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De oppositie door den Heer de Keverberg in 
ie Tweede Kamer tegen de voorgestelde herzic-
ïing der kiesdistricten gevoerd, heeft hare vruch-
en gedragen. 
Terwijl het voorloopig verslag der Tweede Kamer 

pan de bezwaren van Limburg tegen dit wetsont
werp hoegenaamd geen melding maakte (onze 
ertggenwoordigers waren bij het onderzoek in 
le secties niet tegenwoordig, of zij versmaadden 
voor Limburg te spreken) beslaan deze bezwaren 
n het varslag der Eerste Kamer eene voorname 
jlaats. 
In de zitting dezer kamer dd. 21 April heeft 

le Heer Beerenbroek breedvoerig ontwikkeld, dat 
Ifet Zuiden in evenredigheid met zijn zielental niet 
genoegzaam is vertegenwoordigd, en dat men een 
vijfde district in Limburg had moeten oprigten 
en dit zonder bezwaar had kunnen doen. Spreker 
verklaart zich niet bijzonder ingenomen met groote 
kiesdistricten, die niet strekkeu om het provincia-
lismus te keer te gaan, maar integendeel strijd 
en vijandschap in het leven roepen. 

De Heer Middels van Kessenich vindt ook in 
de zuidelijke provinciën eene groote overbevolking, 
die nog vijf jaren zal moeten blijven bestaan. 
Spreker is ook meer gestemd voor kleine kiesdis
tricten, omdat het van belang is, dat er verband 
b^sta tusschen de kiezers en dat zij elkander 
kennen. Vervolgens verdedigt hij onze Gedepu
teerde Staten tegen den aanval van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken, en zegt dat de Depu
tatie volgens haren pligt de belangen van het 
gewest heeft voorgestaan. 

Ten slotte stemmen de drie Limburgsche leden 
der Eerste Kamer (wij hopen dat de professor 
deze benaming niet strijdig zal vinden met de 
Grondwet, daar de leden der Eerste Kamer door 
de Staten der Provinciën gekozen worden) alle drie 
Limburgsche leden stemmen dan tegen het wets
ontwerp. (Wij herinneren hierbij dat in de Tweede 
Kamer de Heeren de Lom de Berg en de Bieber-
stein voor stemden, en alleen de Heer de Kever-
berg tegen). 

Wij weten niet wat de Heer Thorbecke op de 
redevoeringen onzer leden der Eerste Kamer ge
antwoord heeft, vermits wij telkens achter zijnen 
naam lezen: „Deze rede zal nader worden medege
deeld." De verdediging zal nu wel geschaafd en 
gepolijst voor den dag komen; maar wij twijfelen 
of zij iemand zal voldoen. Welk talent menhebbe, 
bet is moeijelijk te maken, dat twee maal twee 
drie zoude zijn in het Zuiden, en vijf in het Noor
den en Westen van het land. Evenmin zal de 
Minister kunnen wegcijferen, dat het Zuiden even
veel regt heeft als het Noorden; dat elk zijne 
beurt moet hebben, en dat men ditmaal met ons 
bad moeten beginnen. 
( De Heer de Keverberg in de Tweede Kamer 
zeide te dien opzigte: „de Minister zal wel goede 
redenen hebben waarom hij ons misdeeld heeft." 
Dat gelooven wij ook wol; maar tevens dat hij 
die „goede redenen" niet zal zeggen. 

Wij voor ons hebben ons onthouden de verde
lging dezer zaak op ons te nemen, omdat wij 
zelfs den schijn wilden vermijden, van iets uit 
Persoonlijke inzigten te doen. 

i Maar nu is er geen blad voor opgeko-
men; noch de Volksvriend, noch de Courrier. 
beiden hebben de zaak maar laten waaijen. Even
zoo zoude het gegaan zijn met de grondbelasting 
tli met de bieren. Daar is hoegenaamd geen twijfel 

aan. Men gelieve zich slechts de hoosheid dezer 
couranten te herinneren, toen wij onze oppositie 
begonnen. 

En wat is het gevolg van dat laten waaijen? 
Men ziet het hier duidelijk voor oogen. Het gevolg 
is : dut wij het er op krijgen. 

Moge toch deze les voor Limburg niet weder
om verloren gaan! Moge men eindelijk tot de 
overtuiging komen, dat met gedwee aan te houden 
niets te winnen is. Hoe is het gegaan met het 
gedistilleerd? hoe is het gegaan met het koffij-
tractaat ? hoe is het gegaan met het tarief? — 
De Courrier en Volksvriend hebben niets belet, 
niets tegen gehouden. 

Wat men ook zeggen moge — dat het ontwerp 
der grondbelasting sedert anderhalfjaar hangende 
is; dat dit project kwijnt en zich dood bloedt; 
dat het door het gedurig uitstellen reeds op dit 
oogenblik alle morele kracht verloren heeft, en 
voor eiken staatsman als eene levenlooze vrucht 
te beschouwen is, en werkelijk beschouwd wordt— 
dat is niet hunne schuld. 

En verder, wat de bieren betreft: dat de vrien
den van het ministerie nu reeds verzekeren, dat 
dit wetsontwerp zal ingetrokken worden, waaraan 
is dit anders te danken, dan aan de oppositie? 
Limburgers! Laat U maar niet inwiegen door die 
bedriegelijke voorspiegelingen en gaut voort met 
petitionneren. Gij ziet: het pad is goed. Waarom 
zoudt Gij het niet vervolgen? 

Wilt niets verwachten van gunst of dankbaar
heid van wien dan ook! Is er een sterker man 
op dit oogenblik dan de Heer Thorbecke? Is er 
een man meer aan ons verpligt? — En toch, ziet! 
wat er gebeurt. Het lag in zijne hand, ons 
eenen vijfden vertegenwoordiger te geven. Wij 
hadden aanspraak daarop; niemand zou er over 
gevallen zijn. Hij doet het niet. Wat meer is, hij 
dreigt de overbevolking van Limburg bij de vol
gende herziening in een dubbel district van Noord-
Brabant in te smelten, om ons dan nog, als Limburg 
voltallig zal zijn, als vijfde rad aan den wagen te 
doen meêloopen. Onze Gedeputeerde Staten, voor 
de regten van Limburg ijverende, worden door hem 
op barschen toon teregt gewezen; hun wordt tot 
zelfs de bevoegdheid betwist, om de belangen 
der provincie voor te staan. 

