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de
aan
dank
de voorzitter zgnen
blijk hunner groote belangstelling , en den
als een

tagebragt voor

ding der vergadering ; waarop
voor hunne getrouwe opkomst ,
wensen te kennen gaf , dat de christelijke zin , waarop de Vergadering dien morgen
gen door den redenaar werd gewezen , ieder onderwijzer meer en meer heilige , en
werk
dat hjj heefc te volbrengen
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toevertrouwde
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hem
vergadering voortdurend
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plaats waar z
verbonden den zegen des Hemels niet zullen ontgaao
alhier aan het’ lokaal van het Provinciaal Bestuur aanbesteed
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d« navolgende werken
het herstellen der uitgespoelde glooiing vanden
750
nieuwen
trekweg lacgs de Stadsgracht te Franeker , over eene lengte van
1 160
voor de som van
ƒel ; aangenomen door Atse 8joerds Schaafsma te Harhngen
2
het opruimen
van
eenige ondiepten in het vaarwater de Scharsterryn gelegen
pemeecte
in
de
Doniawerstal ; aangenomen door Gerrit Jans van der Ryt te
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940
van
stand in deze gemeente zyn van den 26 JuniJ tot en mat
den 2 Julij aangegeven : geboren 7 , overleden 9 , gehuwd 2 paren
de plaats gehad hebbende stemming te Sneek is de heer mr P S Noyon
B
met 100 van de 144 geldige stemmen verkozen tot lid van den Gemoente raad
Huguenia
van den heer mr
in plaats
H U
Albarda
J
de te Franeker
B
plaats gebad hebbende herstemming is re heer mr
den Gemeenteraad gekozen
barda Cz , burgemeester dier gemeente
tot lid van
met 72 van de 103 geldige stemmen
dier gemeente benoemd
tot lid van den Raad
Te Hiodelopen is b hen
de heer Jogchum Pieters Sikkes , tar
vervanging van d«n heer David de Jong
Bij

,

den
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bedankt heeft
ter zak
woonplaats-verandering
herstemming in het hoofdkiesdistrict Alkmaar
Bij de plaats gehad hebbende
Tweede Kamer dar Staten- Generaal herkozen jhr mr C van
is tot lid van de
De heer mr P BlussØ van OudForeest met 861 van de 1551 geldige stemmen
had
682 stemmen
Dordrecht
gekozen
Albles (b
te
herstemming
De verkiezingen van de helft der leden van de Tweede Kam«r der Staten-Gecoraal
De uitslag was
coraal , die dit jaar moesten aftreden
zijn thans efgeloopen
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dat 32 leden zijn herkozen
leden zijn gekozen
4 nieuwe
in plaats van mr
te Zwoile
B
W A E baron Sloet tot ldbuis , die verzocht
in plaats van
bad verder buiten aanmerking te bleven
S
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2
den heer W
Poolman ; 3 mr P BluseØ van Oud Alblas te Dordrecht , in p’aats
m
van den heer mr J D
H C F Kersten» te Boxmeer
en
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plaats van den heer mr
die made verzocht heeft verder buiteo
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De minister van binnenlandscbe zaken heeft bekend gemaakt , dat in de Zuidsrzee
dsrzee ,een telegraafkabel gezonken Hat van den kokerpaal op den Friewhen wal
afstand
1500 el ten zuiden van Stavoren in de rigting van West £ Noord
op 200 el
stand ten N
W
om da zwarte ton
tegen de noordwestpunt van de droogte dwars
in
den
vervolgens 1000 el be westen da ton van de Hofstede in eene regte
weg
lyn
tot op
200 el ten N
W van dn roode ton van de Kreupel en dan , in eene
ragte
lijn
naar den Gelderschen hoek
waar het landingspunt mede door een kokerpaal
kerpaal is aangewezen
Vermits de beschediging van den kabel de staking van
«en
g«deelte der telegraafdienst gedurende kor’eren of langeren tijd ton gevolge
kan hebben
wordt den
gezagvoerders van schepen , loodsen en wie het verder
aangaan , dringend aanbevolen , tegen zoodanige beschadiging de toodige
mogt
voorzorgen te nemen
Men vernoemt dat de algemeene vergadering der broederschap van karididaatnotarissen
notarissen in Nederland
dit
te
jaar
Arnhem zal gehouden worden op Maandag
13 Agustus a sMet
den
15
dezer
worden kantoren van den Rjjkstekgraaf te Bommel
Eindhoven Tilburg en Zierikzee met beperkte dagdienst £»eope»d De prijs
van een enkel berigt , zoowol voor het verkeer dezer kantoren onderling , als met
de overige Rpstolegraafkantoren, bedraagt 50 cent
Te Vlaardicgen
»s
de eerste nieuwe haring van de haringvloot aangebragt
ZendelingGedurende de zes eerste maanden dezes jaars heeft het ISederl
,?

38
ƒgenootschap aan giften en legaten ontvangen de aanzieclftkesom van 15
Naar
men
verneemt
zal de infanterie in het kamp van Millir
in twee
brigaden wordan
verdeeld , van welke de eerste onder het bevel zal worden gesteld
steld van
den
generaal-majoor Scharten , en de tweede onder dat ^an den gen
Het regement dragonders
aan het kamp verbonden , zal bestaan
maj van der Duyn
staan
uit
een
eskadron van het eerste
en drie van het vijfde regement van dat
wapen , onder bevel van den kolonel de Sturler met
toevoeging van den luit-kol
van Ittersum en den maj
Meeussen
De artillerie zal zyn zamengesteld uit twee
batteryen velden en eene halve battery rijdende-artillerie
van den maj
, onder bevel
Werner
Een detachement van het vierde regement dragonders zal met de
zorg
voor de handhaving der militaire politie in den omtrek worden belast

