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Be Koning van Napels heeft de vorsten Ottojana en
met eene bijzondere zending naar Parijs belast.
*U-r ter stede stelt men zich weinig voor van den goeden
Uitslag dezer pogingen tot handhaving van Zr. Ms. gezag,

Lschitella

tndien men

volhardt bij het beginsel van geene vreemde
in de napelsche verwikkelingen te dulden,
zal
de strijd wel vermoedelijk worden voortgezet;
Garibaldi zich waarschijnlijk niet met eene belegering
van Messina ophouden, maar zijn vaandel op den vasten
"apelschen wal planten, als wanneer, indien hij ook daar
herwint, Messina van zelf moet bukken.

tusschenkomst

—
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BERLIJN, 13 Junij.
Omtrent de onderhandelingen, welke betreffende de
wj eenkomst van den Prins-Regent met den franschen Kei2er zijn voorafgegaan, wordt het volgende gemeld:
ijOp een der laatste dagen van de vorige week, heeft
*e
fransehe gezant aan ons Hof den minister v. Schleinitz
dat zijn Souverein, vernemende, dat de
"ruis zich naar Baden dacht te begeven, zich gedrongen
ê^voelde om dien Vorst aldaar te gaan begroeten, en derS^lijke begroeting beschouwde als het meest geschikte
Middel om het zoo ongelukkige wantrouwen te doen ophouden, met hetwelk Duitschlaud thans het oog op Frankri JK gevestigd heeft. De minister v. Schleinitz heeft gedeze mededeeling niet te kunnen overnemen, zonaer den gezant te doen opmerken, dat, vermits Pruiseu bij een groot deel van Duitschland, hoezeer allezins
e_i onregte, almede het voorwerp van mistrouwen was
geworden, het erkende doel des Keizers, met eene bijenkomst als de voorgestelde, wel waarschijnlijk niet ber6ikt zou worden.
, »De gezant, graaf de la Tour d'Auvergne, heeft deze
bedenking dadelijk, door middel van den telegraaf, te
"*fijs kenbaar gemaakt, en heeft ook terstond, op dezelfde
Wljze, ten antwoord bekomen, dat het den Keizer aangezou zijn, indien Z. M. bij die gelegenheid ook anduitsche Vorsten te Baden koude aantreffen. Dit
teweeg gebragt, dat de Prins-Regent het aanbod
j*«eft
er bijeenkomst heeft aangenomen, in de veronderstelling,
*kt ook andere duitsche Souvereinen, en welligt een Vorst
het regerend Huis van Oostenrijk, zich ter gehoemder
Plaats zouden laten vinden.
»De presiderende minister, vorst van Hohenzollern, bepeft zich almede naar Baden, niet in deze zijne betrekhlng, maar als lid van het vorstelijke Huis vau dien naam."

iend,

— Prijs: ’5

en volkomen ziet gelukken „ omdat hij op zich zelven heeft
vertrouwd , wetende, dat hij heeft aangetast een gouvernement, 't welk door zijne hardnekkige verblinding zich
feitelijk heeft gesteld buiten de grenzen, binnen welke de
regten aller Regeringen zijn omschreven."
Daarop valt de redacteur van den Constitutioniiel de
napoliaansche Regering zeer hevig aan; voorspelt hij de
aanstaande zegepraal van Garibaldi, en verheugt hij zich
zelfs over het bezetten van het fort Castellamare door de
Engelschen, voor 't geval, dat daartoe mogt zijn overgegaan. Zeer ten onregte zouden, volgens den Constitutionnel, eenige achteraankomende patriotten die bezetting hebben beschouwd als krenkend voor Frankrijk; krenkend
voor het nationale eergevoel. Het genoemde dagblad erkent echter, dat het met een zeker genoegen kennis heeft
genomen van de depêche, waarvan de eerste opgaven, nopens de bezetting van het genoemde fort, bepaaldelijk
worden tegengesproken.
De republikeinsche Siècle juichtover de inlijving van
Savoye en Nizza in Frankrijk, als eene gebeurtenis, welke
het gevolg is van een beginsel „'t welk de revolutie wettigt." Volgens dat blad is het ditmaal voor het eerst,
dat de natie langs den vredelievenden weg en met toepassing van regelmatige vormen, eene uitbreiding van grondgebied erlangt, terwijl de besluitender Souvereinen worden
gecontroleerd door de nationale souvereiniteit. Eene nieuwe
staatkunde wordt nu door Frankrijk ingewijd, en dat wel,
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eene staatkunde, die de strekking heeft om binnen een betrekkelijk kort tijdsverloop de geheele aardrijkskundige gesteldheid van Europa te hervormen. Het feest, 't welk
morgen gevierd wordt, is, volgens le Siècle, de emancipatie der volkeren, het is de verovering aller veroveringen,
te weten, de invoering van het beginsel, dat elk volk over
zijn eigen lot te beschikken heeft; voor welk beginsel
thans de dynastie der Bourbons te Napels valt, overwonnen zijnde door een soldaat, die slechts gewapend is met een

in de drie maanden

cien, welke wij verkrijgen, zijn klein, maar hebbentoch een
groot gewigt in de geschiedenis. De dapperheid harer soldaten zoowel, als de roem harer schijvers en letterkundigen,
maken haar waardig, om voor altijd vereenigd te worden
met het edele land , 't welk op 't oogenblik, dat wij deze
regels nederschrijven, haar met geestdrift het welkom toeroept. Savoye spreekt onze taal; het bezit in hooge mate
de twee voortreffelijke eigenschappen van het fransehekarakter , te weten, het genie van de wapenen en het genie van
de letterkunde. Wat moest er geschieden, opdat het Fransch
zou worden. Niets anders, dan dat een dam wegviel.
Thans behoort het ons; het vaderland van de beide de Maistre,
van Saint-Réal, van Vaugelas en van Franfois de Sales!

