over de niet — en wel genomen maatregelen tegen de 
veepest, — en bij dat alles, de zorgwekkende loop, dien 
’slands zaken (op financieel en coloniaal gebied) neemt, 
terwijl hij zich den teugel voelt ontglippen : geen wonder, 
dat de heer Thorbecke, anders zoo hardnekkig aan den 
ambtstitel gehecht, gaan wil.

Decoloniale kwestie en de hervorming van het beslastin^- O o
stelsel waren de hoofdzaken , die het ministerie Thorbecke 
te regelen had. Van al de bijzaken die de voormalige op
positie, nu regering, en haar leider of hare leiders, en 
passant, zouden in orde brengen , zwijgen 

Men kwam
De zonneklaar 
kabinet zamen 
eens ministers 
berekend bleek, 
die de schromelijkste verwarring in de huishouding aanrigtte , 
en, in plaats van ons, zoo als de leuze was, onafhankelijk 
te maken van de Indische baten, ons daarvan afhankelijker 
maakte dan ooit! Waar was de homogeniteit ? Waar bleven 
de biginselen ?'

In verwarden, wankelenden toestand laat de heer Thor
becke de hem toevertrouwde zaken achter en , wat men zijne 
partij geliefde te noemen , in complete desorganisatie.
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wij maar, 
teleurstelling ? 
een homogeen 
Het optreden 

voor zijn taak

aan het roer. Wat was de 
gebleken magteloosheid o 
te stellen. En de tweede ? 

van colonien, die in niets
En de derde? Een minister van financiën,
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Uit N-Brabands hoofdstad moeten dezer dagen weder een 
40-tal vrijwilligers naar Home zijn vertrokken, om er in het 
pauselijk leger dienst te nemen.

Het is bij den lust van velen , om in buitenlandsche 
dienst te treden, niet overbodig te herinneren, dat de aan
werving voor eene buitenlandsche militaire dienst volgens 
des konings bevelen krachtig behoort te worden tegen ^e- ° O o
gaan, en de ingezetenen te herinneren aan de bepaling 
van het wetboek, volgens hetwelk ieder Nederlander, die 
zonder autorisatie van den koning in vreemde militaire dienst 
mogt gaan , of lid mogt worden van eene vreemde militaire 
corporatie, zijne hoedanigheid van Nederlander verliest, 
zonder vergunning des konings niet in het rijk mag weder- 
keeren en de hoedanigheid van Nederlander niet kan terug-, 
bekomen, dan onder voldoening aan de in het burgerlijk 
wetboek vermelde voorwaarden.

Locomotieven voor gewone wegen. — Een groot aantal 
personen waren Maandag 11. te Parijs op de //Quai cT orsky” 
getuigen van een proef die genomen werd mei een machine 
voor gewone wegen, die een zeer ruimen omnibus, in drie 
afdeelingen verdeeld en met eene menigte passagiers bela
den, in beweging bragt. De locomotief liep verscheidene 
malen tusschen de Pont des Invalides en de Pont de la 
Concorde heen en terug en werkte zeer gemakkelijk 
jende, wendende en omdraaijende, wendende en 
dende naar verkiezing, even als een gewoon met 
bespannen rijtuig.

Ieder die daartoe lust had kon voor een paar stuivers 
mede rijden.

De heer V, te Sarreguemines, die in 1814 tijdens den 
inval der geallieerden in Erankrijk, een door een kwaad
aardige koorts aangetast Pruissisch soldaat bij zich opnam 
en 
het genoegen van dezen een bezoek te ontvangen, 
man, in de dienst vergrijsd , 
gedacht, en, meenende, dat hij nu wel niet lang meer te 
leven zou hebben , een voetreis naar Sarreguemines ge
maakt, om dezen nog eens terug te zien , of althans tranen 
van dankbaarheid op zijn graf te plengen. //Vader, redder!” 
riep hij , toen hij hem weder onder zijn gastvrij dak ont- 

thans kan ik in vrede sterven !””

, draai- 
ophou- 
paarden

met liefderijke zorg verpleegde, smaakte dezer dagen 
De 

had steeds aan zijn weldoener ,
I

een voetreis naar Sarreguemines <re- _ ° o

van dankbaarheid op zijn graf te plengen. //Vader, redder!” 
riep hij , toen hij hem weder onder zijn gastvrij dak ont
moette, '/nu kan ik zeggen als de oude Simeon : ////Heer, — • A « M _ *

Bij zijn vertrek gaf de 
oude soldaat zijn weldoener een zilveren bekertje ten ge
schenke , tot aandenken en daarop had hij deze woorden 
laten graveren : //Ik ben als vijand in uw land gekomen , 
gij hebt mij als vriend behandeld ; als de goede Samaritaan

hebt gij mij bijgestaan, toen ik van de geheele wereld 
verlaten was. Het bekertje is van zilver, maar het harte 
des gevers goud.”