Bedenkt dit Limburgers als Gij in Junij aan
staande ter stembus gaat. Aan Uwe keuze hangt 
het lot van Limburg. Kiest onafhankelijke mannen 
en geen gehoorzame dienaren van het ministerie. 
Kiest mannen die Limburg, zijne regten en belan
gen, boven politieke vriendschap stellen; geen 
diepe politici die uit verheven inzigten hun gewest 
vergeten. Kiest mannen daar dit en elk ministerie 
mede rekent, geen stemmen daar de regering op 
rekent. 

Kiest van Wintershoveu* te Maastricht, de Ke
verberg te Roermond en — Limburg is gered. 

Alhoewel wij geen voldoende zekerheid hebben, 
dat het berigt in allen deele juist is, trekken wij 
toch onmiddelijk ons artikel in. 

Liever de voldoening gemist, die men onwille
keurig smaakt, wanneer men eenen aanval betaald 
zet, dan zich aan het gevaar bloot stellen, van 
iemand, die mooglijk nog twijfelt en in be
raad staat, den overgang moeijelijk te maken. 
Zoo dachten wij en — de liefhebbers van hekel
partijen zullen zich moeten getroosten. 

Het kost ons geen moeite van den strijd af te 
zien, alhoewel de uitslag niet onzeker was. Niet 
dan met den uitersten weerzin betraden wij het 
veld der persctanaliteiten. Wij wisten, hoe nood
lottig de gewoonte is van persiffleren; wij wisten 
hoe ligt men deze gewoonte opvat, en tevens hoe 
moeijelijk zelfs een teerhartig man (men denke 
aan den Volksvriend) er zich van ontdoet. Meer 
dan honderdmaal hebben wij tot ons zeiven gezegd, 
dat de couranten door zoodanige polemiek afda
len tot den rang van publieke vermakelijkheden. 
Maar wat baat het? 't Is onmooglijk, gansch on-
mooglijk zich van persoonlijke aanvallen te ont
houden, wanneer de tegenpartij die wapenen ter 
hand neemt. Het publiek is medepligtig. In de 
plaats van zoo iets af te kenren, schept het ver
maak in den twist. Velen beoordeelen zelfs het 
punt in geschil naar den uitslag van den pen-
nestrijd. De beste zaak kan vallen, wanneer hij 
die ze verdedigt, niet tevens een onverschrokken 
en behendig worstelaar is. Men moet dus, men wil 
of niet, handgemeen worden. Het belang der zaak 
eischt het. 

Goddank! het is nu gedaan, zoo als het schijnt. 
Wanneer de Courrier zich nog aan onze zijde 
schaart, dan zien wij in Limburg geenen tegen
stander meer overeind. In de plaats van ons 
onderling te bekampen, kunnen wij allen geza-
mentlijk onze krachten wijden aan de bestrijding 
der wetsontwerpen. Als dit gebeurt, dan behoeft 
men geen gevaar meer voor Limburg te vrcezen. 
Eendragtig zijn wij onoverwinbaar. Wij zouden 
hem willen zien, den vermetele, die ons nog zou 
durven aanranden. 

Ziedaar dan de strijd ten einde, de strijd op 
leven en dood, en — zonder dat er dooden ge
bleven zijn! De Courrier is niet overwonnen; neen, 
hij geeft gehoor aan de inspraak van zijn gemoed 
en stapt hooghartig over alle bedenkingen van 
eigenliefde henen. 

Wij heeten hem van harte welkom. 

HEUGELIJKE TIJDING. 

Ons antwoord aan den Courrier lag ter perse 
— een antwoord gepeperd en gezouten, dat ver
zekeren wij U — daar komt het berigt, dat de 
Courrier voornemens is de Limburgsche politiek 
te omhelzen, en diensvolgens de oandidaturen der 
Heeren van Winiershoven en de Keoerberg te on
dersteunen. 

* De redactie gaat van de veronderstelling 
dat de Heer van Wintershoven den algemeenen aan-

: drang niet zal kunnen weerstaan. Hij is de man, d 
•wij hebbtn moeten. Wij kunnen hem onmooglijk missen. 

Venlo, 30 April 1864. 

Z. M. de koning heeft benoemd tot burgemees
ter der gemeente Nieuwstad, den heer F. H. 
Kruijen, ter vervanging van den heer J. W. Ne-
lissen, op zijn verzoek eervol ontslagen, en ver
plaatst van Oss naar Gulpen den heer M. liaantjens, 
controleur der directe belastingen, in- en uitg. 
regten en accijnsen. 

— Uit 's Hage meldt men dat het wetsontwerp 
op de bieren in de sectie* der Tweede Kamer 
behandeld wordt, en dat tot rapporteurs benoemd 
zijn: in de lsto sectie de Heer de Lom de Berg, 
in de 2de sectie de Heer Kerstens, in de 3de sectie 
de Heer Begram, in de 4de sectie de Heer Gevers, 
en in de 5de sectie de Heer de Keverberg. 

Naar de rapporteurs te oordeelen e: 
vermoedelijke inzigten omtrent deze zaSty'Schf 
de meerderheid ongunstig .nppens dit/project ge
stemd te zijn. XV •> ! /rf»} Tij 

Maar men vreeSty dat dep meefc&Ji^efij^ liafr,; ̂  
enkel tegen de verhoöging zal verzeten, én met 
tegen de verandering; van Grondslas^ï- v> 

\ * ; cy 



Maar daarmede zijn de kleine brouwers niet 
geholpen. Men petitionnere dus, zoo men de amb
tenaren niet in huis wil hebben. 

— De Heer H. Wolters, uit deze stad, die ten 
vorigen jare, voor de gecombineerde jury te Leu
ven, met onderscheiding den doctoralen graad had 
verworven, heeft thans aan de hoogeschool te 
Utrecht zijne examens in de drie geneeskundige 
vakken afgelegd. Hij begeeft zich naar Parijs om 
daar eenigen tijd in de hospitalen werkzaam te 
zijn en zal zich vervolgens alhier vestigen. 