Zij behooren ons, die bergen, waar Rousseau , arm en onbekend , in stilte zijn genie vormde! Zij behoort ons die stad ,
waar Massena is geboren, te weten Nizza, die poëtische en
krijgshaftige plaats! Zij behoort ons, die savoische brigade ,
die gisteren nog de trots van Italië was en die gedurende
den eersten italiaansclien onafhankelijkheids-oorlog zoo heldhaftig aan Oostenrijk het hoofd heeft geboden! Die dappere
krijgslieden, wij zijn er zeker van, hebben zich niet zonder
droefheid afgescheiden van de natie, welke zij hebben verdedigd, toen zij zwak was, welke zij in hare rampen hebben
gerustgesteld welke zij, ten koste van hun hun bloed, hebben
groot gemaakt, en aan welke zij als voorbeeld en als erfdeel
achterlaten, de herinnering aan hunne lijdzaamheid in den
tegenspoed, aan hunnen hardnekkigen moed en aan hunne
verworderlijke krijgstucht. Zij verliezen Italië, maar zij vinden Frankrijk terug, 't welk te Solferino naast hen stond."
De schrijver van dat betoog eindigt met de verklaring,
dat
dat allerwegen het feestgedruisch wordt vernomen ;
deelnemen,
hij aan de algemeene vreugde wenscht te gaan
om morgen de behandeling der staatkundige aangelegenheden te hervatten. Dit alleen wil hij nog luide verkondigen , dat zijne vreugde onvermengd is, eu zonder bijoogmerken.
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De heer Sheridan heeft gisteren avond in het Huis der
gemeenten
aan het hoofd van het ministerie de vraag gedenkbeeld.
De ultramontaausche Monde antwoordt op dit betoog, rigt: of Hr. M». gouvernement voornemens is de britsche
dat dit alles goed eu wel is, maar dat men niet uit het zeemagt in de wateren van Sicilië te vermeerderen, ten
oog behoort te verliezen, dat de beginselen der Regering, einde des te beter eene schuilplaats te kunnen verleenen
wat de inlijving der bedoelde landschappen aangaat, lijn- aan de personen, die bescherming van de engelsche vlag
regt in strijd is met hetgeen thans door den heer Ilavin mogten.vragen ? of het gouvernement voornemens is, aan
in de Siècle wordt verkondigd. Vermits echter de heer het napelsche Hof zijn afschuw te kenneii te geven van
Havin verlangt, dat men zich zal verheugen in het voor- zulke handelingen als het jongste bombardement van Pauitzigt op de aanstaande beroeringen en op de zegepraal lermo is geweest? of het voornemens is, bij zoodanige
van beginselen, die gedurende drie vierden van eene eeuw mededeeling dat Hof tevens te vermanen om den oorlog
Europa met puin en bloed hebben bedekt, moet men zich in 't vervolg overeenkomstig de door beschaafde volken
daaraan dan maar onderwerpen, altijd evenwel met de bij- aangenomen regelen te voeren ? en of het britsche gougedachte, dat de Siècle geenszins Frankrijk is, en dat onder verrnent voornemens is te protesteren en zoo noodig krachde opregte katholieke volkeren, die thans in dat land tig zich te verzetten tegen de tusschenkomst van eenige
De bijeenkomsten der souvereine Vorsten in Baden zal worden ingelijfd, zeer weinige personen worden gevonden, niet italiaansche mogendheid in de worsteling, die nu
niet alleen in Duitschland, maar ook elders iv Europa, die lezers zijn van het genoemde republikeinsche orgaan. tusschen den Koning van Napels en zijne onderdanen
Wat Garibaldi aangaat, zoo merkt de Monde spotten- plaats heeft ?
*-°owel in Rusland als in Engeland, maar ook in de eerste
Lord Palmerston heeft het volgende daarop geantwoord:
eil voornaamste plaats in Frankrijk, de algemeene aan- derwijze aan, dat, wat de Siècle moge beweren, die par„Mijn
ambtgenoot, die aan het hoofd van het ministerie
ook
andere
te
tijganger
nog
schijnt
dan
hebben,
wapenen
zal
het,
toezegging
opwekken. Aan vredelievende
van Buitenl. Zaken staat, heeft de Admiraliteit verzocht,
kan er op rekenen, niet ontbreken. Men mag wen- een denkbeeld.
De minister van Esredienst, de heer Rouland, heeft een oorlogsvaartuig voor Marsala te posteren, een ander
dat de toekomst dergelijke gezindheid op denduur
*al bevestigen, maar men kan het niet ontveinzen, dat in eene circulaire gezonden aan de fransehe prelaten, waarbij voor Messina, een voor Palermo en vier in de golf van
rrankrijk de zucht om op nieuw in het bezit te worden deze worden uitgenoodigd om de inlijving van Savoye en Napels, en zulks ten einde eene schuilplaats te verschaffen
gesteld van de dusgenaamde natuurlijke grenzen, te zeer Nizza kerkelijk te gedenken. „Frankrijk kan (dus luidt aan de britsche onderdanen, welke dit mogten verlangen.
ls aangewakkerd, dan dat het twijfelachtig mag voorko- die circulaire) niet zonder eene wettige vreugde getuige Ik denk, dat deze maatregel voldoende zal wezen.
en, of zelfs de keizerlijke Regering, met al de haar ten zijn van de vermeerdering van het aantal zijner meest „ Wat de tweede vraag betreft, wij hebben vernomen,
staande middelen, tegen dien aandrang bestand zal vaderlandslievende kinderen " het gevoelt zich gelukkig, dat het napelsche gouvernement een agent naar Parijs en
■"ju; derwijze, dat men het zeer wenschelijk acht, en er dat het edelaardige bevolkingen, die fransch-gezind zijn, naar Londen heeft gezonden, die binnen een paar dagen
°ok op vertrouwt, dat Duitschland op zijne hoede zal niet alleen van harte, maar ook door belangen en geschied- hier verwacht kan worden, ten einde zekere mededeeÜnkijven.
kundige herinneringen, in zijnen boezem vermag optene- gen aan de gouvernementen van Frankrijk en Engeland te
Uit Parijs wordt gemeld, dat de pruissische gezant, graaf men, niet ten gevolge van het regt van oorlog en verove- doen. Ik vertrouw, dat het Huis der gemeenten geen
door de weldaden van tractaten en de toepas- oogenblik er aan zal twijfelen, dat wij in onze mededeet^urtalès, zich, op de uitnoodiging des Keizers, naar ring, maar billijke
staatkunde. Overtuigd, te voldoen aan lingen aan dien gezant de gevoelens zullen bekend maken,
fontainebleau
heeft begeven, werwaarts ook de gezanten eing eener
a Engeland, Rusland en Sardinië zijn geroepen. Men de innigste wenschen der bevolking, verlangt de Keizer, welke H l. Ms. gouvernement, gelijk ieder mensch hier te
bekert, dat de aanstaande bijeenkomst des Keizers met dat deze vredelievende aanhechting van grondgebied zal lande, koestert ten aanzien van harbaarschheden, die te
eti Prins-Regent aldaar als eene zeer gewenschte gebeur- worden ingewijd door een plegtig dankgebed aan den God Palermo gepleegd zijn, en die waarlijk onze beschaafde eeuw
tot schande strekken.
eQis is beschouwd.
van Rijken en Vorsten."
„ Ten opzigte van de vraag, of wij verwachten, dat
reis van den Koning van Hannover naar Berlijn is
PARIJS, 11 Junij.
zulke vertoogen een heilzamen invloed op het verdere gedrag
°o onverwacht geweest, en zoo geheimzinnig volbragt,
Het wets-ontwerp, betreffende de indeeling van het ge- der napelsche Regering zullen hebben, daaromtrent durf
at men er in eerstgenoemde residentie geene kennis van
grondgebied, 't welk bij het Wetgevende Lig- ik het Huis weinig hoop geven. Het is veeleer waaree ft bekomen, dan na de aankomst van Z. M. in de laatst- annexeerde
houdt in, dat het zal worden gesplitst schijnlijk , dat die Regering even zoo zal handelen, als
ingediend,
chaam is
«senoemde stad Het baart alzoo geene verwondering, dat in het dep. van Savoye, het dep. van Boven-Savoye en gehandeld
is bij gelegenheid van de plundering en het
°k in Hannover wordt gesproken van eene wijziging van
der Maritime-Alpen. De onder-verdeeling moordtooneel te Perugia, alwaar de officier, welke die
departement
het
et bewind in een meer liberalen zin.
in arrondissementen, kantons en gemeenten, zal voor 1 wreedheden had laten bedrijven, door het pausselijkgouPARIJS, 13 Junij.
Januarij bij keizerlijke besluiten worden geregeld. De com- vernement tot hoogeren rang bevorderd is. Het is waarN°gal opzien baart een artikel over Garibaldi, 't welk is missie heeft onverwijld haar rapport uitgebragt, over schijnlijker, dat de officieren der land- en der zeemagt,
-^plaatst in den Constitutionnel van heden. De half-offi- 't welk in de zitting van morgen, vrijdag, zal worden be- die de oparatien te Palermo bestuurd hebben, wel verre van
le'e publicist
raadslaagd.
beripst en gestraft, door het gouvernement van Napels
vangt zijn betoog in dezer voege aan:
sle
'iEen man vertrekt; hij vertrekt alleen, oftcnaauwernood Het hoofdkwartier eener 22 militaire divisie zal te beloond zullen worden.
Hij heeft Koning Victor Emmanuel, — zelf erkent Grenoble worden gevestigd. Te-t- deze divisie, welke deel
j^vc-lgd.
„ Wat de laatste vraag betreft, wij weten, dat het na'J het,
ni e t durven schrijven, om hem vooraf te waar- zal uitmaken van het 4 de legercorps, zullen de nieuwe pelsche gouvernement de hulp van zijne geallieerden heeft
"Uwen
j.jj Voornemens was om eene zoo avontuurlijke departementen, mitsgaders die van de Isère en deßoven- ingeroepen. Die bijstand zou verleend worden, door den
nUerneming te wagen; hij is door zijn eigen gouvernement Alpen, behooren.
van Napels het b»zit van de Beide-Sicilien te waar.rWehend, Hij zet zijne populariteit, zijne eer, ja zelfs De heer Mereier, lid van het sardinische Hof-van-Cas- Koning
Oostenrijk heeft stellig geweigerd, in de zaken van
borgen.
'Jll leven op het spel.
van dat Hof alhier, De heer
komen. Wij hebben alle reden
«ij komt aan. Ter naauwernood heeft hij den voet ge- satie, is benoemd tot lid
tusschenbeiden
Napels
'' °)> de kust van het eiland Sicilië, of hij, het hoofd der Millevoye, procureur-generaal te Nancy, is in die betrek- om te gelooven, dat hettebesluit
van het fransehe gouverv Vl.]willig eis
dat
het
oostenrijksche, eu ik bevan Marsala, is eene politieke magt geworden. king naar Chambery overgeplaatst.
is
aan
van
gelijk
nement
-i De koninklijke
Het Journal des Débats behelst heden het navol- hoef niet te zeggen, hoe het britsche gouvernement over
troepen , die zoo gehardekrijgslieden , welke
egens hunne strijdhaftigheid door Garibaldi zelven worden gende hoofd-artikel.
zaak denkt. Gouvernementen als die van Rome
, staan versteld en weifelen; zij strijden met moed, „ Eene gebeurtenis stelt heden al de overige op den achter- zoodanige
vragen gewoonlijk den bijstand van beNapels
en
van
maar zonder eenig vooruitzigt. Watmag hiervan dereden zijn? grond. In de fransehe gemoederen is slechts plaats voor een
» De napolitaansche generaals aarzelen , bij het aanschouwen gevoel van hoogmoed, zoo regtmatig, als zij ooit hebben vriende mogendheden, als zij door de onder hun bestuur