Ingezonden Stukken.
Mijn Heer de Redacteur!

In den laatsten tijd heb ik opgemerkt, dat u een gedeelte der kolom
men van uw Blad gaarne openstelt voor ingezonden stukken, die in 
betrekking staan tot de plaats onzer inwoning.

Anders geen minnaar van in ’t publiek te schrijven , dreef mij toch het 
bestaan der hier onder beschrevene inrigting , voor ditmaal eens eene 
uitzondering te maken , weshalve ik u vriéndelijk verzoek, mij een plaatsje 
in uw veel gelezen blad te willen inruimen.

Hoogachtend, ’ R............
te

Reeds lang had ik verwacht, dat een bekwamer hand dan de mijne , 
het nuttige van bovengenoemde inrigting zou omschreven hebben , opdat 
deze publieke zaak nog publieker mogt worden. Daarin tot hiertoe te
leurgesteld zijnde , zoo veroorloof ik mij de vrijheid daarover mijne ge- 
gedachten ter neder te schrijven.

Genoemde inrigting bestaat dan in Doesborgh sinds drie jaren en ver
schafte gedurende dien tijd, voor de wintermaanden , tweemaal per week, 
en wel: dingsdags en donderdags ’s avonds aan ieder vrijen toegang. 
Zie daar één van de lichtzijden dezer inrigting. Vrijen toegang ! wel 
zeker ! dat mag men op prijs stellen. Alzoo wordt niemand buiten ge
sloten , en hij die anders met langs de straat drentelen zijn tijd nutteloos 
verkwist, vindt, door gebruik te maken van de leesinrigting . ruimschoots 
gelegenheid door lezen of onderlinge zamensprekingen , zich allengs te 
ontwikkelen of kundigheden te verzamelen , die hem , welk handwerks- 
of ambachtsman het ook wezen mag, van tijd tot tijd zoo heerlijk te 
pas komen.

Maar niet alleen voor dezulken is deze inrigting daar; neen , ook voor 
de meer beschaafden, hetzij uit den midden- of hoogeren stand , werd 
zij in het leven geroepen. Die toch zijn het, zal de inrigting aan haar 
doel beantwoorden, die door hunne tegenwoordigheid de goede zaak 
moeten bevorderen. Schijnt het tot hiertoe nog dat deze laatsten mee
nen dat zij er niet op hunne plaats zullen zijn, zoo durf ik gerust aan
raden om er, bij wijze van proefneming, eens een keer of vier achter 
elkander gebruik van te maken. Ik hou mij overtuigd, dat, blijven er 
weêr enkelen van terug , er toch velen zuilen zijn die de zaak op prijs 
stellen, en door een geregeld bezoek de belangen van zich zelven en 
van anderen zullen trachten te bevorderen.

Leesinrigting. Ik weet niet of dit woord wel de regte benaming is 
die de inrigting toekomt. Daardoor wordt toch zoo ligt iemand in den 
waan gebragt, dat er niet anders dan gelegenheid tot lezen wordt aan
geboden. ’t Is waar, die gelegenheid bestaat er in ruime mate, omdat 
men er overvloed van zeer nuttige en onderhoudende lectuur aantreft. 
Maar toch, er wordt meer gesproken dan gelezen, en dat schijnt dan 
ook zeer goed te werken , want wekelijks treft men er meer bezoekers 
aan; ja, de ontwikkeling die men allengs — al is het dan ook maar bij 
enkelen der bezoekers — ontwaart, kan niet anders. of moet de zoo 
verdienstelijke Commissie een spoorslag zijn om voort te gaan op den 
iifgeslagen weg. • • - •

Het is niet alleen lezen en spreken dat ons het bestaan der inrigting 
doet toejuichen, neen, meer dan eens werden wij vergast op proefne
mingen op natuurkundig gebied , zoo interessant, ja zoo verrassend en 
leerzaam, dat het waarlijk jammer was dat het locaal niet schier stop
pende • vol is geweest.

Theoretische en practische menschen, beide partijen kunnen en moeten 
zich daar ontmoeten ; de eersten kunnen veel van de laatsten, en de 
laatsten kunnen zeer veel van de eersten leeren Het is dus voor beiden 
een leerschool , zoo geschikt tot opbouwing van kennis en wetenschap , 
als er waarlijk nog nimmer in Doesborgh bestaan heeft.

Maar er is meer dat de Inrigting aanbevelingswaardig maakt. Wie toch 
durft ontkennen , dat daar, waar zich alle standen vereenigen kunnen , 
als van zelf eene meer broederlijke zamenleving geboren wordt ? Allen 
zijn wij toch menschen , allen zijn wij toch leden van dezelfde maat
schappij , de een mag en kan ook niet zeggen dat hij den andere niet 
van noode heeft, die dat zegt , hij toont nog geen in ’t minste begrip 
te hebben van het maatschappelijk leven. Nu dan , wie schat met mij 
de gelegenheid niet hoog , waar wij elkander kunnen zien , hooren en 
spreken ? Die gelegenheid geeft ons onze inrigting, alweer in volle 
mate , daar leeren wij elkander kennen en begrijpen , en streven als ’t 
ware hand aan hand voorwaarts op den weg van kennis en beschaving.

