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AMSTERDAM, 26 Januarij.

God gedoogt niet dat groote ongeregtigheden vol-
trokken worden, zonder dat zij zich ontmaskeren. Men
verschuile zich in de diepste geheimenis; altijd komen
er'vroeg of laat onverwachte omstandigheden, die den*
sluijer, waarachter men zich verscholen had, opligten
en de waarheid aan het licht brengen. Zoo ook gaat
het met de zamenzwering, die Italië teistert en den!
Paus belaagt.

De togt der Fransche legers in Italië' geschiedde slechts, I
zoo luidden de manifesten , om Sardinië te verdedigen
tegen den aanval der Oostenrijkers, en luide werd het
aangekondigd , dat de regten van alle neutralen zouden
worden geëerbiedigd , eu bovenal, dat de Paus zou wor- ]
den gehandhaafd in het ongestoord bezit van al zijne j
regten. Dat was het programma vau den oorlog. Dcs
niettegenstaande werden de hertogin van Parma, de
hertogen van Modena en Toskane en de Pauselijke
autoriteiten uit de Romagna verjaagd. Het geschiedde,
zoo het heette , door de revolutie, waaraan de Fransche
politick geen schuld had. Zij betreurde hetgeen geschied
was , en verklaarde zich onvermogend om het te ver-
hinderen.

Ondertusschen was toch de revolutie door Fransch-
keizerlijke manifesten te wapen geroepen, en dewijl bet
volk van Italië niet te wapen kwam, zoo verrigtten
Piëmontesche en Fransche agenten inParma, Modena,
Toskane en Bologna het werk der revolutie, dat de
tot opstand opgeroepen bevolkingen uicl wilden onder-
nemen. Het was van den beginne blijkbaar, dat al die
revolutiën van buiten af in de hertogdommen en in de
Komagna werden ingevoerd naar een vooraf vastge-
steld plan.

Dat plan is niet lang geheim gebleven. Na den
vrede te Villafranca, die een groot deel vau dat plan
scheen omver te werpen, viel graaf Cavour in ongenade.
Zijne teleurstelling was bitter en in zijne gramschap
gaf hij lucht aan zijn hart. Toen liet hij het weten
dat al de revolutiën in Italië, met den oorlog tegen'
Oostenrijk plaats hadden naar een afspraak tusschen
hem (Cavour) en Keizer Napoleon 111, te Plombières,
in het jaar 1858 ten tijde van vollen vrede en van
volkomene rust, gemaakt. Sardinië zou meester worden
van Italië tot aan de Legatiën, die, den Paus ontno-
men, met de hertogdommen aan Viktor Emmanuel moes-
ten worden toegevoegd.

Wij hebben reeds vroeger van dit fraaije plan, te
Plombières in Julij 1858 gesmeed , gesproken. Wij ko-
men van daag daarop terug, omdat wij er melding van
zien gemaakt in eene korrespondentie uit Londen aan
de Independance beige. Men schrijft namelijk aan dit
blad dat de Engelschen nog niet geneigd schijnen Sa-
voye aan Frankrijk te gunnen. Nogtans het meent dat
Sardinië daartoe zouden kunnen besluiten als Frankrijk
ophoudt weerstand te bieden aan de toevoegingen van
de hertogdommen en de Komagna aan Sardinië, en

«zulks des te meer, omdat deze inwilliging aan Prank-
irijk vóór den oorlog was afgesprokentijdens de zamen-
«komst van graaf Cavour en Napoleon 111te Plombières.

Derhalve in den vollen vrede van Julij 1858, had
Keizer Napoleon 111 de hertogdommen en de Romagna
aan Piëmont verkocht, onder de voorwaarde datFrankrijk
Savoye en- het graafschap Nizza zou ontvangen!

Dit feit alleen bepaalt de waarde van al hetgeen in
Italië plaats heeft.

De vrijheid van Italië komt neer op een koop en
verkoop van Italië tusschen twee eerzuchtige potentaten.

De revolutiën, die in Italië alles schijnen te doen,
zijn voor 't oogenblik en zoo lang het duurt slechts
werktuigen in handen van Frankrijk en Sardinië, die
voor eigene rekening hebben uitgevoerd, wat de volken,
ten spijt van alle opruijingen, niet hebben willen verrig-
ten. Met één woord, de revolutie heerscht in Italië,
omdat men haar uit Parijs en Turijn daar heen heeft
gebragt.

Omtrent de moraliteit van deze aanslagen op de regten
der Italiaansclie vorsten hebben wij niets te zeggen.
Dat is volkomen overbodig.

Maaf men kan uit het gebeurde leeren, wat staat er
te maken is op officieele verklaringen van de Fransche
politiek.

Zij waarborgt de regten der neutralen, verzekert dat
de Paus gehandhaafd zal worden in al zijne regten, en
verklaart in den oorlog geen duim grond te willen winnen.
En dat alles betuigt zij openbaarlijk na in 't geheim
een kontrakt gesloten te hebbeu , waarvan de bepalin-

jgen zijn , dat de neutralen zullen worden verjaagd , de
Paus van het beste deel van zijn rijk zal worden be-
roofd , en dat Frankrijk zich zal uitbreiden tot de Alpen
door de aanwinst van Savoye en Nizza.

Er mogen er zijn in Nederland, die zich verheugen
i over hetgeen in Italië omgaat, dewijl het een Katholiek
; land teistert en den Paus bedreigt. Maar zij zullen wel
jdoen, als zij hunne vreugde een weinig matigen. De
avontuurlijke politiek, waarvan Europa het slagtoffer is,

, biedt het vooruitzigt op vreeselijke wendingen. Dal-
zelfde , wat zij in Italië toejuichen, kan zich vroeg of
laat naar onzen bodem rigten, als Napoleon 111 begrijpt
de natuurlijke grens van den Rijn te behoeven, gelijk
hij thans naar de natuurlijke grens der Alpen streeft.