— Aau den wachtmeester der marechaussee 
J. W. Savelkoul, kommandant der brigade alhier, 
is de gouden medaille voor 36 jaren onafgebroken 
trouwe dienst, met de daaraan verbonden gratifi
catie van 50 gulden toegekend. Yrijdag e. k. zal 
hem de medaille op eene plegtige wijze uitgereikt 
worden. 

— Het 4° bataillon van het 3e reg' infanterie, 
onder bevtl van. den majoor Tissot van Patot, 
heeft 'heden ochtend ten 5 ure, na een garnizoen 
van 3 jaren, deze plaats verlaten, zich begeven
de naar Breda. Ter vervanging is het 2° bataillon 
van het 2e regiment, onder kommando van den 
majoor Amiot, van da^g aangekomen. 

— Het kantongeregt te Yenlo heeft 29 perso
nen in verschillende geldboeten met subsidiaire 
gevangenisstraf veroordeeld, meestal wegens over
tredingen van plaatselijke verordeningen; 4 per
sonen werden van regtsvervolgtng ontslagen. 

— Hét herstellen van muren dezer vesting, is 
11. Dingsdag aangenomen door den heer R. J. H. 
Bloemen, voor 108'/» % van de prijzen van het 
tarief. Deze aanneming bedraagt f 3020. 

— Johann Wering, dezelfde persoon, welke 
reeds 5 jaren, onder den naam van Johann Krie-
ger, in de gevangenis te Hoorn heeft doorgebragt, 
is 11. Woensdag door de arrond. regtbank te 
Roermond, tot 5 jaren gevangenisstraf veroordeeld, 
wegens den diefstal onlangs in de kerk te Well 
gepleegd. — In dezelfde zitting is W. R. van 
Neer, voor diefstal van een zilveren horlogie te 
Baarlo, tot 6 maanden eenzame opsluiting ver
wezen. 

— Verleden Zondag werd te Tegelen de vogel 
geschoten en als naar gewoonte overvloedig ge
dronken. In dien nacht heeft in dat dorp eene 
hevige vechtpartij plaats gehad, waarbij de go-
broeders li. deerlijk zijn mishandeld. Een dezer 
heeft gevaarlijke sneden in het aangezigt bekomen. 
De,politie heeft ijverige navorsching gedaan, maar, 
zoó als het bij dergelijke gevallen gewoonlijk 
gaat, schijnt niemand de daders te kennen. 

— Men schrijft uit Poederoijen, 26 April. 
Gisteren hadden de kinderen van den landbouwer 
van A. door middel van lucifers een vuurtje in 
den hooiberg ontstoken. Wie zal den schrik der 
ouders schetsen, toen een der kleinen kwam bin-
nenloopen om hen te vragen eens naar het mooije 
gezigt te komen zien. De vader heeft aanstonds 
beproefd den voortgang van het vuur te stuiten, 
maar vruchteloos; in weinig tijds waren zeven 
kapitale boerenwoningen met schuren afgebrand; 
2 paarden met veulëns en eenigc jonge kalveren 
kwamen in de vlammen om. Voor zooveel bekend, 
waren de panden geassureerd, maar behalve dat 
moet het verlies zeer beduidend zijn. 

— Omtrent den Staatsspoorweg van Maastricht 
tot Venlo verneemt men, dat dezelve, zoo de regering 
wilde, met 1° Mei 1865 in exploitatie zou kunnen ko 
men. De heer Verwaaijen heeft aangeboden om, mits 
eene premie van / 25.000, het gedeelte van Maas
tricht tot Roermond vóór dien datum op te leve
ren, en daar het gedeelte van laatstgemelde plaats 
tot Venlo, op dat tijdstip gereed zal zijn, de 
Pruissische maatschappij veel spoed maakt met 
den weg van Vierssen naar de nederlandsehe grens 
en de aansluiting van hier uit aau die lijn ook 
nog dezen zomer zou kunnen worden daargesteld, 
is het waarschijnlijk, dat wij nagenoeg een jaar 
na heden, per spoortrein zullen kunnen weg komen. 

— Het is bekend, dat petroleum met gunstig 
gevolg wordt aangewend om ongedierte te ver
drijven tij schapen en runderen. De lundb. Courant 
deelt mede dat dezer dagen andermaal de proef 
bij kalveren is genomen, welke op een halve dag 
van vsol ongedierte werden gezuiverd. De kalveren 
worden met petroleum bestreken van den kop 
tot den staart, langs den loop der ruggegraat. 
Het ongedierte sterft dadelijk. 

— Er is een zeer eenvoudig middel gevonden 
om {iet insect, dat zoo vele huizen onbewoonbaar 
maakt, de wandluis, uit te roeijen. Dit middel 
bestaat in het gewoon Peperkruid (lepidium rurale) 
welke plaut men gedroogd in de vertrekken, door 
de diertjes bezocht, nederlegt en dadelijk door.de 

wandluizen overdekt wordt, die vervolgens oogen-
blikkelijk sterven. 

— Sedert eenigen tijd heeft men in Duitschland 
veelvuldige ernstige en gevaarlijke ziekten waar
genomen, die haar ontstaan aan het gebruik van 
raauw, ligt gerookt of zwak gezouten varkens-
vleesch te danken hadden. Het is namelijk gebleken, 
dat in het vleesch van varkens een woekerdiertje 
of ingewandsworm (Trichina spiralis) wordt ge
vonden, welk diertje, bij het gebruik van zoodanig 
vleesch, in het menschelijk ligchaam overgaande, 
den dood van den gebruiker kan veroorzaken. 
Schoon men nu bij het onderzoek van vleesch 
van varkens, die hier te lande geslacht zijn, de 
Trichina niet of nog niet heeft aangetroffen, is 
het echter raadzaam zich te onthouden van raauw 
of niet goed gerookt of gezouten varkensvleesch, 
daar deze diertjes slechts door het koken, of 
goed zouten en rooken onschadelijk gemaakt worden. 

— Nopens het bezoek van Prins Napoleon in 
Holland, leest men in het Volksblad, behalve de 
anecdote door den Heer Thorbecke in de kamer 
verteld (dat namelijk de prins hem zou gevraagd 
hebben: of er hier te lande ook radicalen waren; 
waarop de Minister geantwoord heeft: er zijn er 
geen.) nog het volgende: De Prins zou bij zijne 
terugkomst te Parijs aan een zijner vrienden ge
zegd hebben: Ik heb hei China van Europa geiten. 