au dezen algemeenen panischen schrik ; zij wijken langzaam,
gepleegde wreedheden hunne onderdanen tot wanhoop en
mogen ondervinden.
provinciën
gedreven hebben; maar die gouvernementen vernaar
opstand
Parco,
zij
van Parco
wijken, van Calatafimi naar
vergroot. Wij zullen
..Frankrijk is met twee
jjaar
alernio, van Palermo naar Napels. Waarom wijken die het niet beleedigen door te verkondigen , dat het zijnen rang geten daarbij , dat zij zelven de bewerkers en bevorderaars
in de wereld heeft hernomen. Het heeft dien, Godezij dank! van die revolutionaire bewegingen zijn, en indien aan hunne
Na deze beschouwingen op die wijze in eenige regelen nooit verloren. Maar het levert ditmaal een bewijs te meer aanzoeken voldaan werd, zou dit toch niet baten, indien zij
3 hebben
voortgezet, komt de half-officiële ;publicist van zijne magt, door eene handeling, welke op eene schitte- zelven niet vast besloten hebben om een ander regerings°t het besluit, dat Garibaldi zijne onderneming zoo snel rende wijze van vaste wilskracht getuigt. De twee provtn- stelsel te volgen; het beste, ja het eenig noodige middel
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van behoud zou voor hen hierin bestaan, dat zij zich zel- namiddags eene groote parade van de troepen der bezet- Rotterdam, de Vos, Batavia, 1. v. Brouwershaven; Vereeniging l
ven omverwierpen en door een beter bestuur werden ver- ting in de Maliebaan; maandag avond eene luisterrijke illu- Noord, Lissabon; Paul Marie, Leduc, Requejada; de stoomb'!
Stad Dordrecht, Londen ; Lord Raglan, Newcastle ; Nieuwe Rottvangen."
minatie in het Bosch.
Gasfabriek, de Goede , dito ; Gustrow , Baade, Reval; Boreas,
Wijders heeft lord Palmerston, op eene dienaangaande
Uit het voorloopig verslag, betreffende de spoorwegen, van Dijk , Riga;
Traube, Lange, Pernau.
blijkt,
gedane vraag, medegedeeld, dat bij het ministerie van
dat de overgang der rivieren, uitgaande van MaarsberUitgezeild: Nile, Murray, Newcastle; de stoomb. Citizeni
Buitenl. Zaken een berigt is ontvangen, dat tusschen de gen, langs Tiel, veel bestrijders heeft gevonden. Men heeft Londen ; Hollander, Petersburg. Wind w.
den aanleg eener lijn van Utrecht op Den 14""» dezer in CSrouwcrshaven binnengekomen:
napelsche bevelhebbers te Palermo en Garibaldi eene schik- daarbij geijverd voor
Gorinchem, en heeft gemeend, dat de daartegen aangevoerde be- Willem Kroonprins der Nederlanden, de Bourghelles Zetler , Rotking was aangegaan om het fort Castellamare door den zwaren
geheel van waterbouwkundigen aard , als overdreven terdam naar Batavia.
britschen admiraal te doen bezetten, gedurende het ontrui- moeten ,worden
beschouwd.
Den sien Mei van Lagos uitgezeild: Goudkust, Zillesen, Stmen van Palermo door de napelsche troepen, maar dat Ten aanzien van den aanleg van eene lijn door Drenthe George dElmina en Rotterdam.
latere tijdingen het gouvernement doen gelooven, dat die heeft het aan geene tegenspraak ontbroken. Men heeft beDen S3**"l dezer van Venetien uitgezeild: Cornelia, Hazewinkel
, Liverpool.
bezetting niet heeft plaats gehad.
grepen , dat met het besteden van de helft der kosten eener Muntendam
In diezelfde zitting van het Huis heeft de admiraal dergelijke lijn, aan kanalisatie, deze provincie meer gehaat Den 8»ten dezer van Triest uitgezeild: Atalante , Kolk , Fernaffl'
Duncombe een voorstel gedaan, om de zamenstelling van zoude zijn. Daarentegen hebben zich stemmen verheven voor bucq; Mercurius, van der Areen , Hamburg.
Den 6d" dezer te Livorno binnengekomen: de stoomb. Rotterden Raad der Admiraliteit (welke met het bestuur van eene lijn, regtstreeks van Ilarlingen. langsBolsward enSneek, dam,
Rotterdam.
naar Heerenveen; maar daartegen is aangemerkt, dathet zeer
's Rijks zeewezen belast is) door eene bijzondere commissie
Den 31»ten Mei van St. Übes uitgezeild: Jacoba Catharina, Nie'
verkeerd
zou zijn, Leeuwarden op den achtergrond te laten. veen,
te doen onderzoeken. Bij de ontwikkeling van dit voorstel
Clyde.
Sommigen hebhen een verbeterd verband verlangd van Hardezer te Falmouth binnengek.: Argo, Brouwer, Galat-'
wees de admiraal op het belang en de uitgebreidheid der lingen met Rheine, en wel met eene lijn van Zwolle, langs Den 13den
Den ll den dezer van Cardiff uitgezeild: Cornelis Wernard Eduarit
werkzaamheden, welke aan de Admiraliteit zijn opgedra- Raalte en Almelo. Dit heeft echter ook tegenspraak gevon- Bakker,
Hongkong.
gen , en op de gebreken, die, naar zijn inzien, ten gevolge den. Men heeft begrepen, dat in dezen in de eerste plaats
van de zamenstelling van dat collegie, bij de marine be- behoorde te worden gelet op het belang van de hollandsche
BEURS VAN AMSTERDAM.
staan. Inzonderheid keurde hij het af, dat doorgaans een koopsteden , 't welk vereischt, dat het verband met Rheine
Prijzen der Effecten.
burgerlijk persoon, die uit den aard der zaak slechts on- niet noordelijker worde gesteld dan Zutphen.
15 Junij 1860.
i% ure.
volkomen met het zeewezen bekend was, aan het hoofd Sommigen hebben twijfel geopperd, of de weg van Maasvan
tot
tol
gebl.
gebl.
naar Venlo" niet tot de kostbare overtolligheden bevan
van dit bestuur stond, en dat door de veelvuldige veran- tricht
hoorde? De kronkeling van de lijn van Venlo naar Breda is NEDERLAND. I
PRUISSEN.
deringen van het ministerie, waarbij ook het bestuur der bestreden, maar ook verdedigd. Omtrent de waarde van
W. Schuld 2ip| 64 {£
Sf 6 6454 Oblig. 89. 5 p 102&
3
marine telkens gewijzigd werd, het tot stand brengen van lijn van Rozendaal naar Vlissingen heeft verschil van gevoe-de
Aand. 54. 3J «203
%
" 76%
991,4
%
verbeteringen volgens een vast stelsel verhinderd werd. len geheerscht, vooral ook ter zake van de groote kosten,
991^
OOSTENRIJK.
" * "
Obl. Met. 5 » 51%
Verscheidene andere sprekers hebben met deze bedenkin- welke zouden worden vereischt om Vlissingen tot eene han- O. I. Leen. 4,1 —
% 51%
gen ingestemd. Lord Clarence Paget, de secretaris der delshaven te maken.
% Am t s ,„3
* _*
De tegenstanders van het bepalen van Maarsbergen als uit- Hand.opre.c.l34%
Admiraliteit, beeft verklaard, dat het gouvernement geens__cont.4i„
N t-54
|
„5?
fe
gangspunt,
achten,
wenschelijk
zouden
het
wet
datalleen
in
de
zins afkeerig is van het verlangde onderzoek, maar dat nu
Le.n. 4p
We„erß_n_ .1785
790
geschreven,
zuiderlijn
werd
dat
de
naar
„
'sHertogenbosch
Holl.-Spw...
reeds vier commissien bestaan om de werking der Admi- zoude uitgaan
van den Rijn-spoorweg.
Leening 4ip ._
„ V p 228
3£
raliteit, ten aanzien van onderscheidene vakken van haar Zooals het ontwerp
luidt, heeft de weg van Rotterdam naar Rijn-Spw. _J«
f t ap. Hop. Sf
beheer, nategaan, en dat het raadzaam is, den uitslag van den Moerdijk, zonder vaste brug, bijna geene voorstanders
BELGIË.
NAPELS.
dit onderzoek aftewachten. De admiraal Duncombe heeft gevonden.
Ct.B_l.B. 2ip _-_--_
Cert.L.B.s
p
daarop zijn voorstel ingetrokken.
De voordragt laat in 't midden, of de weg van Amsterdam
"
""
51%
D"»AR"*
naar
Diep
loopen
Voorts heeft de minister voor de zaken van Britsch-Indie
het Nieuwe
zal
door de Zaanstreek, oflangs -RANKRIJK.
Obl. Lond. 6p
een ontwerp van wet voorgedragen, strekkende om de za- Haarlem. Dit laatste zou door velen worden afgekeurd. Daar- 0ertif.....3 p
»
S »
tegen
aangevoerd.
werd echter
dat een overgang over het IJ
SPANJE;
menstelling van het indische leger te bepalen. Daarbij is als
BRAZILIË.
,
beginsel armgenomen, dat die krijgsmagt niet meer uit ver- ontzettende kosten zou vorderen.
ObU«
l*P 87%38 37% G_ldl._3.4ip
,1
, 58 4
....8
schillende, aan onderscheidene overheden ondergeschikte,
47%
legers bestaan zal, maar één geheel zal uitmaken.
De
«%_%«% SAUDINIL
Telegrafische berigten.
beraadslaging over deze voordragt zal in de volgende week Parijs, 14 Junij. Het te Deum is, even als de wa- 8e... Coup.... 43/
■""""■ P
%
8
voortgezet worden.
FÏKLPORTUGAL.
penschouwing,
luisterrijk
zeer
geweest De troepen en
Het verslag der staats-commissie, die in Augustus de aanwezigen hebben den Keizer
Ge1d1.54.
4ip
8p 44%
en de Keizerin met Oblig
J&
F"ns'!he.
des vorigen jaars benoemd is om onderzoek te doen naai- veel gejuich begroet.
//
1866. 3-42 % 43
42 %
"ECUAD6R.
den toestand van 's Rijks verdedigings-middelen, is van
RUSLAND.
Berlijn, 14 Junij. Ook Z. M. de Koning van Saksen Hopek.C°.h
Obl. 55. 1p 11
plo4i_f
regeringswege openlijk bekend gemaakt. In dit zeer be- begeeft zich, voldoende aan eene uitnoodiging
% 11#
van den
"102%
—
langrijke en uitvoerige stuk wordt eene aanzienlijke ver- Prins-Regent, naar Baden.
VENEZUELA.
"
% ~
0b1,g....ap 22% 23
meerdering van het leger en uitbreiding der fortificatieParijs , 15 Junij. De illuminatie is zeer luisterrijk ge9
—
»/.%
«... 14»
— —
werken als noodzakelijk voorgedragen. De kosten van deze weest. De russische Prinses
«0.2341.4
aai*
heeft, met hare twee
Maria
*
GRENADA.
__*
uitbreiding, met inbegrip van die der voltooijing van de zonen, de revue bijgewoond. De Keizer heeft den minister _»51__n.4.
» 5 Ser.
4 „ 1454
» 90 3/ 8
reeds ondernomen fortificatie-werken, worden geraamd op Thouvenel het
fa
5/, 903^ ObUg
groote lint van het Legioen van Eer verung...
»
»
6
5 »iooyB ioi
101
11,850,000 p. st.
als een blijk zijner hooge tevredenheid.
leend,
Hamb. 5 »
MEXICO.
De uit Nieuw-Vork ontvangene berigten van 2 Junij
Parijs, 15 Junij. De Keizer is naar Baden vertrokken.
melden, dat de Senaat, na eene langdurige beraadslaging,
Madrid, 14 Junij. Bij Kaap Negro hebben twee Moo».-A»MI£A.
het voor eenige maanden met het gouvernement der libe- ren den
62% Z Z
Nanetti gewond en een kapitein vermoord, Insch. «»___.
Phllad. Lt. B.
rale partij in Mexico gesloten tractaat (waarbij aan de die den brigadier
marocaanschen commissaris wilden bezoeken. De Cert. .6
Ro''.G"
SQIt
Ver.-Staten een belangrijken invloed op den loop van za- schuldigen worden vervolgd;
111."Spw. Aand.
Spw. Act. 5 »
verblijven
elf
den
stam,
van
ken in Mexico gegeven werd) met eene groote meerder- tot welken zij behooren,
«0M.C.8.7 p 85%
zijn verbrand. De Mooren be- «volgef. 5 »219
V„
heid van stemmen heeft verworpen.
GalT.Spw. 8» 36
Den 30sten Mei toonen zich hoogst verbolgen over dit
Hijpoth.. 4i»
bedrijf.
Louigiana 5
heeft in de streken van Nieuw-Vork een orkaan gewoed,
pAipv
— —
Baden, 15 Junij. Gisteren avond is de Prins-Regent
waardoor groote verwoestingen zijn aangerigt.
GRIEKENLAND. |
%
van Pruissen aangekomen. De Koning van Beijeren be- A«nd. IM6. 163
4 p 80%
— H.M. de Koningin en de Prins-gemaal, benevens de vond zich reeds alhier, even als onze Groot-Hertog, en Oblig