Behalve het bereids door ons gepubliceerde adres Ï3
: nog een ander uit Amsterdam naar Rome opgezonden.
Eenige Katholieke jongelingen hebben gemeend van. hunne levendige belangstelling blijk te moeten geven.
Zij hebben dat gedaan in het onderstaand adres, 'twelk
binnen weinige dagen van vele handteekeningen is

, voorzien.
i

Aan Zijne Heiligheid Paus Pius IX.
Allerheiligste Vader!

DeKatholieke jongelingschapvan Amsterdam, waartoe
.de ondergeteekenden behooren, gevoelt zich gedrongen
j bij de jammerlijke gebeurtenissen, die den laatsten tijd

| Uw Vaderlijk hart troffen, hunne gevoelens van eerbied
!eu vari verknochtheid aan den H. Stoel en aan den
'persoon van Uwe Heiligheid, in de nederigheid huns
harten voor Uwen troon te brengen.

Diep, H. Vader, bewoog het ons te vernemen de
(

aanslagen gesmeed tegen den 11. Stoel; en welk Ka- j
tholiek hart, dat warm klopt voor dien zetel en deszelfs
wettigen Bezitter, zou niet huiveren bij de gedachten,
dat ouder die vijanden, zich personen bevinden, die
vermeten, zich zonen der H. Kerk te noemen? Wij
weten immers waar het de vijanden der Kerk, die ver-
hevene Bruid van Christus, om te doen is: het is niet
om het tijdelijk gezag alleen, maar vooral om het gees-
telijke gezag van den Opvolger van den H. Petrus, zoo
doenlijk, te vernietigen en met haar deKatholieke Kerk.

Wij erkennen, H. Vader, in Uwer Heiligheids tijde-
lijk gezag, de beschikking der Goddelijke Voorzienigheid,
om de zware taak, Uwer Heiligheid opgelegd, namelijk,
die van het hoogste geestelijk gezag, vrij en onafhan-
kelijk te kunnen volvoeren.

Wij versmaden dus elke tegenkanting, die tegen
Uwer Heiligheids tijdelijk en geestelijk gezagwordt on-
dernpmen, van welke zijde deze ook komen mogt.

Intusschen stellen wij ons vertrouwen op de woorden
van Hem, die gezegd heeft: //Gij zijt Petrus en op ,-
deze steenrots zal ik mijne Kerk bouwen en de poorten j
der Hel zullen tegen haar niets verinogen.

Gehoor gevende, H. Vader, aan Uwe stem, zullen
wij onze gebeden verdubbelen, ten einde ieder gevaar i
worde afgewend dat Uwe Heiligheid en onze Moeder
de H. Kerk bedreigen mogt.

Buigend voor den troon van den H. Petrus, smeeken :
wij Uwe Heiligheid ons Uwen Apostolischen Zegen te j
verleenen, die zijn

Uwer Heiligheids onderdanige kinderen
in Jezus Christus.

Amsterdam, Januarij 1860. !— '- j
De Utrechtsche Courant verwondert het dat verlichte i

Nederlanders adressen teekenen, waarin zij zich voor
het behoud der wereldlijke magt van den H. Stoel ver-
klaren, en wel omdat //niet alleen vele leeken, maar

priesters en zelfs bisschoppen" het op ditpunt niet eens
zijn met de adressanten. De Utrechtsche Courant zal
ons zeer verpligten de namen dier bisschoppen op te
willen geven, en daar aan toe te voegen bij welke ge-
degenheid, of in welk geschrift zij zich tegen 's Pausen
|wereldlijk gezag hebben verklaard.

In de zitting van deu Gemeenteraad op gisteren is
het adres der veertig groote handelshuizen, betreffende
de Doorgaving van Holland op zijn Smalst, aan burge-
meester en wethouders verzonden ter fine van advies.
Er bestaat alle reden om te verwachten dat dit advies,
waartoeeen grondigen bijgevolg onderzoekvereischt wordt,
nietzal kunnen uitgebragt worden, alvorens er genoegzame
zekerheid bestaat over het lot der spoorwegvoordragt
bij de Eerste en dat der Doorgraving bij de Tweede
Kamer, hetgeen trouwens ook in het algemeen belang
voor wenschelijk gehouden mag w-orden.

Naar men verneemt loopen er personen rond, die
kettingen voor huiselijk gebruik verkoopen , welke zijopgeven koperen te wezen, terwijl het gebleken is datzij van gegalvanizeerd ijzer zijn gemaakt, en er alzoowat de kwaliteit betreft bedrog wordt gepleegd.

{Amst. Ct.)

{ _ Tot dusverre zijn de uitkomsten der jongste volkstel-
ling van nog slechts weinige gemeenten bekend. Op vele
plaatsen blijkt hetreeds, dat onze opmerking vroeger in
.deze courant medegedeeld, juist was, namelijk, dat door
de veelheid der voorschiften de ingezetenen in de war
geraken zouden. Men staat soms verbaasd, hoe beschaaf-
de menschen niet zelden groote misslagen bij de in-
vulling der biljetten hebben begaan, doorgaans omdatzij zich de moeite niet gaven, de keerzijde te lezen.
De besturen vau groote gemeenten hebben aan het op-
maken der verzamelstaten de handenvol; die staten bestaanuit niet minder dan 95 kolommen, waaronder er nog geenezijn voor ouderdom eu beroep daar de statistiek luervan
door de zorg der provinciale besturen zal worden opge-
maakt. Indien de hooge regering door deze telling een
volledig overzigt denkt te verkrijgen van het getal school-
gaande kinderen en van de verschillende beroepsbezig-
heden der ingezetenen, zal zij zich, vreezen wij, zeerteleurgesteld vinden. (Arnh. Ct.)