Het is zeker, dat er veel Chinezen zijn. 
— L.1. Donderdag is aan Pannes nabij Blerick 

een hoop takkebossen verbrand. Men zegt, dat 
in de nabijheid een doosje lucifers is gevonden, 
waardoor men deu brand aau kinderwerk toe
schrijft, hoewel ook van kwaadwilligheid gesproken 
wordt. De nabijheid van eene boerenwoning met 
strooijen dak maakte deze brand gevaarlijk en 
mag men het voor een geluk rekenen.dat dezelve 
zich bij de schansen bepaald heeft. 

LAATSTE TIJDING. 

WEENEN 29 April 's avonds. De Denen hebben 
de vesting Fredericia in der ijl verluien. Veel 
geschut is blijven staan. 

I N G E Z O N D E N .  

...den 20 April 1864. 
Mijnheer de Redacteur! 

Waarschijnlijk verwacht Ge eene repliek op 
het antwoord van mijnen brief van den 5 dezer 
maand; doch de schrijver behandeld daarin zoo 
vele zaken te gelijk, dat aan eene repliek niet te 
denken valt. Voor eene behoorlijke wederlegging 
van zijn beweren zou wel een boek papier vol 
geschreven moeten worden. Daartoe heb ik geen 
tijd en geen lust. 

Ik wil evenwel den schrijver, dien ik het bezit 
van eenige zaakkennis niet betwist, opmerken, dat 
de Limburgers steeds niet meer dan twee grieven 
hebben doen gelden tegen het tractaat tot wering 
van den sluikhandel, namelijk 
1° dat op het terrein van toezigt geene nederlaag 

van goederen zal toegelaten worden, welke aan
leiding kan geven tot het vermoeden van bestemd 
te zijn tot voeding van den sluikhandel; 

en 2° dat vreemie ambtenaren de magt hebben op 
onzen vrijen nederlandschen bodem door te 
dringen tot opsporing en vervolging van sluikers. 
Als nu Maastricht, Roermond, Venlo en meer 

andere plaatsen buiten het terrein van toezigt 
komen, dan is er maar êéne grief meer over, 
waarop onze Regering zich beroepen kan om 
do voortduring van het tractaat niet in te 
willigen. 

Hadden de nederlandsehe gevolmagtigden te 
Gladbach toegestemd in de vestiging van een 
pruissisch Zollambt te Venloo, dan was daardoor 
de laatste grief ook vervallen eu het pleit des 
tractaats zou beslist wezen. Immers dan was het 
beginsel, dat vreemde ambtenaren op nederlandschen 
bodem ambtsdaden mogen uitoefenen, op nieuw 
gehuldigd. 

Daarmede meen ik in het kort aangetoond te 
hebben dat de vestiging van een pruissisch Zoll-
amt te Venloo en het smokkel-tractaat wel de
gelijk met elkander in verband beschouwd kunnen 
en moeten worden. 

Met betrekking tot des schrijvers beoordeoling 
van de bepalingen der onlangs te Gladbach ge
sloten overeenkomst met Pruissen, zal ik in gecne 
bijzonderheden treden. Zoodra die overeenkomst 
in de Staatscourant zal openbaar gemaakt zijn, 
zal hij daar antwoord vinden en alsdan gewis de 
overtuiging erlangen, dat aan den handel juist 

Spoed, 

Vereenvoudiging van formaliteiten 
en billijke prijzen. 

op de lijn Venloo-Vierssen-Kempen gewaarborgd 
zijn. 

Over de uitdrukkingen: 
tranen af te droogen, 
valsche redeneringen, 
uit de hoogte, 
die goede man, 
sprookjes verdichten, 
Arme Kamer van Koophandel! enz. 

zal ik niets zeggen, want ik kan den schrijver al 
die insinuaties goed vergeven, te meer omdat het 
tegenwoordig en vogue is de Weekblads-artikeli 
met Scheldwoorden en Schimpscheuten te door
vlechten. 

Met de opname van dit schrijven in Uw veel
gelezen Blad zult G« mij zeer verpligten. 

Ik heb de eer te zijn 
Van Tj w Weekblad 

De bestendige lezer. 

ADVBRTBNTIBN. 

Durch die glückliche Geburt einer kraftige» 
TOCHTER wurden hoch erfreut, 

J. CÜRTEN u. FRA-U. 
VENLO, 27 April 1864. 

Van wege Burgemeester en Wethouders woföt 
bekend gemaakt dat van af Donderdag den 28 
dezer tot nader order, de gemeenschap door de 
Roermondsche poort alhier, voor voertuigen ge
stremd en voorloopig slechts voor voetgangers 
open gehouden wordt. 

De gemeenschap van die zijde kan plaats hebben 
over den weg op het glacis naar de Keulsche poort 

"Veiling- van de IPrincepeel. 

De Directeur der Registratie en Domeinen voor 
de provincie Noord-Brabant maakt voorloopig he
kend dat in de tweede helft van Mei 1864 te 
Grave eerst in perceelen en daarna in massa 
publiek zal worden geveild: de Domaniale Veenderij, 
genaamd de GROOTE of PRINCEPEEL, ter 
grootte van 573 bunders 95 roeden 60 ellen 
onder MIL. 

De catalogus zal weldra voor 10 cents worden 
verkrijgbaar gesteld, terwijl door den Ontvanger 
der Registratie en Domeinen te Grave inlichtingen 
omtrent de te verkoopen veenderij gegeven zullen 
worden. 

Breda, 21 Aprii 1864. , 
De Directeur voornoemd 
VAK DER VEN. 

In den Bockhandel van A. G-FALDKIïA 
te Venlo, is voorhanden: 

Maria-Bloemen nieuwe prachtuitgave me.t ge-
kleurden titel. 

De Heerlijkheid van Maria, 2 deelen. 
De Maand van Maria aan den voet des kruises. 
Nieuwe Maand van Maria, van den Eerw. Heer 

L. DUBUSSI. 
De Maand van Maria, door den Abt DUDAINE. ( 

De Maand van Maria, door den Eerw. Pater 
LAIOMIA. 