Dat het dan voor de eersten en hoogst geplaatsten dezer stad eens 
behoefte moge worden , om met de geringsten uit ons midden zamen te 
willen zijn, dan blijft de tusschenman niet achter , neen, dan komen 
wij allen te zamen , leerende de een van den ander , elkander wijzende 
op hetgeen edel, goed en nuttig is, tot voordeel van ons zelven en ook 
van den naaste. *

Leesinrigting, ik zie eene schoone toekomst voor u te gemoet en als ik 
acht geef op het toenemend getal van bezoekers, dan zie ik daarin een 
bewijs van het nut dat gij sticht.

Commissie, de florissante toestand waarin zich de inrigting bevind, 
daarvan komt u de eer toe. Aanvankelijk ziet gij u beloond door de 
goede resultaten die ze voortbrengt, maar eens, ja mogelijk spoedig, als 
vooroordeel eens plaats heeft gemaakt voor ingenomenheid , dan ja dan 
zult gij nog meer satisfactie hebben van uw werk en het zal u goed 
zijn, dankbaar te kunnen terugzien op alles wat gij deed , om den voor
spoed van de Leesinrigting te Doesborgh te bevorderen.

Doesborgh, Jan. 1866. R.......... ..

ADVERTENTIES.
COMPAGNON GEVRAAGD.

Voor iemand die eenig vermogen bezit en eenige 
bezigheid zoekt, wordt de gelegenheid aangeboden, 
om tegen betaling van 10 k 12 mille, COMPAGNON 
te worden in eene soliedeennette, winst
gevende fabriek. Brieven franco, onder de 
letters H. J., bij W. Becking , Boekhandelaar en 
Boekdrukker te Doesborgh.



VERKOOP VAX
ZWARE EIKEN BOOMEN.
Van wege de administratie van het Huis Bergh, 

zullen bij inschrijving
worden verkocht

eenige ZWARE EIKEN BOOMEN en wel: 
Onder Bredenbroek.

a. 43 stuks in het hooge Nibbelingslag aan de 
Keizersbeek.

b. 136 stuks, benevens 6 DENNEN, in de allée 
langs Hollerman naar Zinderen en in de weide 
van Hollerman tegenover die allée.

c. 90 stuks in de laan naar Zinderen, tusschen 
Buitingshof en Oud Kraaijenbrink. '

d. 73 stuks in Roessenbroek op den wal langs 
Holderbroek.

Onder Varsseveld.
e. 186 stuks op Seesink voor het huis tegen 

den Kamp.
De inschrijvingsbilletten moeten langstens op 

den 4 Februarij vrachtvrij bij de administratie van 
het Huis Bergh te ’s Heerenberg worden ingezon
den, en zullen op den 5 Februarij e. k. ’s morgens 
10 uur aldaar worden geopend, waarbij de in
schrijvers kunnen tegenwoordig zijn.

De voorwaarden der verkooping kunnen 
bij den Heer L. MEIJER, Bosch beheerder te 
Zeddam worden ingezien, welke ook aanwij
zing zal doen.

De WEIDEN, welke den 22 Januarij, in 
het Hof van Berlijn te Zevenaar, zijn geveild, zijn 
ingezet als volgt:
1°. De Gasthuis- of Mentingsiveide, in de Beimer- 

weerd, kadastrale Gemeente Dieren, sectie H. 
Nos. 33, 34 en 35, groot 4 B. 62 R. 50 E. 
op . . . . . . ƒ 7000.

2°. De Kleistermaat, onder Angerlo, sectie D. 
Nü. 69, groot 4 B. 58 R. 60 E. op f 5200.

3°. Het Voorslag, de Hekskes en Broeltje, onder 
Angerlo, sectie C. Nos. 127 en 128, groot 
8 B. 49 R. 80 E. op . . . ƒ 7200.

4°. De Hooge en Lage Schoepik, in het Zevenaar- 
sche Broek, kadastrale Gemeente Groessen en 
Loo, sectie A.:
N °. 48, de Hooge Schoepik, groot 7 B. 07 R.
30 E. op..........................................ƒ 9500.
N°. 47, de Lage Schoepik, groot 5 B. 91 R.
50 E. op...........................................f 8000.

De Massa daarvan, groot 12 B. 98 R. 80 E. 
op . . . . . . . ƒ 19000.

5°. Een zesde gedeelte in de weide, de gemeene 
Geeren, onder Angerlo, sectie D. N°. 41, 
groot 3 B. 89 R. op . . . ƒ 400.

6°. Het Nieuwbroek, onder Oud-Zevenaar, sectie 
B. Nc. 369, groot 3 B. 08 R. 10 E. op ƒ3500.