De prijzen van het Vee, besteed ter markt van gis-
teren, waren als volgt: Kalveren lste kwal. ’6O a ’BO -2de kwal. ’5O a ’7o;' 3de kwal. ’4O a ’6O. Schapen
’22 a ’2B. Varkens 48 a 52 et. per Ned. fö.

Z. M. heeft benoemd tot Hoogstdeszelfs adjudant, den majoorjhr. .1. F. A. van I'anhuys , van den generalen staf, met be-paling dat hij in die betrekking bij den generalen staf als ge-
detacheerd zal worden gevoerd, en dus geene toelaag als ad-judant uit 'sRijks kas zal genieten.

KOOG AAN DE ZAAN, 25 Jan. Na twaalf dagenvoortdurende verhooren heeft eindelijk de schuldio-e aande poging tot vergiftiging hare misdaad bekend. Volberouw deelde zij gisteren mede, dat zij aan den 13-
-jangen loopjongen een doosje arsenicum had ter hand
gesteld, om dit, als niemand het zag, in den water-jketel te werpen, waaruit waarschijnlijk het kind het
[eerst een beker water met melk zou krijgen. Het was! dus alleen het kind , en niet het geheele gezin, dat
het slagtoffer had moeten zijn. Hel denkbeeld dat de
jliefde jegens haar, na de geboorte van het kind zou

i verminderd zijn, schijnt aanleiding tot de daad te heb-
ben gegeven.

I ZUTPHEN, 23 Jan. Eergisteren zijn alhier in het
huis van arrest gevangen gezet een vader en driekin-
deren, ondervermoeden van valsch geld gemaakten in om-loop gebragt te hebben. Door den ijver en de gevatheidvan denpolicie-beau.bte Harmsen zijn, na het eerste inom-loop brengen van valsche dubbeltjes en kwartjes, deschuldigen spoedig opgespoord en gearresteerd. Menverneemt dat allen, na voorafgegane beschuldiging vanden vader dooreen derkinderen, hunne misdaad bekendhebben. Daar de oudste zoon stukadoorwas, zoo zijn de



vormen in gips door hem vervaardigd , terwijl het valsche
geld uit gewoon lood bestond en dadelijk te herkennen viel.

KAMPEN, 25 Jan. Voor de Roomsch Katholieke
gemeente alhier wordt een gesticht gebouwd , waarin
zusters van liefde worden gesteld tot onderwijzeressen
van jeugdige kinderen , oppassing van zieken , enz.

Dit gesticht zal geplaatst worden op het kerkhof der
11. K. buiten- of Lieve Vrouwe kerk , waar _ men reeds
met de voorloopige werkzaatnhëtleü bezig is. De heer
Blom aldaar heeft voor de plaatsing van dit gebouw ,
naar men verneemt, de aanzienlijken som van ’ 10,000
geschonken.

BUITENLANDSCHEBERIGTEN.

FRANKRIJK.
PARIJS, 24 Jan. Lord Palmerston , een leemte in

de Troonrede aanvullende, heeft de onderteekening van
het handelstraktaat tusschen Frankrijk en Engeland
bekend gemaakt. Gisteren , ten half vijf ure des namid-
dags is die formaliteit hier vervuld aan het minis-
terie van Buitenlandsche Zaken. Het stuk draagt^ de
handteekcuingen vau den heer Baroehe, minister
ad interim, èn naar men zegt, van zijne beide ambt-
genooten, de heeren Rouher en Magne, voor Frankrijk
en van lord Cowley en den heer Cobdcn , deze laatste
in zijne hoedanigheid van gedelegeerde des Engelschen
ministers van Financiën, voor Engeland. De tekst van
het traktaat z:-.l niet eerder dun den 3n Februrij aanst.
na de ratifikatie door het Engelsehe Parlement, publiek
worden gemaakt, terwijl de bepalingen betreffende de
opheffing der tolregten van het Fransche tarief niet
eerder dan in Julij 1861 ten uitvoer zullen worden
gebragt.— De Bisschop van Portiers heeft, gelijk bereids ge-
meld is een herderlijken brief uitgevaardigd, bestemd
om op den feestdag van St. Hilarius in de kerken zijner
bisschoppelijke stad te worden voorgelezen. Aan het
einde daarvan heeft Mgr. Pie de dwalingen veroordeeld,
welke dezer dagen door verschillende geschriften vooral
door de Paus en het Kongres gepredikt waren. De be-
schouwingen , welke die veroordeeling vooraf gaan en
zijn herderlijken brief uitmaken zijn van den volgen-
den inhoud:

//Aan da geestelijkheid en de geloovigen van ons dio-
cees heil en apostolischen zegen !