De Katholieke Feestvierende Kerk van Nederland. 
Bloembladen, bloempapier en alles wat tot het 

vervaardigen van bloemen noodig is; alle Kan
toorbehoeften; fijne en ordinaire Platen; Goud-
lijsten; Parfnmeriën, enz. 

DE NIEUWE ROTTERDAM» COURANT 
wordt ter lezing aangeboden van aankomst der 
post tot 7 ure voor f 7.00 per jaar; en van 7 
tot 9 ure voor / 6.00 per jaar. 1 

Adres aan het bureau dezer courant. 

J f l a i f c s t  i n  l u iken .  

Die Gesellschaft EINTRACHT feiert auch in 
diesem Jahre, in ihrem Lokale, im botanischen 
Garten, ani Christi-Himmelfahrtstage, den 5,e" 
Mai, das Maifest durch 

HARPME E ND BALL.  
Anfang 3 Uhr. Entree 10 Sgv. 

Wozu einladet 
Der Vorstand der Gesclhchaft Kin tracht' 



De Notaris DE LOM DE BERG.

De kermis 
TE 

zal dit jaar, wegens de kruisdagen, gehouden 
worden 

op den tweeden Zondag van Mei. 
De Harmonie van Horst, zal dien dag, om 

7 ure 's avonds, in de gewone muziekzaal, een 
groot vocaal en instrumentaal 

C O N C E R T  
geven. 

KERMISFEESTEN 
TE 

ZONDAG d_en 8 MEI 's namiddags ten 4 ure 

G R O O T E  O P T O G T  
der beide sclwtterijen „Georgius" en „Sebastianus" 
door de kom der Gemeente, in prachtige Costumes. 
MAANDAG den 9 MEI 's voormiddags ten 10 ure 
Verzameling der gemelde Schutterijen, waarna 

Optogt, gevolgd door het 
D R A A K S T E K E N ,  

uit te voeren door de rijdende schutters van het 
Georgius gild, in schoone Costumes van dien tijd. 

Des avonds ten 8 ure 

C O N O B R T ,  
in een der Schutterszalen. 

Grooto Illuminatie en "V uurwerk. 

STOMHtOUTVAART OP BE JIAAS. 
Onderneming BONHOMME & SE"2DLIT2. 

Verander ing  van  d iens t  
Te beginnen den 1 Mei 1864. 

V A N  V E N L O  N A A R  M A A S T R I C H T ,  
dagelijks 's morgens ten 1 uur. 

V A N  M A A S T R I C H T  N A A R  V E N L O ,  
dagelijks 's morgens ten 10'/2 ure. 

C OBK ESPONDENTIE. 
Per Stoomboot op LUIK, per Spoorweg op 

AKEN en door geheel BELGIE. 

Onderneming P. J. BERGER. 

V A N  V E N L O  N A A R  R O T T E R D A M ,  
alle avonden omstreeks 7 ure behalve Zaturdag 

's avonds ten 12 ure. 
V A N  R O T T E R D A M  N A A R  V E N L O ,  

alle avonden ten 8 ure uitgezonderd Zaturdags. 

GEMEUBELEERDE 

Bovenkamers te huur 
BIJ 

W E D .  E. J. M U L D E R  
Roerm. poort 

TE KOOP: 
eene partij extra mooije jarige 

ENGELSCHE HOP 
tot 45 francs per 50 kilo bij 

~W~. J. Struben. 
Commissionnair Venlo. 

K Op dingsdag den 17 Mei 1864, des namid
dags ten 3 ure, ten huize en herberge van 

Peter Jan Bors te Reuver, ten verzoeke der Erfg. 
Willem Bors: 

Een HUIS met schuur, stal, 
tuin, boomgaard, bouw- hooi
landen en bosch, genaamd de 

Kievit, gelegen te Reuver, gemeente Beesel, groot 
te zamen 4 bunders 54 roeden 80 ellen, kadaster 
sectie C Nos 688, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 
407, 408 en 412. 

Voorschreven erf zal eerst in perceelen en 
daarna in massa geveild worden. 
„ Op woensdag den 18 Mal 1864, des namid-
^-Mags ten 3 ure, ten huizo en herberge van den 
Heer Peter Hendrik van der Velden te Reuver, 
ten verzoeke van den Heer R. H. Van Ooi: 

Een HUIS met Bouwland, gelegen te Leeuwen 
(Reuver) gemeente Beesel, groot 19 roeden 50 
ellen, kadaster sectie E Nos 672 en 673. 

Dit erf, gelegen geheel in de nabijheid van 
het Station van den spoorweg van Maastricht 
naar Venlo, is zeer geschikt voor allen handel 
en bedrijf. 

B E R f G T  A A N  O O O L O D E R S .  
33. Zondervan Zoon, 

GEZICHTKUNDIGE EN BRILLENSLIJPER TE MAASTRICHT, 

maakt bekend dat hij van nf Donderdag den 5 
Mei aanstaande, tot den 9 daaropvolgend, te spre
ken of te ontbieden zal zijn in het logement „de 
Gochsche kar". Hij zal ruim voorzien zijn van 
BAROMETERS en THERMOMETERS. 

De ondergeteekende verklaart de Brillen, 
geleverd door den Heer B. Zondervan Zoon 
te Maastricht, zeer voldoende, en dat die Heer 
de kennis heeft om aan te wijzen welke oogen 
brillen vereischen. 

Dr. KERST 
ie Eindhoven. 

Op Zondag den 1 Mei 1864 

opening der Societeit de Unie, 
van welken dag de Societeits lokalen alleen kun
nen bezocht worden, door de Heercn Leden. 

DE VOORLOOPIGE DIKECTIE. 

Een Verwershnecht 
die zijn vak goed verstaat en van goede getuig
schriften voorzien is, kan dadelijk werk bekomen 
tegen een goed loon, bij 

H. M. HUTJENS. 
te Baario. 

De ondergeteekenden maken 
bekend dat zij van af 1 Mei 
aanstaande zullei- vertrekken 

van Roermond naai- "Venlo, 
's morgens ten 6 ure, en 

•van Venlo naar Roermond, 
's namiddags ten 5 ure. 