7°. Het Nieuwbroek, onder Oud-Zevenaar, sectie 
B. N°. 56 en 362, groot 2 B. 99 R. 90 E. 
op . . . . . . . f 2800.

8°. Het Nieuwbroek, onder Oud-Zevenaar, sectie 
B. N°. 381, groot 2 B. 95 R. 64 E. op ƒ2110.

De toeslag blijft bepaald op Maandag den 5 Fe
bruarij, des middags precies om 12 uur, in het 
logement het Hof van Berlijn, te Zevenaar.

Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten 
kantore van den Notaris PLIESTER te Zeve
naar , alwaar ook nog hoogen kunnen worden 
gesteld. (Brieven franco).
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BURGERLIJKE STAND TE DOESBORGH,
van 24 — 30 Jan. 1866

Ondertround : W. H. Brinkert en F. Bolwerk.
Gehuwd : H. G. van Ree , met H. Heusingsveld.
Bevallen: C. H. Weijers , geb. Hutink , D.
Overleden: A. J. Slotboom, 38 j.— A. G. Holscherer, 2 H

M. Michiels , 7 j.

AMSTERDAM, den 29 Januarij 1866.
2| Ct. Nederl. . •
4 • • i • •
2} * Spanje .
3 • » buitenl.
3 * Portugal 1856/1863 •
5 • Russen 1828/29 •
5 • • Stiegl. 6e Serie
5 • Oostenrijk Metall. •
5 • • National •
5 * Amsterd. «

61} 
95}
351 
42
45
100} 
80?, 
561-
59 li 
76J

Koers van het Geld: Beleening 6 J-, Prolongatie 7, Disconto pCt.
Prijzen der Coupons: Metall. / 27.05. Dito Nat. f 28.47|. Diverse 
Engelsche per L f 11.57^. 3 pCt. Eng. Russ. L ƒ—.—. Fransche 
f 56. Belg, f 56}. Pruis, f 34}. Hamb. Kussen f 30. Russen 
in Z.R. f 29|. Papieren R. f — 
sche f ■ Spaansche f 2.25.

, Poolsche in Fl. f » Napel-
erikaansche Dollars / 2.38,H

GRONINGEN, den 26 Januarij 1866,
70 P. Jarige Tarwe f 8.00 a / 8.10. 74 P. Nieuwe dito f 8.40 

a f 8.60. 70 P. Dito dito f 7.50 a f 7.75. 75 P. Dito witte ƒ 0.00 
a f 0 00. 66 P. Nieuwe Rogge / 5.70. 70 P. Dito / 6.30. 70 P. 
Buitenlands f 6.65. 62 P. N. Grijze Boekweit f 4.95. 65 P. Dito 
/ 5.40. 62 P. N. Zw. Z. dito f 4.80. 66 P. Dito f 5.40. 52 P. 
N. Winter Garst f 4.55. 56 P. Dito f 5.20. 60 P. N. Knobbe 
Garst / 5.35, 44 P. N. Dikke Haver / 3.90 a / 3.95. 50 P. 
Dito f 0.00 a / 0.00. 36 P. Witte Voer Haver f 3.20. 40 P. 
Dito f 3.65 a f Z.U. 38 P. Zw. Voer / 3.45. 44 P. Dito f 4 25. 
Paardeboonen / 7.20 a f 1.10. Gort (grove) / 8.25 a f 0.00. Dito 
(puik) ƒ 9.00. a ƒ 0.00. Dito (parel) per 100 N. P. ƒ IC 95 a 
/ 13.00. Koolzaad / 14.50 a ƒ 17.50. Geel Mosterzaad / 10,00 a 
/ 14.00. Raapolie / 54.00. Lijnolie ƒ 37.50. Raapkoeken 1040 
stuks / 97.50. Lijnkoeken 104 stuks f 00.00 a 00.00.

ARNHEM, den 26 Januarij 1866.
N. Tarwe f 8.75 a 10.30. Rogge / 6.20 a 6 65. Boekweit f 6.00 

a 6.45. Garst ƒ 5.00 a 5.50 Z. Haver / 4.00 a 5.20. L Haver 
f 3.30 a 4.50. Witte Boonen f 12.00. Duivenb. 9.00. Gr. Erwten 
f 11.50 a 14.00. Wikken ƒ 0.00. Paardeb. 0.00. Geele Erwten 
f 8.00 a 0.00. Graauwe Erwten / 13.00 a 16.00.

Aardappelen f 1.55 a 2.00. Boter 120 a 132 Centen het N. Pond.

DOESBORGH, den 27 Januarij 1866.
N. Tarwe / 8.25 a 9.30. Rogge / 6 50 a 7.00.’ Boekweit f 6.25 

a 6.70. Garst / 0.00 a 0.00. Haver [ 3.30 a 3 90.
Aardappelen f 1.70 a 1.80.