«Zeer Beminde Broeders!
I. Onze goddelijke Verlosser, Jezus Christus, heeft

in de dagen van zijn sterfelijk leven aangekondigd dat,
voor heleinde der tijden, een geheel legioen vau valsche
profeten moet opstaan, welke een magtige verleiding op
de menigte zullen uitoefenen: eene verleiding, welke
eene meetelooze overstorting van onregtvaardigheid op
aarde zal na zich slepen; en, ten gevolge van het aan-
stekelijke, dat maar al te dikwijls van de kwaden op de
goeden overgaat, eene aanmerkelijke verkoeling van chris-
telijke liefde in veler harten zal bewerken. (1) De twee voor-
naamste woordvoerders der Apostelen , de H. H. Petrus eu
Paulus, steunende op het woord huns meesters en de open-
baringvan den 11. Geest, leggen er zich in hunne zendbrie-
ven vaak op toe de geloovigen te wapenen _ tegen de
gevaren der laatste tijden, vooral tegen de list, welke
het heerschehde kenmerk zal zijn. (2) En een der
groote lichten der Kerk van Frankrijk, Bossuet, de
leer van Jezus Christus en der Apostelen op dat punt
verklarende, drukt zich aldus uit: «Ik geloof met
zekerheid te kunnen zeggen, dat, hoe hevig de ver-
vol<-in"-en der laatste eeuwen ook zij, hare verleiding
die°nog overtreffen zal, want dat is het wat de H. Pau-
lus er °van aanmerkt: wonderen, bedriegelijke teekenen,
begoochelingen (3) zonder dat hij van iets anders sprak ;
ook de H. Johannes ontwaart dat de verleiding de boven-
hand moet krijgen, zonder van vergoten bloed te spre-
ken, en zelfs Christus zegt: //Er zullen wonderen, be-
driegelijke wonderen zijn, zoudat, ware het mogelijk, de
uitverkoren zelven bedrogen zouden worden." (5) Ik aan-
schouw dus indeKerk twee soorten van vervolgingen, de
eerste, in haar begin en onder lietRomeinsche rijk, waarbij
het geweld het sterkste zou zijn; de tweede, aan het
einde der eeuwen, w-armeer de verleiding zal heer-
schen; (6) geenszins bedoel ik dat deze zonder geweld
zij, en niet dat het heidensche Rome, waar het geweld
ma'gtig «'as, zonder verleiding was; maar de eene en

do andere moeten aangeduid worden door datgene wat het
krachtigst is, en in de laatste periode moet men ds
bedrieglijkste teekenen verwachten, welke ooit gezien
werden, met den meest verholen list, de fijnste hui-
chelarij en het wolvenvel het best in dat van het lam
veranderd. (7)

(!) Matth. XXIV: I*2—l Timoth. IV: 1 et scq.
(-2) Ibid III: Ie- scq.-2 Pétr, III: 'et seq.
(3) 2 TheSS. II: 9, 10.
(.) Apoc. XX: 3, 7, 9.
(5) Matth. XXIV: 31.
(6) Apoc. XIII.
(7) Bossuet, t. 111, edit. Libel p. 458.

Immers, wij behoeven slechts de oogen te openen,
om rond ons eene uitgestrekte zamenzwering van valsch-
heid en bedrog te ontdekken? Duizende verleiders heb-
ben een inval in de wereld gedaan. Die bewerkers van
het kwaad, die dienaars van de leugen behalen dagelijks
nieuwe voordeden; overgeleverd aan allerlei grove dwa-
lingen , slagen zij er in die door een groot tal gemoe-
deren te doen deelen: Errantes et in errorem mitten-
tes (8). Met het doel de godsdienst des te zekerder
omver te werpen en de eenvoudigen te bedriegen, kost
het hun niets het masker der godsvrucht voor te doen (9);
en zij verstaan de kunst om hunne leugentaal in een
schijnheilig hulsel te wikkelen: In hypocrisi loquentium
mendacium (10). Naar ze voorgeven, zijn zij de ware
weldoeners der godsdienst; wat zeg ik? dan zijn zij de
verdedigers van het christendom tegen de anti-christelijke
leering der Kerk-zelve en tegen den onmaligen eu link-
selien ijver harer dienaren; dan zijn zij het, die de ware
belangen van het Pausschap en den Poomschen zetel
handhaven tegen den Paus en tegen de raadslieden van
het verheven Hoofd der Christenheid.

De groote apostel heeft het gedrag aangegeven dat
jegens die soort vau lieden moet gevolgd worden: men
moet hen vlugten, vermijden: Ethos devita(11). Deze
regel is den Christenen voldoende. Maar de apostel
heeft den Bisschoppen eene andere verpligting opgelegd,
om namelijk onverpoosd te waken en te werken, hun
evangelischen arbeid te verrigten, hunne ambtsbezig-
heden te vervullen: Tv vero vigila, in omnibus labora,
opus fac evangelist^, minislerium luum imple (12).
Wij zullen onze krachten inspannen om iv die zending
niet te falen, en, hoa netelig de omstandigheden ook
zijn, wij zullen de vervulling niet ontduiken van een
pligt, ons door het geweten opgelegd. Door kalm en
gematigd te zijn, zal onze taal in gezag op het wel-
denkend gemoed winnen. Wij rigtcn ons nu vooral tot
de ware Christenen, tot hen die ons vragen wat zij
denken en gelooven moeten te midden der botsingen
van meeniugeti, welke de wereld beroeren. Ons ant-
woord zal kort en -zakelijk zijn, daarom tasten wij het
vraagstuk onmiddellijk in het hart aan.

11. De voornaamste bewijsaanvoering der goddelooze
partij is thans dat de wereldlijke magt van den H.
Stoel geheel vreemd aan de godsdienst en aan de chris-
telijke leer is; dat het Pausdom, 't zij door den wil zijner
onderdanen, het zij door de zamenwerkiug der aardsche
vorsten, wettiglijk, geheel of ten deale, van zijne burger-
lijke regering beroofd kan worden.

En wij , krachtens deu last dien wij ontvangen heb-
beu om u te onderrigten , en al het gezag dat wij van
den H. Geest bezitten, wij zeggen eu bevestigen dat
de schending der tijdelijke regten van den H. Stoel
plegtig veroordeeld wordt door de Christelijke leer, aan-
gezien zij niet alleen alle wetten van regtvaardigheid,
orde, eigendom en heerschappij kwetst, maar dat zj
bovendien de kracht dar godsdienst-zelve aanrandt, en
der Godheid den smaad aandoet, welken men kent on-
der deu naam van heiligschennis. Wij verklaren dat
het vraagstuk voor uw geweten niet vrij is en dat gij,
op straf van buiten de perken derregtzinuige leer te
gaan, alle toestemming moet weigeren aan de beweringen,
welke uitgedrukt zijn in de boeken en dagbladen, on-
der u in omloop.