H. SCHUREN. 
H. WASSENBERSÏÏ. 

De Notaris THIESSEN, 
residerende te Venloo zal, ten verzoeke en ten 
huize van Frans Verlcooijen te Venloo in den 
Bantuin, buften de Geldersche poort aan Genraaij, 
op Donderdag den 12 Mei 1864, des morgens 
ten 9 ure in het openbaar met crediet verkoopen: 

Allerhande HUIS MEUBELS, als: stoelen, tafels, 
kisten, kasten, kagcliel, spiegels, schilderijen, huis
klok, koper, tin, vaten, kuipen, boterkarn, linnen, 
pellen, bedden met toebehooren, ijzeren en koperen 
ketels, sopketels, keukengereedschap : 

Een goed steek werkpaard, 
5 dragende koeijen, 
2 runderen, 
1 oud varken, 
Lange- en korte kar, ploegen, eggen, wel, wan

molen, schoppen, rieken, en meer andere zaken. 

De Notaris LINSSEN, 
residerende te Echt, zal ten verzoeke van den 
Wel Eerw. Heer II. A. Lom , Professor te Roer
mond wonende, op Maandag 9 Mei 1864, 's avonds 

' ten 7 ure, in den zaal van den Heer Fr. Mnijsers 
laan de markt te Venlo, in het openbaar metcre-
, diet in eene zitting verkoopen, de navolgende 
i goederen, gelegen in de 

Gemeente VENLO. 
| N° 1. Een perceel BOUWLAND en HAKHOUT 
.nabij S' Urbanus, groot 1 bunder 15 roedeu 35 
i ellen, sectie A nos 344, 682 en 683, rijgenooten 
| do weg, de R. K. Kerkfabriek en de Erfg. van 
i den Heer Dr Van Es. 

2. Een perceel BOUWLAND buiten de Gel
dersche poort aan den weg naar den postwagen, 
groot 28 roeden 85 ellen, sectie D n° 921, rijge
nooten Mej. Janknecht en Wirtz, de Heeren .T. 

254e STAATSLOTERIJ. 
Bij den ondergeteekendege, delegeerde dier lo

terij te Venlo op de Grootebeek, zijn volgens plan 
heele en gedeeltens van loten te bekomen. De 
trekking der le klasse begint op Maajidag den 
23 Mei aanstaande. 

A. van clo VEN. 

DONDERDAG 5 Mei, 's namiddags ten 4 ure 

(g@St$3:i£ïï 
van het Fanfare Gezelschap in den Tuin van den 
Heer H. Seelen aan S' Urbanus, uitsluitend voor 
de Heeren Leden. 

Namens de Directie 
De Secretaris 

Jos. BOOTS. 

TE HUUR, 
om dadelijk te aanvaarden, een goed 
en zindelijk 

H U I S ,  
van alle geriefelijkheden voorzien, gelegen te Venlo, 
in de Lomstraat, laatst bewoond dooi- Mejufvr. 
van Kessel. 

Zich te adresseren aan de Erfg. J. SCHAF-
I'ü/iS, aldaar. 

SOCIETEIT CASINO. 
Zondag 1 Mei 1864, ballotage van den Heer 

A. OPDENOORDT. 
I)K DIKECTIE. 

! te Venlo residerende, zal in het openbaar verkoopen: 
_ Op dingsdag den 3 Mei 1864, des morgens 
"ten 9 ure, ten verzoeke van den Heer R. H. 
Van Ooi, ten zijnen woonhuize te Reuver: 

Allerhande HtJISMEUBELS, als: stoelen, tafels, 
kisten, kasten, koper, tin, ketels, kagehel;, glas
werk, canapé, ledekanteu. beddegocd , linnen, 
keukengereedschappen, vatwerk, enz. 

Lampe, J. W. Bours en C. Smeets, alsmede de 
Erfg. Sax. 

3. Een TUIN op Krekelveld, groot 8 roeden 
60 ellen, sectie H n° 305, rijgenooten P. G. 
Hunnekens, de Heer F. Receveur en P.A.Janssen. 

4. Een perceel TU1NIERSLAND in de Sloot, 
groot 27 roeden 55 ellen , kadaster sectie H n° 
918, rijgenooten de Heer J. Lampe, Mevr. de 
Volder en het volgende erf. 

5. Een perceel DITO naast het voorgaande, 
groot 25 roeden 30 ellen, sectie H nos 263, 265 
en 267, rijgenooten de Heer Lampe, Mevr. de 
Volder, de Heer P. van Oeijen en de 2 volgende 
perceelen. 

6. Een perceel DITO iu de Sloot, groot 6 roe
den 60 ellen, sectie H n° 1033, rijgenooten het 
voorgaande erf, een grachtje, de Heer P. van 
Oeijen en G. Lamberts. 

7. Een perceel DITO terzelfale plaatse, groot 
6 roeden 40 ellen, sectie H n° 1035. rijgenooten 
het voorgaande perceel, de Heer 1'. van Oeijen, 

| H. Hermans eu A. Pistorius. 
j 8. Een perceel DITO op Monsepsadje, groot 
. 10 roeden 85 ellen, sectie H n° 933. rijgenooten 
i H. Hermans en liet volgend erf. 
j 9. Een perceel DITO terzelfde plaatse, tusschen 
I liet voorgaande en het volgende gelegen, groot 7 
j roeden 15 ellen, sectie H n° 314. 
; 10. Een perceel DITO terzelfde plaatse, groot 
,15 roeden 75 ellen, sectie H nos 1074 en 3070. 
j rijgenooten het voorgaande erf, de Erfg. Diederen 
i en de R. K. Armen van Venlo. 

ZEGT HET VOORT-



VENLO, 30 April 1864.

. Boekdrukkerij en Boekhandel van P. N. VERHOEVEN, te 's BOSCH. 

R l : :  t  '  Heden is van de pers gekomen: 

mm PLIGTEN JEGENS DE ARMEN. 
Opgedragen aan de leden der Vereeniging van den heiligen Vincentius van Paulo en aan allen, 

die zich. op goede werken toeleggen. Door CH. SAINTE-EOI.—Uit het Eranseh door A. M. DIJKVELD. 
Met kerkelijke goedkeuring. Prijs 50 Cents. 

D E  D A G  V A N  M A R I A .  
. .  .  

Door den Eerw. Pater BLOT, S. J. Schrijver van den „In den 1 Ion iel horkent men I 
elkander." Naar de vijfde fransche uitgave, vertaald door v.H.Pr. Met kerkelijke goedkeuring. 