Boter 114 a 122 centen het Ned. Pond.

ZUTPHEN, den 25 Januarij 1866.
N. Tarwe ƒ 8.70 a 10.00 Rogge ƒ 6.75 a 7.00. Boekweit f 5.75 

a 6 50. Garst f 5.00 a 5.50. Haver f 4 00 a 4.20. Boter / 24.50 
a 28.00. N. Aardappelen f 1.80 a 2.00.

DEVENTER, den 26 Januarij 1866-
Tarwe f 8.50 a 9.40. Rogge f 6.60 a 7.00. Boekweit f 5.70 a 

6 40. Garst f 5.00 a 5.40. Haver f 0.00 a 0.00. Boter le soort 
/ 26.50 a 28.00. 2e soort f 22 50.

VERTREK DER POSTEN TE DOESBORGH.
BUSLIGTING.

des 
ure.

H

des morgens ten 9 ure.

Naar Dieren , Brummen , Zutphen , Overijssel, Groningen , Vriesland, 
Drenthe, enz. , des morgens ten 6 , ten 9} en des middags ten 1} ure.

Naar Arnhem , Nijmegen , Holland, enz., des morgens ten 8} en ten 
6} ure ; zoomede des middags ten 1T en ten 3}

Naar Angerlo , Keppel, Doetinchem , Terborgh , Didam , ’s Heerenberg, 
Zevenaar, enz., des morgens ten 9 ure.

Naar Keppel, Doetinchem , Terborgh , Winterswijk , enz., des middags 
ten 3} ure.

Naar Keppel en Doetinchem, ’s avonds ten 5| ure.
Van Arnhem des morgens ten 8} ure , des middags ten 12 en ten 3} ure , 

des avonds ten 6 ure. Van Zutphen des morgens ten 8} ure , des middags 
ten 12 ure en ten 3 ’ ure. Van Winterswijk, Terborgh , Doetinchem , des 
morgens ten ure. Van Doetinchem en Keppel , des middags ten 1} ure*

VERTREK DER STOOIIROOTEV
DEVENTER STOOM-BOOT-MAATSCHAPPIJ
WINTER 18 65.

Van Doesborgh naar Rotterdam, Woensdags & Zaturdags, ’smor
gens circa 9} uur.
Van Doesborgh naar Zwolle & Kampen, Dingsdags & Zaturdags, 

circa 10 uur.
Zondags & Donderdags naar Deventer, morgens 10 uur en naar 

Arnhem, namiddags 2 uur.ff

ff

SCHROEF-STOOMBOOT «Vice-Admiraal Tengbergen ”,
Vertrek: van Doesborgh^ Woensdag morgens, om 4 uur, 

en van Amsterdam Woensdag morgens, bij het openen der boo 
en zoo om de veertien dagen.

SCHROEF-STOOMBOOT »Oud-Controleur Tengbergen”, 
van J. C. Vermeulen, vaart van Doesborgh naar Rotterdam 
wekelijks iederen Zaturdag morgen 4 uur, en van Rotterdam weke
lijks iederen Dingsdaa: avond 7 uur. Goederen dienen des avonds 
te voren te zijn bezorgd.

X

Gedrukt bij W. B E C K I N G te Doesborgh.



BIJVOEGSEL I

bij bet Weekblad „KONING 4 GRONDWET’. 7

GEMEENTERAAD VAN DOESBORGH.
Zitting van Maandag 29 Januari] 1866.

De notulen der vorige vergadering worden voorgelezen en de 

Burgemeester stelt voor ze goed te keuren.
De Heer Schattenkerk vraagt het woord en zegt, dat hij 

hiermede niet kan instemmen, dewijl in de notulen vergeten zoude 
zijn de woorden op te nemen, gesproken door den Heer Timmers 
Verhoeven , aangaande het adres van dankbetuiging aan den Heer 
Aan, voor zijne diensten, betoond in zake het Archief der stad 

Doesborgh.
De Heer Timmers Verhoeven antwoordt, die woorden niet te 

hebben gesproken, dat het nimmer zijn bedoeling zou kunnen 
geweest zijn, onaangename woorden te bezigen, betrekking heb
bende op den Heer Kan. Hij herinnert zich ook niet in die zaak 
iets officiééls gezegd te hebben en wil gaarne de getuigenis afleg
gen dat hij zóó niet gesproken heeft.

De Heer Schattenkerk zegt, dat hij hier, bij stemming van 
den Gemecnte-Raad, wil hebben uitgemaakt, wie in deze gelijk 
hcefl en liever zijne betrekking te willen nederleggen dan als per
soon te boek te staan die onwaarheid zou hebben gesproken.