En om ons leerstellig besluit met een gezag te sta-
ven dat niet miskend kan worden door onze trouwelooze
tegenstanders, zullen wij ons tevreden houden met den
naam van den grooten Bossuet nogmaals aan te voeren.
//Wij weten stellig, zegt hij in zijne Defensio declarationis
cleri Gallicani, en wij onderwijzen in 't openbaar dat
de eigendommen, regten en tijdelijke besturen door de
Roomsche Opperpriesters en de geestelijke orde verkre-
gen krachtens de schenking derKoningen en eener wettige
bezitting, hun erfgoed zijn en onder hun gezag staan even
als de best gevestigde bezittingen en regten onder de
menschen. Bovendien verkondigen wij dat al die goede-
ren en regten zoo aan God als aan Zijne Kerk geschon-
ken als heilig en onschendbaar moeten beschouwd wor-
den , en zij zonder heiligschennis niet kunnen bezet
eu ingenomen noch onder wereldlijk bestuur terug ge-
bragt worden.

(3) 2 'limoth. III: 13.
(9) lb. 5.
(10) 1 Tim. IV: 2.
(11) 1 Tim. III: 5.
(12) lb. IV: 5.

Nos ënim satis scimus Romanis Pontijicibus et sacer-dotali ordini regum concessione ac legilima possessione,
bona qurssita, jura, imperia ita haberi ac possideri ,uti quee unter hommes optimo jure habentur ac possi-dentur. Imo ca omnio, ut dicata Deo, Sacrosancta essedebere, nee sine sacrilagio invadi, rapi, et ad secularia
revocari posse. (13)

Bossuet is hier slechts de echo der gansche christelijke
overlevering en hij past slechts de beginsels der algeme-na
kerkvergaderingen eu Apostolische vereenigingen t.oe, dieden ban hebben uitgesproken over de overweldigers dor
tijdelijke regten on bezittingen der Kerk. Het is lier dusgeenszins om twistgeschillen der school te doen , om geenzoogenaamde galiikaansche of ultramontaansche lueenin-
gen, maar om de verhevene leer der algemeene Kerk.111. Wij willen er voor heden niet verder over uit-weiden, het is ons genoeg de gemoederen, die het be-
stuur en gezag derKerk erkennen nopens het grondpant
vau het vraagstuk te hebben ingelicht. Wij zien er daar-
om niet van af o.n het onderwerp uit andere gezi«-ts-
punteu te beschouwen, en wij zullen de verklaringen,
welke noodig inogten worden, weten te gaven. "wij
begrijpen overigens dut uitgebreider pligten 'ons ter ver-vulling overblijven. De goddeloo/.e en revolutionnaire
pers valt dagelijks al de heiligste beginselen der gods-dienst aan eu dat met eene driestheid en ongebonden-heid , welke ons de treurigste dagen v.m het verleden
voor den geest zoeken. Door maatregelen, welke onze
gewoonte van eerbied niet veroorlooft te bespreken, heefthet bisschoppelijk woord de magt niet zich elders dan inden tempel te doen hooren. Welnu, terwijl wij, naarhet voorbeeld vau den grooten Apostel (14) de volheid
onzer burgei-regtcn voorbehouden, zullen wij in dan
tempel spreken, en wij zullen daar de tlwaling met ver-oordeling treffen, dewijl aan oiua herderlijke juridiktieontzegd wordt haar door de openbare organen' te vervolgen.Niemand voorzeker heeft ver-wicht dat da schildwachtendes geloofs zioh zouden onderwerper- aan lijdzaam eionbewegelijk toeden bij de verwoesting der heiligestad, de omverwerping van aüe godsdienstige en maat-schappelijke beginselen, waarover hun do geestelijkewacht is toevertrouwd.

De Apostelen antwoorden dengenen , die hun ten
strengste verboden in naam van Jezus Christus te
spreken (15): Non possumus non loqui (16). Wij
geven hetzelfde antwoord. Onze taal zal ongetwijfeld
tegenbeschuldigiugen doen oprijzen. Niet voldaan matde voordeden, welke zij genieten, beschuldigen déorganen der revoltuie ons, terwijl zij een beroe°p doenop de snoodste driften, dat wij staatkundige gistingenen ophitsmgen zaaijen. Man zal hen niet geloopen.
Het zou de eerste maal sinds achtien eeuwen zijn, dat
men ous onder dc partijgangers vond. De Kerk' vanFrankrijk in het bijzonder, heeft, te midden der
moeijclijkheden sinds zeventig jaren door den bewege-gelijken staat der instellingen en da ongestadigheid derregeringen veroorzaakt, bewijzen van verzoeningen door-
ziend beleid gegeven. Somtijds werd zij van verschillende
zijden van te veel vertrouwen in een gehechtheid aan eene
gevestigde magt beschuldigd , nooit echter vau oproei-
en tegenkanting. Men noeme ons de Regering, welke zij
omver wierp, of die wie zij hare loyale hulp niet leende
voor zoover de omstandigheden dit gedoogden. Die hou-
ding zal zij altijd weten te bewaren. Hel is 'waar dathare overlevering haar zoowel deu moed als de voorzigtig-hcid leerde; de groote bisschop, wiens feest wij hedenvierenzoude ons des noods kunnen leeren welke' taal de bis-schoppen in de uiterste gevallen kunnen en moetenspreken. God, die over Frankrijk waakt eu onze gebe-
den hoort, zal ons voor de schande, het misdrijf ende ramp bewaren van, o,v welke wijze ook, te deeleninde heiligsehennende voltrekking van de rampzaligstenaanranding, welke in den boezem der christenheicfkaubegaan worden. Neen, wij zullen de hand niet hebbeu
in eenig onregt tegen onze moeder de H. Kerk, noch
tegen onzen Vader, den algemeenen Herder der zielen.
Want wij weten dat er geschreven staat: Wie iets aan
zijn vader of moeder ontneemt ca zegt, dat is geenzonde, die is de medepligtige van den moordenaar.