— Obl. 1826 spj 3
Amsterdam Thesaurie 5 pc. 107%. Brazilië geldl. 1843_? 10"
Prinsessen Alice en Louisa, hebben gisteren een bezoek die van Saksen-Weimar.
wacht men de Koningen 5 pc. 963/8 Weener Loten 1860/436 a ’440. — Brazilië 1860
bij H. K. H. Prinses Frederik der Nederlanden, in Clarid- van Saksen, Wurtemberg Heden
en Hannover ; den Groot-Hertog 85%. 3 pc. Amsterdam 851^. Beleening 3. Prolongatie 2s"
ge's-hötel, afgelegd. H. M. heeft zich een uur met 11.K. H. van Rijn-Hessen; de Hertogen
van Coburg en Nassau. Disconto 3.
onderhouden.
Aldus opgemaakt door het Bestuur der Effecten-Sociëteit:
Heden
heeft
de
bijeenkomst
plaats
van de duitsche Souve—De beurs was heden weder vast; de 3 pc. gecons. reinen. Dezen
IJ. de KOCK,
BOON HARTSINCK,
avond wacht men denKeizer der Franschen.
Secretaris.
President.
resc. 93 5/8 , »/*■
De beurs was over 't geheel in eene willige stemming. inzonderheid
Uitslag der verkiezingen van leden der
voor oostenrijksche fondsen , die bij belangrijken handel, tot hoogere
BRUSSEL, 14 Junij.
Tweede Kamer van de Staten generaal: koersen zijn verhandeld. Handelm., op hei bekend worden van hei
In de zitting der Kamer van gisteren is de beraadslaging
Eindhoven. Herkozen de heer mr. J. B. Bots, met dividend van f 86 , mede williger.
voortgezet over de voorgestelde verhooging van den accijns 999 van van de 1083 uitgebragte stemmen.
Webnen , 15 Junij. De 5 pc. Met. 69.50.
Londen,
Junij. De 3 pc. gecons. resc. 93%.
op het bier. De heeren Tack, Allard, de Smedt en MonAlkmaar. Ingeleverd 1103 biljetten, waaronder 12 Parijs , 1515Junij.
De 3 pc. 68 fr. 65. Spanje 3 pc. 47%.
cheur hebben het voorgestelde regt van 4 fr., als te van onwaarde; volstrekte meerderheid 546.
Herstemming
MARKTBERIGTEN.
hoog, afgekeurd. De minister van Financien heeft geant- tusschen de heeren v. Foreest en Blitssé, op welke respecAmsterdam, 15 Junij. Tarwe en Rogge ruim prijsh.; 131 "
woord, dat hij bij zyne voordragt moest volharden, en dat tivelijk waren uitgebragt 524 en 506 stemmen.
132 ffi b. Pools, ’365, ’375; 127 ffi Vriess. ’332.'— Roggezijne overtuiging vaststond, dat, zonder de verhooging der
-126, 127 ffi Pruiss. ’228, ’231; 117, 118 ffi Bruns./196; 12"
belasting op de bieren, de afschaffing der octrooi-regten
ffi Gallats ’209; 118 ffi j. Petersb. ’199, ’200; 118 ffi Arch'
niet zou kunnen worden verkregen.
De Nederl. Handelmaatschappij heeft de volgende 26 schepen ’200; op levering vast; Junij ’194; Aug. ’196; Oct. 199!
Garst iets hooger; 112 ffi Koningsbop Aug. ’202.
Nadat de minister had gesproken, hebben vele Afge- bevracht: voor Amsterdam, Jacob en Anna, Louise Roe- Pruiss.
’2l2; 113 ffi Deens. ’2ll.
Haver als voren; Ini. voer 9^.
Cornelia
loffine,
Henrietta,,
en
vaardigden verlangd, dat over het artikel zou worden geBaltimore, Henricus Gerar- per 100 kilo.
bij vorige marktdag traag; op 9 vatKoolzaad
stemd. De heer Dumortier heeft zich echter nadrukkelijk dus, Anna en Elisa, Zeemeeuw, Jacqueline en Elisa , An- Oct. ’435; Nov. ’438.
Lijnzaad in een doen; 108, 109
toinetta Seraphine , Margaretha Simonetha, Broedertrouw, Calcutta 320.
daartegen verklaard, waarna de verdere beraadslaging op Anna
en Helena (van Dordrecht), Nieuwland, Canton, BeAmsterdam, 15 Junij. Raapolie in een doen; ord. cond. ’4151!
heden is vastgesteld.
zoekic (van Rotterdam);
voor Rotterdam , Elisabeth , Krim- vliegend 40; op levering als voren; p" Sept. 41% ;p°
O-tpen aan de Lek, Erasmus, Amerika , Ouderkerk aan den Am42J4
Nov. ’42% af 423/i ;p° Dec. 423^ a 43. Lijn!P°
stel , Prins van Oranje;
voor Dordrecht, Aegida en Pau- olie ord. cond. ’311,4; vliegend 30; 't najaar 32%. HennepIn de zitting der Kamer van gisteren is de voordragt lina;
voor Middelburg, Stad Middelburg, Walcheren;
olie ord. cond. ’3854.
der Regering tot verhooging van den accijns op het bier voor Schiedam , Constantia , en Susanna (van Rotterdam).
Dordrecht, 14 junij. Tarwe, Overm. en Zeeuws, goede en
puike jar. ’11,40 a 11,60; middel en mindere ’10,50 a ’11!
aangenomen, met 67 tegen 42 stemmen. Twee GedepuHet academische feest, 't welk door de studenten-socie- goede en puike nieuwe 10,50 a 10,70; middel en mindere 9
teerden hebben zich buiten stemming gehouden.
teit Minerva den 13den Junij des avonds aan de burgerij van a 10,20, zomer ’8,50 a 9,50. Rogge, Overm., Vlaams, ei>
Leyden is gegeven, is allerluisterijkst geweest. Op de zoo- Zeeuws, nieuwe 7,80 a 8,20. Garst, Zeeuws., Overm. en Flakkgenaamde Ruïne was daarvoor een grootsch gebouw opgerigt, winter 5,50 a 6,50; /
zomer f5af 6,50. Haver , Zeeuws, en
en
de plaats zelve was in een lusthof herschapen , 't welk op Overm. voeder/3 a 3,60; dikke 3,80 a 4,80. Spelt ’3»
Bij beschikking van den minister van Binn. Zaken van
13 Junij is aan den heer F. W. Conrad, inspecteur van den de meest onbekrompen wijze met duizenden lampions, envan ’3,40. Boekweit, op 70 ned. p. Gr. en Noord-Bral), n. 236tot tijd met bengaalsch vuur was verlicht. Na ketn-enol Paardenboonen
7 a. 7,80; duiven dito ’8 a’ 9; Witte dit"
Waterstaat, een eervol ontslag verleend als speciale com- tijd
f 10,50 a ’l2 ; bruine dito fl\a.f 12,50. 'Blaauwe erwten f 8,5"
van
hebben
zoo
voortreffelijke
muziek,
talrijke
de
genoodicmissaris der Regering voor het toezigt over den Holl. IJzeden deelgenomen aan den dans, die tot zeer laat in den nacht a 10,20. Koolzaad, Zeeuws, en Overm. ’l3 a 14,20. _-«'
ren Spoorweg en de exploitatie van dien weg, onder dank- heeft voortgeduurd.
9 a f 9,80.
narie-zaadf
Van Overm. en Zeeuws, tarwe was er nietveel aangevoerd, werd
betuiging voor de door hem in die betrekking bewezen
— Naar men verneemt, zijn, bij gelegenheid van den ge- op de verhoogde prijzen aan andere markten mede merkelijk hoogediensten.
en in het begin der markt ook door benoodigdcn hooge'
De herstemming ter verkiezing van een lid der Twee- eostumeerden optogt te Leyden, op maandag jl., met inbe- gehoudendoch
was later alzoo niet meer te plaatsen; van Poolsbetaald,
grip
van
de
Holl.
nachttreinen,
Spoorwe"den
IJzeren
over
de-Kamer, welke moet plaats hebben in de kiesdistricten vervoerd 16,265 reizigers.
Bij gelegenheid van het in 185 werd 155/156/2 p. a 360 geveild. Rogge , de Overm. en ZeeuwsDelft, Rotterdam, Dordrecht, Gorinchem , Zwolle en Roer- door de studenten gegeven feest zijn 11,506reizigers
-20 ets. hooger; 140/2 p. Arch. is a 205 verkocht. Winter-j*»."-*
vervoord.
10 ets. hooger; zomer als voren. Spelt zonder vraag. Haver bemond, is bepaald op dingsdag 26 Junij.
De jaarlijksche vergadering van commissarissen derNed. hield prijs. Boekweit f2a.fi hooger gehouden; bij gerieven 's
Handelmaatschappij, dezer dagen gehouden, ondervoorzitter Bergen-op-Zooms. a 236 verkocht en aangeboden gebleven ; Fransvan
minister van Staat jhr. W. G. van de Poll, commis- van 185 tot 190 gelaten. Paarden- en duivenboonen prijsh.!
Bij Zr. Ms. besluit van 31 Mei is de heer' W. F. Ma- saris den
des Konings, is heden gesloten, na goedkeuring van witte en bruine ditoschaarsch en weder hooger verkocht. Erwten t
thieu erkend als consul van Hamburg en Soerabaya.
de balans over het boekjaar van 1859; waarbij het dividend de blaauwe kook 20 cts.hooger; Koningsb. witte _.’ 8,60 en blaauvfe
Een telegram uit Leeuwarden meldt, dat in den af- voor elk geheel aandeel is bepaald op 86, zijnde
Deensche a/9 geveild. In koolzaad is weinig gepasseerd; goed
het dub- Zeeuwsen
gestort werd a _£ 66% en puik Vlaamsen a £ 71 gelatengeloopen nacht de kazerne aldaar geheel is verbrand. beld van dat van het verleden jaar.
voor laatstgemeld is £ 69% geboden; op 9 vaten olie in Sept. e»
Een brandmeester is daarbij omgekomen. De schade is
SCHEEPSTIJDINGEN.
Oct. hield men op „e 71 ; Nov. en Dec. op <£ 71%. Van lijnzaad
zeer belangrijk.
Amsterdam, 15 Junij. Den 14'1"' dezer in Texel binnenge- werd alleen 112 p. Odessa a 325 gelaten. __an«W_ zaad ruim prijsb*
__. M. is heden van het Loo in deze residentie aan- komen : de stoomb. Lion, Londen; Hreeze, Phillichirk
en Mary
Elisabeth , Newton, beide van Sunderland; Remenbrance, Freeth
gekomen.
Door de storm op den 28"" Mei zijn ook hier eenigewoninH H. K K. II H. Prins en Prinses Frederik en Prin- Newcastle ; de stoomb. Minister Thorbecke, Huil; Cycloop , Konings- gen zwaar beschadigd, één zelfs ingestort', van twee weduwen el *
;
bergen
Clara, Stubarauch Memel; Freya, Christensen , Drammen. een huisvader met 6 kinderen , die niet in de mogelijkheid zijn deses Maria zijn op het Huis te Paauw aangekomen.
Uitgezeild: Visscherij, Fokkema , Londen; Zenobia,
Carter ', zelve weder in order te brengen. De gemeente nog de diaconieZondag, den geboortedag van H. M. de Koningin, Jarmouth ; Sophia,
Sundström , Abo. Wind w. z. w.
is bij magte' deze schade te herstellen. De behoefte aan krachtzal er ten Hove een groot gala-diner plaats hebben; des Den 14de° dezer in Heivoet binnengekomen: Beurs van kas
dadige hulp is dus dringend. Daarvan ten volle overtuigd, nemen
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de ondergeteekenden de vrijheid, een ernstig beroep te doen op de
*„* 'sGravenhage, den ll den Junij 1860. Heden
Een Korenmolenaar verlangt tot verdere bekwaming,
christelijke weldadigheid van hare landgenooten, vertrouwende dat overleed, tot diepe droefheid
I_EER__.ES. & , van de Protestantsche Godsdienst,
en
KleinKinderen
een
zijner
hunne pogingen met de beste uitslag worden bekroond.
Kinderen, de Heer J. P. van GOGH, in den ouderdom die reeds met het vak en den Molen bekend is en goede
Petten, bij Alkmaar,
C. J. BOLLEE, Burgemeester.
van bijkans 73 jaren.
getuigschriften kan overleggen, tegen genot van Kost,
Junij 1860.
L. RIETBERG, Predikant.
Inwoning
en eenig Salaris. Adres liefst in persoon of met
Heden overleed alhier, tot diepe droefheid harer
Brieven
Lett. 8., Postkantoor te Purmerende.
franco
Ondertrouwd:
Kinderen en Behuwd-Kinderen, Vrouwe CAROLINE MAW. H. CRULL,
RIE ELANDINE HEENEMAN, Weduwe de Roo van
Bij een Genees-, Heel- en Verloskundige, P. G,
Med. et Art. Obst. Doet. en Chirurg, te Meppel, met Alderwerelt, in den ouderdom van 70 jaren.
op een welvarend Dorp in de Prov. Z.-Holland, is, op
C. A. KUIPER.
's Ha ge, 12 Junij 1860.
billijke voorwaarden, gelegenheid tot plaatsing van een
Groningen, 9 Junij 1860.
liefst niet beneden
___EERÏ_O-_3
jaren. Adres
*%* Heden overleed in den gezegenden ouderdom van Brieven franco, onder Letter G., bijdede15Boekhandelaars
Eenige kennisgeving.
onze
geliefde
81 jaren,
Moeder en Behuwd-Moeder ANNA J. van BENTUM & ZOON, te Gouda.
Augustus
Ondertrouwd:
GAADE,