De Heer de Ridder 
woord en verklaart, ofschoon naast den Heer Timmers Verhoe
ven te hebben gezeten, niet gehoord te hebben , dat de door 
den Heer Schattenkerk bedoelde woorden door den Heer Tim
mers Verhoeven zijn geuit; mogelijk kon het zijn, dat genoemde 

Heer in die zaak iets over tafel had gesproken.
De Heer Schattenkerk blijft bij zijne opinie en wil uitge

maakt hebben, wie hier gelijk heeft.
De Heer Stoten zegt, dat hij wel degelijk weet de Heer 

Schattenkerk gelijk heeft, doch kan niet woordelijk leruggeven 
wat de Heer Timmers Verhoeven heeft gezegd ; hij wil in deze 
echter zich van stemming onthouden, aangezien het hier te tee- 
dere zaken betreft, doch aarzelt niet zijn stem uit te brengen, 

wanneer het alleen zaken betreft.
De Voorzitter, in de vorige zitting niet aanwezig, neemt ver

scheidene malen het woord, om partijen te bevredigen , aangezien 

hij meent dat het opnemen 
'kerk, in de notulen, van 

te discussiëren.
De Heer de Rijk verklaart ernstig, 

hoeven 
gebezigd heeft, door den Heer Schattenkerk bedoeld.

Met gebaren beaamt de Heer Nijenhuis de woorden van den 

vorigen spreker.
De Heer Schattenkerk verlangt nu stemmin

H. H. Stuten , Versteegh en Berendsen hunne stem hebben 
gemotiveerd, zeggende alleen zaken behandeld te willen hebben, 
geen personen, wordt er bij stemming besloten de motie van 
den Heer Schattenkerk aan te nemen, (wijziging der notulen), 
zonder dat de Raad uitgemaakt wil hebben , wie in deze bezijden 
de waarheid zou kunnen gehandeld hebben. Vóór die wijziging 
stemmen de H. 11. de Rijk , Berendsen , Schattenkerk , Ver
steegh , Stuten en Nijenhuis.

Ingekomen zijn de stukken, betrekkelijk de reorganisatie 
van het onderwijs. De Voorzitter stelt voor die stukken 
te laten rusten, tot deze zaak in de vergadering aan de 
orde zal zijn.

Verslag der commissie in zake het voorstel van den Heer 
Timmers Verhoeven , omtrent het bepoten der stadswallen. 
De commissie is van oordeel, dat daar op den duur gevolg 
aan kan en moet gegeven worden. Zij acht het eene be
hoefte voor de stad, terwijl naar hare meening die ver- 
fraaijingen aanleiding kunnen geven, dat er voor het 
vervolg nog meerder inwoners voor de stad getrokken 
worden, en acht het wcnschelijk dal daarmede spoedi 
een begin worde gemaakt; zij stelt dus voor, dat het 
Dagelijksch Bestuur eerlang 
ming der kosten.

Rapport der commissie aangaande het voorstel van den Heer 
Timmers Verhoeven, betreffende dc aanslellin

1°.

2°.

3°.

• •

>

secretaris der gemeente vraagt het

O

der motie van den Heer Schatten- 
te weinig belang is om lan o er over

dal de Heer Timmers Ver-
met de zaak in de war is en wel degelijk de woorden

O* 
Ö » en nadat de

kunnen geven 7

<r O

en dat de aanstelling van 
aan

een plan indient met de ra- 
Wordt zonder stemming goedgekeurd.

CJ CJ CJ

rr D van eenen

stedelijken inuzijkmeester. Zij ziet de noodzakelijkheid hier
van niet in en meent, dat de personen die zich met dit 
onderwijs in deze stad belasten voldoen in de behoefte 
die aan muzijkonderwijs alhier bestaat, dat zij allezins voor 
hunne betrekking geschikt zijn
eenen anderen muzijkmeester alzoo nadeelig zoude zijn 
de belangen van den een’ en den ander. Wordt zonder 
stemming goedgekeurd.

Rapport der commissie over de bad- 
inrigling, 
mers Verhoeven 
zooverre heeft gewijzigd 
inrigting wilde verbinden, omdat andere ingezetenen, die 
zich hiermede bezighouden, daardoor welligt te veel zou
den benadeeld worden. Dat zij overigens het allen eens 
zijn, omtrent het wenschelijke der bad- en zweminrigling, 
maar dat zij stuit op bezwaren en wel voornamelijk finan- 
ciëele, doch gelooft, dat de kosten tot dekking van 
danige inrigting, voornamelijk wanneer dergelijke inrigtin 
dienstbaar gemaakt wordt voor het algemeen 
den behoeftige als voor den gegoede, welligt uit fondsen 
van een der liefdadigheids gestichten, waarover B en W. 
het beheer voeren, konden gevonden worden, en stelt dus 
voor dat B. en W. in eene volgende vergadering daarom
trent een advies ter inlichting inbrengen. Wordt goedgekeurd.

Ingekomen rapport van de commissie der Plaatselijke Ver
ordeningen, dat zij gereed is met 1°. Verordening op de 
Haven; 2Q. Gewijzigde Verordening op de straten 
wateren, enz.

zigde Verordening op logementen, herbergen en tapperijen. 
Voorts stelt de commissie voor, de overige Verordeningen 
van kracht te verklaren, met het inwerking treden der 
bovengenoemde.