| Qui subtralut aliqmd a patre suo et matre sua et dicithoc non esse peccalum, parlicipes homicidce est. (17)."— Het Journal des Débats is een der bladen, dietegenwoordig, met verloochening van sinds jaren aan-gekleefde beginselen , artikelen schrijven in den geestder brochure : de Paus en het Kongres. Zoodanig arti-kel verscheen in een der laatste nominers , onderteekend
door JohnLemoine. De heer de Sacy, voormalig redakteur
van genoemd blad komt daartegen in de "kolommen
van dat orgaan zelf, op, //om een pligt te vervullen
dien zijn geweten hem oplegt." Hij tracht in weinig woor-

(13) T. 31, K.lit. Lebèl, p. 272, 273.
(14) Act. XXII: 25— 29.
(15) Sed ne amplius divulgenn-inpopnlum, eomminemur illis

ne ultra loquantur in nomine hoc ulli hominiim. Et vocautes
cos, denuntiaverunt ne omnino lorjuerentur, neque docerent in
nomine Jesu. Act. IV: 17, 18.

(16) Ibid, 20.
(17) Prov. XXVIII: 24.

Is die ondergang der eeuwen, welke vaak aangekon-
digd werd , nabij of verwijderd ? Niemand onzer weet
het. Voor zoo ver het ons mogelijk is de teekenen des
tijds te verklaren, gelooven wij dat het laatste uur nog
niet gekomen is en aan Christus1 bruid op aarde nog da-
gen van zegepraal zijn voorbehouden. Maar het is
onbetwistbaar dat de waarschuwingen van den godde-
lijken Verlosser ons niet vergeefs gegcv n zijn , en zoo
deze reeds nuttig waren voor de Christenen der eerste
tijden, zij overwogen moeten worden met meer en meer
oplettendheid , naarmate de eeuwen zich ontrollen , en
de Kerk , zich meer van zijn begin verwijderende, het
einde zijner duurzaamheid nadert.



den te betoogen dat de beginselen , door zijnen vriend
en mede-arbeider Lemoiane beleden en ontwikkeld,
onvermijdelijk den ondergang van het Pausdom en der
geheele Katholieke Kerk zouden ten gevolge hebben.
° De Paus," zegt de Sacy o. a., //is niet slechts het
hoofd der Katholieke Christenheid , maar ook Bisschop
van Rome , of liever als Bisschop vau Rome , als op-
volger van den H. Petrus op den bisschoppelijken zetel
vaiflioine, is hij het hoofd der Katholieke Christenheid.
Die twee hoedanigheden zijn onafscheidelijk in hem.
Niemand anders dan de Bisschop van Rome kan
Paus wezen, en niemand kan Bisschop van Rome zijn,
die niet tevens het hoofd derKatholieke Christenheid is.
Ik beken dus dat de Bisschop van Rome, zelfs ontdaan
van zrne wereldlijke soevereiniteit, nog over al-de Ka-
tholieke natiën der wereld ecu onmetelijk gezag, een
meer dan koninklijk gezag zou behouden. Want als men
hem zijnen aardschen diadeem ontneemt, zou men he.n
daardoor niet de sleutels van St. Pieter ontnemen , d. i.
het regt om te regeren, in écu woord', in alles wat de
geestelijke aangelegenheden betreft vau twee honderd
millioen Katholieken over de aarde verspreid." Daarna
doet de schrijver uitkomen dat de Paus, van den troon
o-estooteu dien hij zooveel eeuwen bekleedt als Bisschop
van Rome en als hoofd der Katholieke Christenheid ,
desniettemin de onderdaan zou wezen van de mogend-
heid , waaraan Rome zou ten deel vallen. //Gesteld,"
zegt hij verder, //(lat die mogendheid Sardinië ware,

en in die onderstelling ligt niets onwaarschijnlijks; dan
zou de Paus, het hoofd der Katholieke Christenheid,
Sardiniesch onderdaan geworden zijn; dat is te zeg-
o-en dat hij ten aanzien van Koning Viktor Emmanuel en
"■raaf Cavour zich juist op hetzelfde standpunt zou be-
vinden , als waarop de Aartsbisschop van Parijs zich
bevindt ten aanzien van den Keizer en liet ministerie
in Erankrijk. Do Paus ! het geestelijk Opperhoofd van

twee honderd millioen Katholieken, onderdaan vau
Sardiniëi Een Sardiniesch onderdaan zal, in zijne hoe-
danigheid als Bisschop vau Rome , over al de Katho-
lieke natiën met do magt bekleed zijn, welke ik zoo
even schetste. Hij zal aau die natiën legaten en nun-
tiussen zenden , en hare gezanten bij zich ontvangen!
Zelfof door zijne vertegenwoordigerszal hij bij die natiën
de meest verhevene regtsmagt uitoefenen! Hij zal hare
cremoederen leiden in zaken van geloof en eeredienst,
hare Bisschoppen benoemen, konkordaten sluiten op den
voet van gelijkheid met hare Koningen ofKeizers! Hij
zal ze kunnen treffen met interdikt en ban! Gelooft men
dat de katholieke mogendheden dit lang zuilen verdra-
o-en, en dat, zulk eau staat vau zaken niet noodwendig
tot èenc scheuring zal leiden? Herinner u wat ten vo-
rio-en jare bij den aanvang van den Italiaansehen oor-
los is gebeurd : de Fransche Bisschoppen hebben , zoo