***

***

***

***

Franeker,
den 14den Junij 1860.
Eenige kennisgeving.

***

E. FEIKEMA
en

P. SCHOT.

Ondertrouwd:

Lekkerkerr,

P. C. MATTHIJS Jr.
van 's Gravenhage, en
J. M. van der BRUGGE.
deze als bijzondere kennisgeving aantenemen.

16 Junij 1860.

Gelieve

_ ***_***

Getrouwd:

Middelburg,

den

H. F. HAMAN

13den Junij 1860.

en
S. C. van DEINSE.

MARIA

***

Wede. den Heer

Keurenaer.

Men verlangt in eene Kruideniers-Affaire, te Utrecht,
Sc
als Winkel-Bediende, een fatsoenlijk JOK» MEïVSCH,
Inwoning en Salaris. BrieHeden overleed tot diepe droefheid van mij en P. G., tegen genot van Kost,
#
den
Boekhandelaar C.BIELEbij
Letter
A.,
ven
franco,
mijne Kinderen, mijn hartelijk geliefde Echtgenoot', de
Heer ARNOLD ENGELS, in den ouderdom van bijna 70 VELT , te Utrecht.
jaren.
D. C. ENGELS,
'sGravenhage,
13 Junij 1860.

Vit aller naam,
C. L. KEURENAER.

geb. REDEKER.
Amsterdam, 13 Junij 1860.

*i* Voor de vele bewijzen van deelneming, bij het overlijden van mijnen veelgeliefden Echtgenoot, den Heer Dirk
Wolbers, betuig ik aan onze Betrekkingen en Vrienden
mijnen hartelijken dank.
C. E. van HARL1NGEN,

Wed. D. Wolbers.
Amsterdam, 12 Junij 1860.
Mr. J. C. DELBEEK,
Gevoelig voor de menigvuldige bewijzen van deelC. S. J. Bouricius van Idema, en
" eduwnaar vanE.Vrouwe
neming, ondervonden bij het overlijden van mijn dierbaren
J. H. van den BERG.
Echtgenoot H. Bender, betuig ik, benevens wederzijdsche
Utrecht, 13 Junij 1860.
Familie, onzen hartelijken dank.
C. R A A I J E R S,
Eenige en algemeene kennisgeving.
Haarlem,
Junij
1860.
Wed. H. Bender.
Getrouwd:
Mr. ANTHONY RENDORP
en

***

Jonkvrouwe CORNELIA MARIA Baronesse
COLLOT d'ESCURY.
den 13 den Junij 1860.
Getrouwd:
G. Baron SLOET van MARXVELD

***

___

en

C. E. B. WITSEN ELIAS.
Huize Baank, Warnsveld, 14 Junij 1860.

***
***
Amsterdam,
***
Getrouwd:

Deventer,

J.

14 Junij 186 0.

DOESSCHATE Dz. ,

ten

van Goor, met
W. WIJERS.

Getrouwd:

Amsterdam,

J. SCHARP,

14 Junij 1860.

van 's Gravenhage, en
J. M. van LOM.

Getrouwd:

J. J. LAPIDOTH,

"p }4 Junij 1860.
-^nige
kennisgeving.

***
JONGH.
***

Predik,

te

Ursem, en

J. van BAAK.

Bevallen van eene DOCHTER,

Vrouwe E. E. VAN
HARVEY.
11 Junij 1860.
Bevallen van eene DOCHTER C. J. SALM, DE

—

Amsterdam,

11 Junij 1860.

**

Mijne hartelijk geliefde Echtgenoot, Vrouwe C. E.
DAM,
beviel heden voorspoedig van eene DOCH1-t?W
I*RJ. ROOSENBURG,
sHertogenbosch ,
Med. en Art. Obst. Doctor.
.^___2_ Junij 1860.
p.