De Voorzitter stelt voor, voormelde drie Verordeningen onder 
de leden te laten circuleren.

Verschillende missiven van Gedeputeerde Staten houdende 
goedkeuringen, van de Stedelijke begrooting 1866; afstand' 
van een stukje gronds aan den Heer Doijer en vaststelling 
van het 3e kwartaal kohier op de belasting der honden. 
Voor notificatie aangenomen.
Missive van den Minister van Oorlog aan B. en W. dato 
5 Jan. j. 1., waarbij ZExc. mededeelt, dat hij met genoe
gen vernomen had 
de noodige kazerne, 
plaatsing

2 kompagniën van het 6e regiment te Doesborgh zoud 
geplaatst worden. De Voorzitter voegt hierbij, dat de Mi
nister zijn verlangen te kennen gegeven heeft om plan en 
teekening van kazerne en infirmerie vooraf te mogen ont
vangen 

raad om het erf van Mevrouw de Wed. Meijer 
eene som 
van de infirmerie.
zoodanig gebouw zouden naar zijn oordeel gering zijn.

De Heer van Marle vraagt of de stad zelve geene beschikbare 
gebouwen had, b. v. het gebouw voor het Gymnasium, dat hecht 
gebouwd was, en wel lijden kon, dat men er eene verdieping 
boven opplaatste.
het genoemde pand groot zouden zijn.

De Voorzitter vraagt hierop, waar men dan de Latijnsche school 
zoude plaatsen?

De Heer van Marle meent, dat men daarvoor geschiktelijk 
een gedeelte van de school voor gewoon lager onderwijs konde 
inruimen.

De Voorzitter beantwoordt den Heer van Marle, dat hij diens 
vraag niet dadelijk genoegzaam kan wederleggen; maar meent, 
dat men daarbij op bezwaren zoude stuiten, b. v. botsingen tus- 
schen de leerlingen van do verschillende inrisrtingen.

Verder maakt de Voorzitter de opmerkin 
zaak haar beslag zal krijgen, in den beginne geene onnoodige 
moeijelijkheden moet in den weg leggen, want dat de Generaal 
Hardenberg als gedelegeerde van den Minister, den tuin van ge
zegd gebouw, gelegen op het zuiden 
tot verder herstel van de infirmen, 
Gymnasium en de plaats daarbij voor infirmerie zeer ongeschikt 
en al zeer ongezond voor herstellende zieken.

De Heer Vervoort aan het woord zijnde

4°.

5Q.

6°.

7°.

ö

wasch- en zwem- 
De commissie deelt mede, dat de Heer Tim- 

zijn voorstel in

J

als mederapporteur
dat men daarmede geene wasch-

o »

zoo-
cr O

zoowel voor

wegen, 
in de gemeente Doesborgh; 3°. Gewij-

dat de stad Doesborgh bereid was, w /
infirmerie enz. te verschaffen ter

van garnizoen en dat 1 Mei e. k. de staf en

1

en

en vraagt namens B. en W. magtiging van den 

voor 
van f 8000 te mogen aankoopen ter plaatsing 

De noodige kosten tot inrigting van

Hij voorzag

1

dat de kosten tot inrigting van

er 
O > dat men, nu de

zeer geschikt had bevonden , 
en acht hij voor zich het

7 zegt: dal naar zijn

gevoelen het gebouw 
kosten tot inrigting 
stemming niet geven kan tot aankoop van dit pand voor infirme
rie, maar wel als gebouw voor dc kostschool, en dat dan de 
infirmerie geplaatst worde op de plaats der oude infirmerie.

De Voorzitter antwoordt hierop, 1°. dat het gebouw der oude 
infirmerie zijne bestemming bij vroeger raadsbesluit reeds had 
bekomen en 2Q. dat er toch niets van konde komen 
nieuwe 
de 
ven

van Mevrouw de Wed. Meijer te veel zal 
en verandering, CJ * en dal hij dus zijne toe-

er 
&

om de 
infirmerie ter plaatse van de oude te brengen , want dat 

eneraal zijn’ bepaalden afkeer daarvan had te kennen gege- 
en dit gebouw niet eens had willen gaan zien.

De Heer van Marle vraagt of er dan geen grond zoude te 
vinden zijn, waarop men naar goedvinden en goedkooper dan vol
gens gezegd plan konde bouwen ? 

*
De Voorzitter gelooft dit niet en zegt, dat de generaal Har

denberg van meening geweest was, dat men meergenoemd ge
bouw met f 500 of daaromtrent al zeer geschikt tot infirmerie 
zoude kunnen inrigten , dewijl de grootste veranderingen- zouden 
bestaan in het uitbreken 
grootere lokalen, en 
merie behoorlijk ingerigt is opgeleverd 
het vervolg in de kosten van onderhoud te voorzien.