als hun pligt was, mandementen uitgevaardigd om de
resitvaardighcid onzer zaak aan te toonen en Gods zegen
over onze wapenen af te siueeken. De Oostenrijksche
Bisschoppen hunnerzijds hebben hetzelfde gedaan om de
bescherming des hemels ter gunste van hunnen vorst en
hun land in te roepen. .Niets is gemakkelijker, niets is
eenvoudiger. Oostenrijkers of Franschen besturen slechts
hunne bisdommen. Stel daarentegen dat een oorlog uit-
barst tusschen den Koning van Sardinië, de Koning van
den Paus geworden , en eenige andere katholieke mo-
E-endheid, Hoe, zal dan da Paus, als Bisschop van
Rome bullen uitvaardigen en gebeden uitschrijven voor
zijnen'vorst? Zal zijn onfeilbare mond aan geheel de
aarde verkondigen dat de zaak van Sardinië de zaak
Gods is? Zullen alle Katholieken der wereld, zelfs zij
met welke Sardinië in oorlog zal wezen , genoodzaakt
worden hunne gebeden te voegen bij de gebeden van
den Paus, en zal Sardinië op deze wijze met-de wereld-
lijke wapenen ook den invloed vereenigen der geeste-
lijke wapenen, waarvan de Paus bezitter is? Ofwel zal
's Pausen geestelijk gezag gedurende den oorlog geschorst
worden, en zal de'natie, die Sardinië tot vijand heeft
zich tot' een anderen Paus dan de bisschop van Rome
wenden voor het bestuur harer kerken? Nog eens is
het niet onmiskenbaar, dat de scheuring, een aanstaande,
onvermijdelijke scheuring, het gevolg zal zijn van die
vermeende scheiding van het geestelijk en het wereldlijk
gezag, welke het hoofd der katholieke christenheid tot
den gewonen onderdaan van deze of gene mogendheid
zou maken?"— Dc Parijsche korrcspondent van de Indèpendance
beige , een bewonderaar van alles wat Napoleon 111 tegen
den H. Stoel onderneemt, schrijft hem de volgende
plannen toe in bewoordingen, welke zijne denkwijze
volkomen aangeven:

//Het o-eduld van het Fransche goevernement na verloop
van het tiende eener eeuw vol beproevingen, raadgevingen
en beden is op hetpur-t uitgeput ie worden. Napoleon 111
heeft evenwel te veel bewijzen van dc degelijkheid
zijner politick gegeven om te doen vermoeden dat
hij er een oogenblik aan gedacht heeft zijne troepen
de Eeuwige Stad te doen ontruimen. De scherpheid van
zijn blik en de onweerstaanbare vurigheid zijner solda-
ten hebben hem in staat geeteld , na een veldtogt van

twee maarden, in Lombardije een legerkorps en een

ander legerkorps te Rome te hebben, terwijl hij voort-
durend vereenigd is met het beginsel van non-interventie
vau Oud-Engeland. Men verzaakt zulke, voor de uit-
voering van zoo lang beraamde en gevoede plannen gun-
stige en voordeelige uitzonderingen niet.

//Wanneer de Keizer uit Rome zijne troepen terug-
riep, zou hij zijn goevernement in een tweevoudige en
noodlottige noodzakelijkheid brengen. Vooreerst zou
hel da zedelijke verantwoordelijkheid derregelingloosheid
moeten dragen, die oppermagtig in de Eeuwige Stad
zou beginnen te heersenen tusschen deu Paus , die van
zijnen kant naar Gaëta zou vlugten, en de Fransche
bajounetten, die hun torugtogt naar Civita-Vecchia zouden
bewerkstelligen. Vervolgens zou, ondanks het beginsel
van non-interventie, Frankrijks vaandel in de hoofdstad
der Kerkelijke Staten moeten terugkeeren om er de
orde op de puinhoopen der revolutie te herstellen.

/'Dat schijnt het plan niet te zijn, waarop de keizer-
lijke gedachte zich gevestigd heeft, aitans te oordeclen naar
'tgeen uit goede bronnen wordt medegedeeld. Napoleon
111 zou de overtuiging hebben verkregen , dat wanneer
niet dadelijk op voldoende wijze de e schen der Romein-
sclie bevolkingen wordt vervuld, zij achtereenvolgens
tegen het gezag vau den Opperpriester zullen opstaan.
Iv plaats van zijne troepen terug te roepen zou de Keizer
der Eranschen vooreerst in de Marken en vervolgens
elders, de zaken haren loop laten, zich bepalende er
de orde door Fransche gendarmen te doen. handhaven.
Misschien zal de Paus 't raadzaam oordcelen dia Staten
te verlaten, wier bevolkingen openlijk zijn gezag zouden
miskennen. Dan zou 's Keizers goevernement, evenwel
de bloote soevereiniteit van het hoofd der Kerk hand-
havende , een konstitutie voor de Kerkelijke Staten af-
kondigen en er het wetboek Napoleon invoeren.

//De gisting in dc Marken is nu een w-aar en erkend
feit. Heden is te Parijs een deputatie aangekomen, be-
staande uit notabele inwoners uit de Marken en Rome
om den Keizer ecu adres aan te bieden , met het ver-
zoek zich te verwaardigen zijn bijstand te leenen, op-
dat zij van de ondragelijke pauselijke regering verlost
worden. Doctor Conneau, heeft den last op zich genomen
dat stuk onder 's Keizers oogen te brengen."