Prijs S3S Cents. — Ongeveer 200 Bladz. in gr. 32°. 
Bovenstaand werkje wordt aan de Eerwaarde Heeren Geestelijken, Vereenigingen van 

den H. Vincentius a Paulo, Liefdegestichten, enz. door de Boekhandelaren bij getallen afgeleverd 
aan onderstaande prijzen: 

10 Exempl. a 22y2 Cent. 25 Exempl. a 20 Cent. 50 Exempl. a 18 Cent. 100 Exempl. a 15 Cent. 

Ter perse om spoedig te verschijnen: 
Mgr. DE SÉGUB. 

GEESTELIJK BIDBANKJE 
toor het bezoek van het allerheiligste Sacrament, uit het Eransch vertaald naar de vijfde uitgave 

door S. Pr. — Met kerkelijke goedkeuring. Prijs 35 Cents. 
Ongeveer 200 Bladz. in gr 32°. 

Alle Boekhandelaren nemen nu reeds bestellingen aan op bovengenoemd werk. 

DE GOEDKOOPSTE UITSPAfflMS LECTUUR IN ONS VADERLAND. 
Bij alle Boekhandelaren ia de inteekening geopend op den Jaargang 

1 8 (! 1 
DER 

LEESBIBLIOTHEEK VOOR CHRISTELIJKE HUISGEZINNEN. 
Prijs per jaar 3 gulden. 

Reeds verschenen: 
N° 1. De Iersche Hut, door den schrijver der Beatus-Khiis. 
N° 2 BRESCIANI. Schetsen nit liet volksleven te XCome. Dl. I. 

Dit belangrijkste werk van den gevierden schrijver van de Jood van Verona, vermeenen wij ons te 
mogen verzekerd houden met niet minder bijval dan zijne reeds verschenen werken zal ontvangen 
worden,terwijl een welgelijkend Portret van den Man, die door zoo vele onderhoudende en nuttige 
werken alle landen in verrukking bragt, dit werk opluistert. 
N° 3. BRESCIANI. Schetsen nit liet volksleven te Home. Dl. II, is ter 

perse, waarmede dit Werk kompleet is. 
Wij kunnen onzen Inteekenaren tevens met genoegen melden dat de overvloed van Werken, 

welke dit jaar ter onzer beschikking zijn en wier Schrijvers waarborgen voor de degelijkste en 
schoonste voortbrengselen, welke de Katholieke pers in geheel Europa opleverde, ons in staat 
stellen de Boekdeelen geregeld te doen verschijnen. 

Wij vertrouwen op de ondersteuning van allen, wien de verspreiding van goede en nuttige 
werken ter harte gaan. 

VOORWAARDEN VAN 1*TEEKE\IVG. 
Jaarlijks verschijnen 8 Boekdeelen van omstreeks SöO bladzijden (dus ongeveer 8000 

bladzijden druks). — Alle zes weken wordt een Boekdeel afgeleverd. 
De prijs voor een geheelen jaargang is slechts DRIE (iULDlOX, betaalbaar in twee 

termijnen: de eerste helft bij de aflevering van het vierde, de tweede helft bij de aflevering van 
het achtste Boekdeel. 

Men teekent voor niet minder in dan voor een geheelen Jaargang. 
Bij de WED. H. H. UYTIENBROECK te Venlo kan men inteekenen en zijn Exempl. voorhanden. 

De Notaris HAFFMANS, 
residerende te Helden, zal publiek verkoopen: 

Op Maandag 2 Mei 1864 's namiddags ten 
"3 ure, op verzoek van Jacob Bots akkerman te 
Oirlo, ten huize van den Heer G. van Dijck te 
Broekhuizenvorst, tegen ercdiet, de volgende on
roerende GOEDEREN: 

GEMEENTE BROEKHUIZEN. 
Broekhuizenvorst 

id. 
de Smeelen 

Seilberg 
id. 

Brisbergsweide 
Berden doukerveld 

B 267 Tuin 
.. 268 Huis 

106 Bouwland 
376 
377 

id. 
id. 

476 Hooiland 
802 Bouwland 

3 r. 71 e. 
92 e. 

25 r. 10 e. 
35 r. 00 e. 
23 r. 70 e. 
35 r. 20 e. 
16 r. 00 e. 

1 b. 41 r. 40 e. 

GEMEENTE MEERLO. 
In de Huls, B 98S, dennenbosch 2 b. 4 r. 00 e. 

Verdeeld in 2 perceelen. 
U Op Dingsdag 3' Mei 1864 om 10 ure'smor-

gens, te Horst aan de Konijnswarande, op 
verzoek en ten huize van Vrancis Kcysers: 

Allerhande HUISMEUBELEN, stoelen, tafels, 
kisten , kast, ledikant, koper- tin- en ijzerwerk, 
huisklok, kagchel, enz. 

2 koeijcn, allerhande klein akkergereed, eene 
partij aardappelen, 

cnnigc eben, roodwilgen en kanadaboomen. 

„ Op Vrijdag 6 Mei 1864 om 3 ure namiddag te 
^Helden, ten huize van J. H. Merrij op verzoek 
van Willem Peeters (Kolle), 
de volgende te Helden in de Loërsteeg gelegen 
GOEDEREN: 

Sectie B n° 917 bouwland 74 r. 
Sectie „ „ 918 en 919 huis en erf 6 r. 30 e. 
Sectie „ „ 920 weiland 15 r. 80 e. 
Sectie „ „ 923 bouwland 38 r. 40 e. 
Sectie „ „ 924 heide 7 r. 30 e. 
Sectie „ „ 2303 weiland 50 r. 

,1 Op Dingsdag 17 Mei 1864, 's morgens ten 
10 ure, op verzoek van Jan Jacob Truyen te 

Horst aan de Middeijk, 
Eenige HUISMEUBELEN, als: stoelen, tafels, 

kasten, kisten, koper- tin en ijzerwerk; 
Verder lange en korte kar, ploeg, egge, paar-

dengetuig en een handgortmolen, eene partij haver 
en boekweit. 

Een goed achtjarig ruinpaard en 4 melkgevende 
koeijen. 

ZEGT HET VOOBT. 