De Heer Vervoort meent 
kazerne aan de Ooipoort zal betreuren 
druisch, dat een gevolg 
meent ook wel beier terrein te kennen, b. v. hel hof Wisch.

De Voorziltcr antwoordt hierop korlelijk 
aldaar naar zijn oordeel beter is dan wel midden in de stad.

Hij stelt hierop de twee volgende vragen voor;
°. Zal men het pand van Mevrouw de Wed. Meijer koopen

geweest was D

van muren en muurtjes , Ier bekoming van 
voegt er verder bij dat wanneer die infir- 

liel Rijk verpligt is voor
J

dat men het bon wem van de 
om hel geraas em ge

zonde zijn van de plaatsing aldaar en

dat de plaatsing’

o
1

ja dan neen?
Zal men hel koopen om tot infirmerie in te rigton?

Tegen de le vraag stemmen de Heeren van Marle en Vervoort.
Voor de 2 e vraa
Hierop worden B. en W. gemagligd 

Oorlog platten grond en teekening
Ingekomen een adres van den Heer Schiphorst, hulponderwij

zer aan de openbare school voor gewoon en meer uitgebreid Jager 
onderwijs, waarbij hij eervol ontslag vraagt tegen 1 Maart e. k., 
wegens vertrek naar elders, en wel zoo spoedig mogelijk, omdat 
op de plaats werwaarts hij zich begeven zal, al sedert eenigen 
tijd behoefte bestaat aan een’ onderwijzer, en verder, dat hij dan 
niet behoeft bevreesd te zijn, dat hij in den loop van den zomer 
onverwacht zonder betrekking zal geraken. Dit adres wordt verzon
den aan de Plaatselijke Schoolcommissie onr le dienen van advies.

Wordt verder voorgesteld en goedgekeurd om aan Neervoort 
en knecht eene gratificatie toe te staan van f 30 , voor bewezene 
nachtdiensten gedurende de reparatiën aan de brug.

Overgaande tot de verschillende benoemingen, worden gel 
Tot leden voor de financiële commissie, de H. H. de Rijk 
Berendsen en Versteegh ; de eerste tevens lot Voorzitter.

. Voor het Bureau van stemopneming, 
en Timmers Verhoeven. 
van den Raad

Voor de commissie 
Schutterijen 
en tol plaatsvervangers de H. H. Stuten en de Rijk. 

Voor de- commissie voor de Plaatselijke verordeningen, de 
H. H. Vervoort en Versteegh ; de Burgemeester is steeds 
Voorzitter dier commissie.

De Heer van Marle vraagt,O ’ _
opbrandings-geld der beesten op de Stadsweiden en Ooi 
te geven aan het Gasthuis 
fondsen van het Gasthuis zelf. De Voorzitter repliceert dal het in 
de gegeven omstandigheden beter is hierin nog geen verandering 
te brengen. ZEd. zegt binnen kort inlichtingen te kunnen 
naar bescheiden door hem ingewonnen. B. en W. zullen vol 
den Raad dienaangaande berigten.

Het rapport van B. en W. betrekkelijk de rekenin 
liefdadigheidsgestichten van de Gemeente Doesborgh, 
kennisgeving aangenomen.

Op de vraag 
orde is , de beschikking op het rekwest van den Heer /. H Slein, 
antwoordt de Voorzitter, dat bij nader onderzoek gebleken is 
dat de boomen, 
nadeelig zijn voor diens gebouw 
dat het zaak zoude zijn later een of meer oudere boomen op 
le ruimen, die den groei der jongere aldaar geplaatste boomen 
zouden kunnen hinderen , en stelt dus voor, ingevolge advies van 
den architect, op dit adres afwijzend te beschikken.

Wegens het vergevorderde uur en met het oog op het groote 
gewigt der zaak, stelt de Voorzitter voor, de behandeling der 
regeling van het onderwijs tot eene volgende vergadering uit te 
stellen 
te laten circuleren, 
vergadering gesloten.

2°.

1°.

QO

3°.

4°.

o ö

<T 
D stemmen allen.

om aan den Minister van 
van gemeld geb'ouw te zenden.

7

üozen :
I

de II. H. van Marle
Plaatsvervangers 

naar ouderdom.

ingevolge Art. II der wet op de 
de 11. H. van Pallandt en Schattenkerk ,

Ö zijn alle leden

>

of de som spruitende uit het 
jaarlijks 

niet konde gevonden worden uil de

gevenO

gaarne

g van de 
wordt voor

van den Heer van Marle , of nog niet aan de

7 

niet 
en dat alleen opgemerkt is, 

op

waarvan adressant opruiming' verzoekt

stelt de Voorzitter voor

1

en de desbetreffende stukken bij de leden van den Raad 
wordt deDit voorstel goedgekeurd zijnde

Gedrukt bij W. DECK ING.
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