_ ***

Bevallen van een ZOON,

&EUW,

Vrouwe A.A. VANDER

geliefde Echtgenoot van

Utr EC ht,
Junij 1860.

___

Dr. J. C. GROOTENDORST,
Gepension*. Off. v. Gez. I 8 Kl.

12

Heden beviel zeer
Tui.*
'«■R J. J. VERSTER,

Boxtel,

voorspoedig van eene DOCHgeboren RYPPERDA.

13 Junij 1860.

.** Heden beviel voorspoedig

van eene DOCHTER
WILHELMINA CAMPAGNE, EchtW. L. van der VEEN.
el, 13 Junij 1860.
j***
Voorspoedig bevallen van eene DOCHTER M. A.
*-<v BANDT, geliefde Echtgenoot van
G. W. A. VAN LAER.

r,

f TSARINA
-seöoot
eeöoote van

14 Junij' 1860.

_j

i

*te

Heden overleed, aan de gevolgen van eene slepende

in den ouderdom van 73 jaren, de Wei-Edel Gee
Heer Mr- RUDOLF ENGELBERTS, Weduwnaar
van,Q |Vrouwe
E. M. T. Bijleveld.
koETER-wouDE, 9 Junij 1860.
-_____^ Eenige kennisgeving.
Heden overleed na een kortstondig lijden, op het
oj.
Vachts ■ ten huize van Mejufvrouw de Wed 0. J.Mille
)
■"mr > mi Jn geliefde Echtgenoot A. GRIFFIJN, in
l e Klasse, in den ouderdom van ruim
5*7
Jaren■
A. H. AUGUSTINUS,
R OT
te R d am ,
Wed*. A. Griffijn.
'o Junij 1860.
Mede namens mijne Kinderen.
st

i

Ti*
leve.

Eenige kennisgeving.
V(w*. Heden overleed na een langdurig en geduldig lijden,
D van *^e H- H. Sacramenten der Kerk, in den
°"d
1 van ruim 52 jaren, mijn geliefde Echtgenoot
ï(j h , *HCUS KIMMAN, diep betreurd door mij en mijne
Wed. H KIMMAN,
jraeren.
l
---^__

Z!f

,

,

* 1860.
--__-___mij
Ar le m

Geb. A. van VELZEN.
J. KIMMAN, R. C. Pr.
v ail*„ Op den 12 den dezer overleed, in den ouderdom
(iH Wr Jaren en 9 maanden, onze dierbare Moeder en BeMej. E. HUIZING, Wed. S. Horsting.
s "tt-Moeder,
ANg enb
ur g ,
Uit aller naam,
,°IJ Doetinchem,
D. J. HORSTING.
Junij 186 0.
emge kennisgeving aan Familie, Vrienden en Bekenden.
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Getrouwd:

***
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DE ALGEMEENE VERGADERING

van de Broederschap der Notarissen in Nederland , zal (ingevolge Art. 25 van het Reglement), op den
gewonen tijd te Amsterdam gehouden worden.
Namens het Hoofd-Bestuur,
Amsterdam,
1860.
BllUNO
TIDEMAN, Alg. Secr
11 Junij
onderhandsche Acte,
# Bij behoorlijk geregistreerde
op den tweeden Junij 1860, te Bloemendaal in dubbeld
geteekend, en volgens de Wet ingeschreven, is tusschen de ondergeteekenden JOHANNES CHRISTIAAN
GEHRELS, Bleeker, wonende te Overveen, Gemeente
Bloemendaal, en JOANNES van der KRUYS, insgelijks
Bleeker, wonende aan de Glip, in de Gemeente Heemstede, eene VENNOOTSCHAP aangegaan, tot uitoefening der Bleekers Affaire en alle daaraan verwante
Zaken, voor den tijd van 8 jaren, ingegaan zijnde den
15d" Februarij 1860, en zullende alzoo eindigen den
15den Februarij 1868, zij zal gevestigd zijn aan de Glip,
in de Gemeente Heemstede, op de BLEBKERIJ, genaamd DE MORGENSTOND , en gedreven worden onder Firma van J. van der KRUYS & COMP., waarvan
beide de Deelgenoten de teekening zullen hebben, doch
alleen voor zaken deze Vennootschap betreffende, doch
geene Gelden mogen opnemen, noch Borgtogten of Beleeningen mogen doen. Geschiedende deze bekendmaking
ter voldoening aan de bepalingen vau Artikel 28 van het
Wetboek van Koophandel.
J. C. GEHRELS.
J. van der KRUYS.
Burgemeester en Wethouders van PURMERENDE,
roepen bij deze op Sollicitanten naar de vacante Betrekking van eersten HULP-ONDERWIJZER , in de
Stads Armenschool in die Gemeente, om zich schriftelijk
te adresseren aan Burgemeester en Wethouders voornoemd,
met franco Brieven, vóór den 20 st" Junij eerstkomende.
Aan genoemde Betrekking is verbonden eene Jaarwedde
van
400.
Burgemeester en Wethouders,
Purmerende,
Mr. GASINJET.
den 10den Junij 1860.
De Secretaris,
J. GEDIKING.
%* Men vraagt een HÜLp__ONDERWIJZEll_ir
Boven de gewone verpleging en een billijk Honorarium
vindt men gelegenheid zich verder te bekwamen. Adres
met franco Brieven, onder Letter Q-, bij de Boekhandelaars Is. An. NIJHOFF & ZOON, te Arnhem.

~B3LOÊS!iISTI3II.Ij7

Twee of drie JO-ECHTS , ervaren in de behandeling
van Potgewassen en in de voortkweeking daarvan niet
vreemd, kunnen direct bij de ondergeteekende geplaatst
worden, onder overlegging der bewijzen van eerlijkheiden,
goeden wil, Bij de noodige ambitie is er tegelijk gelegenheid zich zelf verder te bekwamen.
J. J. VROOM,
Bloemist, te Rotterdam en Amsterdam.
IVB. Ouders of Voogden, welke genegen zijn hunne
Zoons of Pupillen in het Bloemenvak te doen opleiden, kunnen daartoe bij bovengenoemde zich vervoegen.
Een bekwaam BOEKBINDER , het liefst van
de R. K. Godsdienst, het Hand- en Sneevergulden grondig verstaande, vast werk begeerende, kan dadelijk geAdres franco, Lett. B. C., bij den
plaatst worden.
Heer A KNOOP, Klein Heiligland te Haarlem.