Om het publiek vergeef-
sche moeite te sparen, 

berigt de horologiemaker F. CAN• I JüLS , 
dat hij verhuisd is van de Paradeplaats naar 
de Vleeschstraat N° 378, waar ook tevens een 
ruime koMler te huur is. 

wezigen mooeaei 

<g£. « 

De Notaris KEULLER, 
residerende te Venlo zal in het openbaar verkoopen1 

Op Woensdag den 11 Mei 1864 en volgen
den dag, telken reize juist ten negen ure voor

middag te beginnen, ten verzoeke van Gebroeders 
Van de laeck, op de Pachthoeve Witbroekerhof 
te Lomm onder Arcen, den geheelen aldaar aan
wezigen inboedel, bestaande hoofdzakelijk uit: 

3 Paarden, waarbij 
2 merriën van 4 en ' 
6 jaren en 1 ruin van I 
18 jaren; 1 springstier, 

6 dragende en melkgevende koeijen, 3 dragende 
malen, 3 runderen, 3 oude en 4 jonge varkens, 
30 kippen, bijen met honig en korven. 

Paardentuig, 3 lange en 2 korte karren, kar, 
assen, 4 ploegen, 5 eggen, 2 wellen, wanmolen, 
snijkist, zigten, zeisen, schoppen, rieken en verder 
klein akkergereedschap, allerlei ziften, 1 vlasreep, 
braken, 1 azijnpers, 3 boterkernen en melktobben. 

Stoelen, tafels, commood, kisten, kasten, lede
kanten , 6 bedden met toebehoor, 2 kagchels, 1 
huisklok, spiegels, schilderijen, porcelein en glas, 
broodtrog, keukengereedschap, koper, tin en ijzer
werk, 3 groote koperen ketels, waschkuipen, 
biervaten, moestonnen en ander vaatwerk. 

Eene groote partij droog hout, riggelhont, eiken 
planken van 1% duim dikte, canada- en dennen 
planken, karberriën en meer andere voorwerpen. 

Op den eersten dag des verkoops omstreeks 
het middaguur zullen worden verkocht de paarden, 
koeijen en ander vee, de karren en het akkerge
reedschap. 

TE HVCR : 
een boTenhnis, bestaande uit zes kamers, 
keuken en kelder, thans bewoond door den Heer 
HENRI GOOSSENS. 

MARKTBERIGTEN. 

Rogge Rogge 
Tarwe 
Gerst 
Boekweit 
Haver 

de 160 kip f per mod f 5,78, 
8,75, 
5,78, 
5,62, 
3,75, Haver „ „ 3,75, 

Boter pr. half ned. pond 45 a 48 ets, 

9V* 
14,00 

» 9,25 
i) . 9,00 

» 6,00 
328 biggen 6 a 9 fr. 

ROERMOND, 30 Aprü 1864. 
Tarwe 126 kilo f 14.90 (eerste) a f 00.00 (tweede kwaliteit.) — 

Rogge >17 kilo f9.60. — Zomergerst 95 kilo f 9 60. -- Boek
weit 100 kilo f 10.09. — Haver 70 kilo f 6.10. — Hooi 500 kilo 
f 0.00. — Stroo 500 kilo f 0.00. — Boter half Ned. pond f 0.50 

GENNEP, 29 April 1864. 
Tarwe f 9,00 a f 9,50. •— Rogge f 5,75 a f 6,10. — Boekweit 

f 6,30 a f 7,00. ~ Gerst f 5,30. a / 5,60 — Haver f 3,00 a 
f 3,80, — Klaveriaad 16 a 00 ets. — Aardappelen f 1,50. d 
1,90 — Spelt f 3.00 i f 3.25 - Botef 40 ets 

Deze prijzen lijn per mud, doch Klaverzaad «n Boter per kalf 
Ned. pond. 

BOXMEER, 27 April 1864. 
Tarwe f 8,80 a f 0.00 — Rogge f 5.50 a f 5.60. — Gerst 

f 5,80 a f 5,90. — Boekweit f 5,80 k f 0,00. — Haver f 3,00 a 
/ 3,30. — Klaverzaad 18 a 23 ets. — Boter (ongezoute) 55 ets. — 

Deze prijzen zijn per mud, doch Klaverzaad en Boter per half 
Ned. pond. 

OSS, 26 April 1864. 
Tarwe f 8,00 a 8,75. — Rogge f 6,00 a f 6,75. — Boekweit 

f 5,00 a f 5,50. — Haver f 3,00 a / 3,75 — Aardappelen /"1,75.— 
Boter (ongezouten) 42 ets. — Eijeren f 2,25 de 100 stuks. Tarwe-
bloemmeel f 15,75 de 100 kilo's. 

Alles per mud. — Boter per half Ned. pond. 

GOCH, 26 April 1864 
Tarwe Thl. 12,00 Sgr. a Thl. 12,07 Sgr. — Rogge Thl 7,00 Sgr. 

a Thl. 7,15 Sgr. — Boekweil Thl 8.20 Sgr. a Thl, 8.25 Sgr. — 
Gerst Thl. 7,00 Sgr. a Thl. 7,15 Sgr. — Haver Thl. 5,00 Sgr. k 
Thl. 5,10 Sgr. — Klaverzaad 0 Sgr. 0 Pr. a 0 Sgr. 0 Pf. 

WELL, 25 April 1864. 
Tarwe f 0,40 a f 0,00. — Rogge f 5,65 a ƒ5,75. — Boekweit 

I 0,00 a f 0,00. — Gerst f 5,60 a f 5,80. — Haver f 0,00 a f 
0,00. — Klaverzaad 00 a 00 ets. 

Deze prijzen zijn per mud, doch klaverzaad per half Ned. pond. 

BURGERLIJKE STAND. 
Aangifte van den 23 tot den 30 April 1869. 

GEBOORTEN 7, als: Cat.harina Johanna Teeuwen. 
Jannetje Schipper. Hendrik Jacob Hubert Op 
de Laak. Cleinentina Wilhelmine Francisca 
Curten. Christiaan Francis Antoon Leurs. Anna 
Catharina Schraat Louis Michel Corneille Jo-
seph Wolters. 

HUWELIJKEN: geene. 
STERFGEVALLEN 1, als: (28) Karei Hubert Pen-

nartz oud 1 j. 7 d. 

BBTJKKERIJ nBR WRD. H. H. tfYTTENHROECK, VBÏI.0. 