***

—

2 BEKWAME TIMHIERLÏEDEIV

,

kunnen dadelijk voor een geruimen tijd werk verkrijgen,
bij H. SEVERS, Mr. Timmerman te Midwoud.
*„. * Burgemeester en Wethouders der Gemeente LOCHEM, doen te weten, dat met den l ste» Augustus 1860,
vacant wordt, de betrekking van H©OF_»-OS.BERWIJZEREg, der openbare Dag-en Kostschool, tot gewoon en meer uitgebreid Lager Onderwijs, voor Meisjes te
Lochem, waaraan behoudens nadere regeling met 1 Januarij
1861 verbonden wordt, eene jaarwedde van 600, een gedeelte van het Schoolgeld en vrije Woning met een Tuintje;
en dat de dag voor het vergelijkend Examen nader zal worden medegedeeld, aan die Hoofd-Onderwijzeressen die zijn
Ongehuwd, niet boven de 36 jaren oud en in het bezit
eener Acte voor de Fransehe-, Hoogduitsche- en Engelsche
Talen, eu die zich onder franco inzending der vereischte
stukken, voor den 20sttn Junij e. k., ter mededinging bij
Burgemeesters en Wethouders hebben aangemeld.
Lochem, den Sisten Mei 1860.
Burgemeester en Wethouders van Lochem.
De Secretaris,
De Burgemeester,
G. W. HAARSMA.
L. LEEN.
*„* Men verlangt in de nabijheid van 'sGravenhage,
zoo spoedig mogelijk : Eene JUFVROUW , van de
P. G., tot oppassing van jonge Kinderen, leeftijd tusschen de 25 en 35 jaren. Adres in persoon of metfranco
Brieven, onder de Letters A. 8., bij den Boekh. H.
MEURS, Veenestraat, N°. 42, te 's Hage.
Eene JUFVROUW, van de P". G, 25 jaren
oud, in staat eene goede Hollandsche opvoeding te geven,
en tevens de Fransehe, Engelsche, de beginselen der
Hoogduitsche Talen en alle Vrouwelijke Handwerken, kunnende onderwijzen, zag zich gaarne spoedig geplaatst als
Gouvernante, om de geheele of gedeeltelijke zorg derKinderen op zich te nemen. Brieven franco onder Letters
W. E., bij den Boekhandelaar G. B. van GÜOR, te Gouda.
Eene fatsoenlijke BURGER DOCHTER , van
de P. G., 30 jaren oud, zag zich gaarne tegen Augustus
of vroeger geplaatst, als Huishoudster in een Burger Gezin,
of tot Adsistentie in eene Huishouding, ook is zij niet
ongenegen in betrekking als 2e of 3" Meid werkzaam te
zijn. Eene liefderijke behandeling wordt boven veel loon
Een HVLP^ÖKDERWÏJZER. H.~G^~2Ö gesteld. Reflecterenden, gelieven men zichfranco te adresV oud,
in staat behalve de vakken van het gewoon seren, onder L. W., bij den Boek- en Mnzijkhandelaar
jaren
Lager Onderwijs, de Fransche Taal en de beginselen der FRANCISCUS BLOM, te Dordrecht.
Wiskunde te onderwijzen, wenscht verplaatst te worden. *%* Met Augustus of November a. s., zag zich gaarne
Brieven franco, Letter B., bij de Boekhandelaars van te 's Gravenhage geplaatst, eene fatsoenlijke BURGERDOCHTER oud 26 jaren, als Tweede- of Derdemeid,
HULST en van DAM, te Kampers
kunnende goed Linnen Naaijen, Stoppen, Mazen, Strijken en met de Wasch omgaau, kunnende men w&npersoon,
Tegen een Honorarium van 500 a 600 's jaars , be- als ook van de werkzaamheden, de voldoensteM.getuigen
M., bij
nevens nog eenige andere voordeelen, verlangt men, zoo overleggen. Adres Brieven franco onder Lett.
den
Utrecht.
MAARSCHALKERWEERÜ,
Boekh.
W.
te
spoedig mogelijk, een GOUVERNEUR-EXTERNE.
*„.* I°. Aug s. wordt bij een Predikant, op een deiBrieven franco onder Lett. A., bij den Boekhandelaar
Dorpen
tusschen Haarlem en Leiden gevraagd, eene
II. R van ELK, te Dordrecht.
20 a 30 jaren oud, of iets ouder,
DIENSTBODE,
Wordt gevraagd met November aanst. of vroeger , gezond van gestel, goed kunnende koken en werken, van
voor een niet talrijk Gezin te Arnhem:
goede getuigenissen voorzien. Brieven franco, Letter G.„
Een BEDIENDE als Huisknecht en Kamerdienaar, aan den Heer A. KNOOP, Klein Heiligland te Haarlem
die de geheele geschiktheid tot dit vak bezit en daarvan
wordt gevraagd: Eene
voldoende getuigenissen kan overleggen.
# Met 1° Augs. aanstaande,
Eene allezints bekwame KEUKENMEID op goed bekwame WERKMEID goed met de Wasch kunnende omgaau, Strijken en Naaijen, als ook Tafeldienen.
Loon, bij voorkeur eene Geldersche.
A.
van
Adres
met franco Brieven, onder Letters A. Z., of ifi
Adres bij de Boekhandelaars
HOOGSTRATEN
persoon,
bij den Boekh. H. MEURS, Veenestraat, N°. 42,
Gem
1.
D.
H.
ZOON,
en
te 'sGravenhage-Jtaeven^/Wo,
Hage.
te
's
# 0»ERS©NEN boveïTde zestiilTJaren, die aindê
Arnhemsche Kweekschool voor Onderwijzeressen zich wen*„.* lEMAND, tusschen de 30 en 35 jaren oud, die
schen te bekwamen tot Hulp-Onderwijzeres, of Hoofd-On- reeds geruimeii tijd als Huishoudster in betrekking is gederwijzeres, gelieven zich vóór 15 Julij e. k., met vracht- weest en die bekwaam is in het Naaijen en Strijken en
vrije Brieven, aantemelden bij het Bestuur, hetwelk tot goed met de Wasch kan omgaan, zag zich gaarne weder
het geven van gewenschte inlichtingen bereid is.
in dergelijke betrekking geplaatst. Zij is ook niet ongeneArnhem, 1 Junij 1860.
gen om eene betrekking als derde Meid te aanvaarden. ReHet Bestuur,
flecterenden, adresseren zich onder Letter 8., aan den UitL. A. J. W. SLOET,
gever der Delftsche Courant J. H. MOLENBROEK, te
j. p. DE KELJSER,, Secretaris
Delft
*i* Men vraagt in eene Apotheek te Rotterdam, tegen *%.* Men verlangt iv de Provincie Overjjssel, eene beprimo Augustus, een' bekwaam BEDIENDE , benevens kwame WERKMEID P. G., en van middelbaren leefeen' LEERLING. Adres met franco Brieven, Letter tijd , door ziekelijke omstandigheden is deze dienst openZ., bij de Boekhandelaren GEBROEDERS HENDRIK- gevallen. Franco Brieven, onder Letter L, bij den Boekhandelaar A. van den SIGTENHORST AJz. ,te Almelo,
SEN, aldaar.
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Gouverneur-externe,
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Voorzitter.

,

Meid-Huishoudster.

V Bij

Tegen goed loon vraagt men IEMAND van middelbare
jaren, P. G., genegen en geschikt om zich met het bestuur en de werkzaamheden van een klein Burger Huishouden zonder Kinderen te belasten. Adres franco, Letter
C, bij de Boekhandelaren GEBROEDERS HENDRIKSEN, te Rotterdam.
V Men vraagt eene DIENSTBODE, P. G., liefst
eene Weduwe tusschen de 45 en 50 jaren, geschikt om
de zorg voor de Huishouding en het Huiswerk op zich te
nemen. Zij die in een Kruidenierswinkel kunnen helpen
en van goede aanbeveling voorzien zijn, zullen het meest
in aanmerking komen. Brieven franco Letter A., bij de
Boekhandelaren GEBROEDERS van der HOEK te Leyden.
Men verlangt met Aug8.: Eene zeer bekwame
KEUKENMEID. Reflecterenden, adresseren zich met
G., of in persoon, bij den
franco Brieven, onder Letter Veenestraat,
Boekhandelaar H. MEURS,
N°. 42, te

***

de Wed. D. R. van WERMESKERKEN, te Tiel, ziet het licht:

TOLLENS M ZIJN TIJD.
EENE PROEVE VAN LEVENSBESCHRIJVING
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Bij W. C. van HEUSDEN,

te 's

]

Hertogenbosch, is verschenen:

De tweede druk van

EDMOND ABOUT

DE NIEUWE KAART VAN EUROPA.
PRIJS 40 CENTS.

's Hage.
+ Eene Dame buiten wonende, verlangt tegen Augustus, eene bekwame KEUKENMEID, die tevens Huisgelukkigen titel heeft de krachtvolle Schrijver de hedendaagsche politiek karakteristiek geschetst;
werk moet verrigten. Vereischten zijn: langer dan een eenOnder dezen
die
politiek
van dag tot dag Europa meer belang inboezemt. De Fransehe Dagbladen oordeelden de uitgave er
jaar in eene dienst gewoond hebbende, boven de 30 jaren
doch welligt zal de toekomst leeren, dat dit Werkje zoo gek niet is, als het oppervlakkig schijnt.
dwaasheid;
van
eene
opgaven
oud en van de P. G. Verzoeke
met franco Briefjes, onder Letter B., bij den Boekhandelaar J. W. EVERSZ,
Bij A. C. KRUSEMAN, te Haarlem, komt van de pers:
te Zeist.
*£* Dans une des villes de la Hollande meridionale, on
demande une GOlVEEtlVAlETE de la Rel. Prot., de
préférence Suisse, en état de faire l'éducation de quatre
demoiselles, dont Vainee a quinze ans. Elle doit savoirparfaitement l'Anglais, le Francais et VAllemand. On estpric
d'adresser les lettres affranchies aux libraires A. VAN
HOOGSTRATEN $■ FfLS, ii la Haye.
Met gravure. Gebonden
f IJOen Wethouders van ZAANDAM, brenVroeger verscheen bij denzelfden:
*£* Burgemeester de
gen ter kennis van
belanghebbenden, dat de PAPEPADSLUIS, gelegen in den Lagendijk dezer Gemeente,
ten gevolge van noodzakelijke Reparatie, voor de Doorschutting zal gesloten zijn, van Dingsdag 19 Junij 1860
af tot Vrijdag 6 Julij aanstaande, op welken dag de Schutting weder zal kunnen geschieden. De passage voor PerMet gravure. Gebonden
’2 80.
sonen en Rijtuigen over de Brug zal geen belemmering
ondergaan.
Burgemeester en Wethouders,
IL J. S M I T.
Zaandam,
Een kapitaal in steen gebouwden GRAANMOLEN,
De Secretaris ,
14 Junij 1860.
Op Dingsdag 19 Junij 1860, des avonds ten 6 ure precies,
met twee koppel Zeventienders en Pelmolen, benevens ten Raadhuize van Schooten, van GRASGEWAS en
J. PRINS.
eene daarin nieuw opgerigte Oliestamperij , een afzonderlijk ETGROEN.
Zegt het Voort.
gebouwd staande Machine van acht Paardenkracht, mede
Men zal op Zaturdag den 30sten Junij 1860, des
De Heeren Dijkgraaf en Regenten der VIER NOOR- dienende tot het malen van graan als anderzins; alsmede namiddags ten één ure, in het Lokaal van Verkoopingen,
DER KOGGEN, zullen in tegenwoordigheid van Heeren een Woonhuis en Erve met daaraan palende Stalling " alles te Utrecht, achter St. Pieter, in het openbaar Verkoopen:
staande en gelegen in den omtrek van genoemden Molen
Hoofd-Ingelanden van West-Vriesland, op Vrijdag den op de Groote
N°. 1 —3. Eene kapitale HOFSTEDE, bestaande in
Markt te Sas van Gent. Inlichtingen zijn
sten
22
Junij 1860, des middags ten 12 ure, voor hetKogWoonhuis
met Achterhuis, Schuur, Wagenloods, twee
te bekomen bij den Eigenaar DOMINICUS VERSCHAFgenhuis te Medemblik Aanbesteden :
Erf
Bergen,
en Grond, Tuin, Boomgaard, Bosch, Bouw-,
De beraamde STEEN- , SCHELP-, GROND- en FEL aldaar, franco Brieven.
Wei- en Hooilanden, te zamen groot 38 Bunders, 27 Roe'
TIMMERWERKEN aan de Omringdijk van geden, 20 Ellen, gelegen onder Willeskop, Kadaster Sectie
noemde Vier Noorder Koggen.
B, Nos. 25 tot en met 35, 161 tot en met 179 en 193
De Ontvanger derRegistratie en Domeinen te GROENLO, tot en met 199.
De Bestekken van het werk zullen gedurende 14 dagen
zal
op Donderdag den sden5den Julij 1860, in het Logement Eerst in drie Perceelen en daarna in Massa te veilen»
de
iu
Hoorn,
besteding
lezing
liggen:
vóór
ter
te
het
Logement de Doelen ; te Hoogcarspel, in het Medemblik- de Pelikaan, bij Buve, 's morgens om 11 uur, te Groen- Verhuurd aan J. de Lange, tot 24 December 1865 en 1
ker Tolhuis; te Medemblik, in het Logement de Vergulde lo, Verpachten:
Mei 1866 , om 1200 in het
30 JAGT PERMISSIEN, in de Heerlijkheid N°. 4. Een Perceel BOUW- jaar.
Valk; te Aardswoud, in de Herberg de Roode Leeuw.
en WEILAND, BOSCH»
Op Donderdag den 21 sten Junij 1860, zal door den Op- Lichtenvoorde, en 15 in Bredevoort.
DIJK en KADE , te zamen groot 2 Bunders, 53RoeDe Ontvanger voornoemd,
zigter G. de HEER, des morgens ten 9 ure, aanwijzing
den, 95 Ellen, gelegen nabij Montfoort op Heeswijk,
R. FORMIJNE.
van het werk worden gedaan, te beginnen op Dijksnumonder Achthoven, Gemeente Linschoten, Kadaster Sectie
mer 7.
VDe Notaris VAN HEVST te Wijk bH Duur-. G, N os. 348, 348bis, 349 tot en met 352.
stede, zal, op Dingsdag den 19de" Junij 1860, des midVerhuurd aan P. Pel tot 31 December 1862, voor
dags ten 12 ure precies, in het S chippershuis, te Wijk
100 's jaars.
bij Duurstede, ten verzoeke van de Erven van den Hoog Breeder bij Billetten en nader onderrigt ten Kantore vftö
Wei-Geboren Heer Jonkheer C. T. J. BOSCH van DRA- den Notaris BORRET , te Utrecht. Brieven franco.
Daar ik in mijne woonplaats Amsterdam als Operateurster KESTEIN en anderen , Verkoopen :
der Likdoorns enz., dagelijks de algemeene tevredenheid Ruim 120 perceelen best uiterwaardsch UOOIGRAS,
ondervindt, en vele lijders aan deze kwaal reeds genezen onder Wijk bij Duurstede. En
daarna Verhuren:
heb, zoo houdt ik het voor mijne pligt lijders, hier ter
of de Kunst om op eene eenvoudige en min kostbare wij' 1
plaatse ook de gelegenheid aan te bieden, om van deze De NAWEIDEN dier uiterwaarden.
Breeder
en
bij
Biljetten
informatie bij voorn. Notaris.
veel Visch te vangen. Opgehelderd door aanwijzing vaD
lastige kwaal bevrijd te worden.
De echte Keilholzsche PLEISTERS zijn een uitmunOPENBARE VERKOOPING te Egmond aan Zee, GEHEIME MIDDELEN om het Visch-aas te betend middel tegen Exteroogen, Likdoorns, in het vleesch op Dingsdag den 19 <l" Junij 1860, vóór den middag ten reiden en eene menigte andere Kunstgrepen. Resultate»
gewassene Nagels, Wratten, Bloedzweren ; de deugdelijk- tien ure, van: ongeveer öOO BALKEN, van 18 van een 30 jarige practische ondervinding. Prijs 60 Cents»
heid daarvan is bewezen door getuigschriften van den Wel- tot 40 voet lengte en van 8 tot 12 duim dikte ; ongeveer is op heden uitgegeven bij H. C. 'A. CAMPAGNE, #
Ed. Heeren Professor W. Hendriks, van het Geneeskun- SOO DEELEN of BAD DIN GS, van 6 tot 18 voet Tiel, en alom te bekomen.
dig Etablissement Zuiderburg, bij 's Hage ; d'. Wachter en lengte en 3 duim dikte; ongeveer 800 1 % duims
V Bij J. NOÖRDËNDÖRP te A msterdam ziet het licht:
dr. Ernest van Bijlandt, te 's Hage; dezelve zijn te beko- PLANKEN, van 12 tot 18 voet lengte en van 11 a 12
men a 40 Cts het stuk bij de Firma Wed.F.KEILHOLZ, duim breedte, alles Zweedsche maat, afkomstig van het
op het Oude Kerksplein I. N°. 430.
op den 29 sten Mei 1860 te Egmond aan Zee gestrande
Naar het Hoogduitsch van
Haarlem, 16 Junij 1860.
Zweedsche Brikschip Dorothea, Kapitein Nicolaas Peter
Wed. F. KEILHOLZ.
Lindstriim, geladen geweest met Balken en Planken, koNB. Gelogeerd bij Mej. de Wed. J. J. Quinterne, te mende van Ljügarnshamn en bestemd naar Antwerpen,
23" Duizend.
Haarlem, Logement de Leeuwerik, waarzoo ik aan- en liggende behoorlijk geborgen in het Dorp Egmond aan
Prijs ingenaaid 1,25, ingebonden 1,50, bij getalle"
staande Maandag den 18den Junij te spreken of te Zee. Nadere inlichting op franco aanvrage te bekomen te gelijk minder.
ontbieden ben.
bij den Heer GERRIT de GROOT, te Egmond aan Zee. Een woord aan Ouders en Onderwijzers, bij de uitga*'
van de Bijbelsche Geschiedenissen, naar het' Hoogduitse!*
van ZAHN/-15.
In eene kleine Stad of groot aangenaam en gezond ge- in het Logement de Witte Zwaan te Lisse, op Donderdag
legen Dorp , wordt bij eene Familie uit den beschaafden den 21sten Junij 1860, des middags ten twaalf ure, bij
stand, H. G., gelegenheid gezocht tot KOST, INWO- opbod en afslag, van een hecht, sterk en weldoortimmerd
NING en HUISSELIJK VERKEER, benevens HUIS en ERF ingerigt tot Logement, benevens ERF,
eenig toezigt, voor eene Jufvrouw van eenigzins gevor- TUIN en BOOMGAARD, groot 79 Roeden, en drie
derden leeftijd en zwakke geestvermogens, tegen eene partijen extra best WEI- of MOOILAND , te zamen
billijke vergoeding. Reflecterenden, gelieven zich met groot 3 Bunders, 44 Roeden, alles gelegen bij elkander,
eenige omschrijving en het getal Personen het Huisgezin op Halfweg Haarlem en Leyden, in de Gemeenten Lisse f»
Aan den stijl herkent men ilen Man ," X
uitmakende, franco te adresseren onder de Lett. B. B.L., en Noordwijkerhout; breeder bij Biljetten omschreven en I zeide een groot geleerde, en hij had wel gelijk,
aan den Heer A. KNOOP, Klein Heiligland te Haarlem. waaromtrent nadere informatien zijn te bekomen ten Kanj Die geen goeden Brief kan schrijven, kan geen I
tore van den Notaris A. WIJySTROOM , te Leyden. I aanspraak maken op den naam van fatsoenlijk |
V Bij MARTINUS NIJHOFF, te 's Gra7enhage7riit %) Man ; al wie die kunst leeren wil, bestede slechts _.
het licht:
GUEDEN en koope het
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A. BOGAESIS,

TOGT ¥AM HEEMSKERK
NAAR GISIULTAR.

I

Mr. A. BOGAERS,

Uit de Hand te Koop:

Grasveiling te Schooten.

Publieke Besteding.

***
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Bestuur der Domeinen.
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BUANGiriJK BERIGT.

’

Radicale genezing.
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BIJBELSCHE GESCHIEDENISSEN.

ZAHN.

’

Publieke Verkooping „

LBBS HIER!
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Tuin.
Xiandbouwgereedschap

Arbeiders-

’

'Wie wii niet gaarne j
een' fatsoenlijken Brief

„

leeren Schrijven?

j

en

van Amerikaanse!* Hout.

Opgave van Adres van het Magazijn, franco onder
Letter F., bij de Kantoor Boekhandelaren M. WESTERMAN & ZOON, Kalverstraat E. 50 te Amsterdam.

Uit de Hand te Koop:

HISTORISCHE SCHETSEN,
DOOR

Mr. J. R. THORBECKE.

SÉÉN

Volledig Brievenboek van CLAUDIUS,

waarin hij alle mogelijke voorschriften van Brieven, toepasselijk op alle omstandigheden des levens
en regels omtrent het Briefschrijven zal aantreffen.
|) Hoewel dit Boek pas is uitgegeven, zijn er reeds
j 13000 Ex. van verkocht, omdat het zoo goed
I en zoo goedkoop is.
Het is bij H. C. A. CAMPAGNE, te Tiel, eu
m verder in alle Boekwinkels te bekomen.

,

,

—

:

$

|

f
1 Deel gr. B°., compr. druk 2,40.
INHOUD: Johan de Witt.
Betrekking tot DuitschDe KOPER- en METAALGIETERIJ en KO- land.
Prov. burgerl. wetgeving in de reWttewaal.
S. van Slingelandt.
Hedendaagsch StaatsPERSLAGERIJ met of zonder Gereedschappen, publiek.
-_-_-^_-Z-__^_g_ga*^^
staande en gelegen te Dordrecht, aan de Schrijverstraat; burgerschap.
R. J. Schimmelpennhick, Wiselius.
Roëll.
K. H. Ver Huell.
Guizot.
Te Haarlem, bij JOH. ENSCHEDE en ZONEN.
A. 11. Falck.
te bevragen bij De MANDT & COMP.
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