Luidens een andere korrespondentio was die deputatie
bereids door Napoleon 111 ontvangen.— De Patrie deelt de navolgende hoofdbepaliiigen
van het handelstraktaat met Engeland mede: De
invoerregten op wijnen in Engeland zullen van 150
tot op 28 pCt. verminderd worden. Zijden waren zullen
van inkomende regten worden vrijgesteld. Op ijzer zal,
bij invoer in Frankrijk, een ragt van 7 franken op de
100 ponden weden geheven. Bewerkte wollen en katoe-
nen stoffen zullen worden beschermd door de helling
van een regt, dat niet hooger dan 30 pCt. sal mogen
bedragen en waarvan het juiste bedrag eerst later ten
gevolge van een in te stellen nader onderzoek zal wor-
den vastgesteld.— Uit Napels schrijft men dd. 17 dezer aan de
Gazette du Midi, dat in de gansebeuitgestrektheid van
het rijk de grootste rust heerscht, ondanks de geheime
middelen, die worden aangewend door vreemde onrust-
stokers om die rust te storen.

Da Koning, die door de bevolking wordt aangabeden,
is twaalf tot vijftien uren daags werkzaam om iv de
verschillende takken van bestuur verbeteringen te bren-
gen. Bovenal vestigt het leger zijn aandacht, teneinde
liet tot alle gebeurtenissen voor te bereiden. Ook zal de
krijgsmagt binnen twee maanden 140,000 man sterk zijn.— In een korrespondentie aan den Nord uit Parijs
wordt gezegd dat uit Weenen ontvangen brieven dd.
20 dezer het vertrek bevestigen van verscheidene ba-
taljons infanterie uit Bohemen en Gallicië, over den zui-
derspoorweg, naar het Venetiaansche. Oostenrijk ver-
wacht tegen de lente in die provinciën door Italiaan-
sclie troepen aangevallen te worden. En het Fransche
goevernement zou, naar men zegt, uit voorzorg het
Fransche leger in Lombardije versterken.

Luidens diezelfde korrespondentie was denKoning van
Sardinië ten vierde male ader gelaten en op de weg der
herstelling. Zijne gewrichten waren nog min of meer
verstijfd ten gevolge der ter jagt gevatte koude.

— Heden zal een nieuwe brochure over het Romein-
sche vraagstuk het licht zien. De schrijver is de heer
Berger de Xivreij, het vlugschrift is op de Keizerlijke
drukkerij gedrukt, hetgeen daaraan eenige authentici-
teit geeft, welke op de openbare meening niet zonder
invloed zal blijven.

— Uit Madrid wordt geschreven, dat van de Bis-
schoppen van Barcelona, Avilla eu Grenada op de bro-
chure le Pape et le Congres een antwoord is verschenen.

— Uit Konstantinopel wordt aan de Presse geschreven
dat de Grieksche bevolking van Avret Hissar vier of'vijl'
maanden geleden veel neigingtoonde, om tot het Katholi-
cismus over te gaan. Ook op de Aziatische kust dei-
zee van Marmora had hetzelfde plaats, doch die bewe-
ging werd , hoewel niet volkomen, gesmoord dooi- de
bemoeijingen van den Griekschen patriarch van Kon-
stantinopel, door de uitdeeling van veel geld en de

ijverige tussclienkomst van konsuls en geheime agenten
eener groote mogendheid.

Uit Canea ontvangen brieven melden dat 4000 Grie-
ken aan den Eranschen konsul hebben verklaard, dat zij
het Katholieismus wilden omhelzen en als Katholieken
Frankrijks bescherming verzochten. Dit deukbeeld ver-
breidt zich op het eiland Kreta en baart aan de over-*
heden groote bekommering.

ENGELEN.

LONDEN, 25 Jan. Aan den Times wordt uit Parijs
het volgende geschreven :

//Het protest van den Paus tegen de brochure le Pape
et le Congres is, naar gezegd wordt, stellig uit Rome
door den sekreiaris van den nuntius gebragt- Mogt dat
protest geen verloochening ten gevolge hebben, dan zou
het Fransche goevernement verzocht worden zijn leger
uit Rome terug te roepen. Dat besluit is genomen in
een vergadering van kardinalen, waar zulk een eensge-
zindheid liecrsehte, dat de leden van het heilige koilo-
gie, die den kardinaal Antonelli het meest vijandig
waren, zich niet hem verzoend hebben. Men zegt dat
zij met algemeene stemmen besloten hebban het grond-
gebied op alle mogelijke wijzen te verdedigen.

//'t Is tot hiertoe onbekend of datprotest isoverhandigd."— De taal der lersch-Katholieke bladen tegenKeizer
Napoleon wordt dagelijks heftiger. Zoo zegt the Tablet:
De Keizer staat voor Europa's oogen als de naaper van
den eersten Bonaparte, den onverzoenlijken vijand van
deu Pauselijken Stoel, die alle regtvaardigheid onder
den voet treedt. Hij heeft zijn doel onthuld, dat in
niets minder dan in het bcrooven der Kerk bestaat.
Men behoeft niet eens scherpzinnig te zijn om te ont-
waren, dat het einddoel van dit alles is den Paus aan
Frankrijks magt over te geven en hem teganover den
Keizer de stalling aan te wijzen, w"elke dc Protestant-
sche Aartsbisschop van Kantelberg tegenover de En-
gelsehe Kroon inneemt.

DUITSCHLAND.

WEENEN, 24 Jan. Er is eene verordering ver-
schenen, waarbij de termijn vau verjaringvoor vervallen
koepons van staatsschuld, die vroeger op 30 jaren ge-
steld was, op 6 jaren gebragt wordt. Deze nieuwe maat-
regel is van toepassing op alle koepons, die na den
dag der afkondiging van deze vorordering (16 dezer)
vervallen.— De Koning van Wurtembarg, de Nestor der
soevereinen, zal den 27sten dezer zijn 80e jaar intreden.— Uit Stokholm wordt gemeld dat de jongste stem-
ming van het konstitutionneel komitee van denZweed-
scheu Landdag een ministerieele krizis heeft veroorzaakt
De ministers van Oorlog en van .lusticie treden af, welk
voorbeeld waarschijnlijk door hun ambtgenooten zal ge-
volgd worden, om plaats temaken voor een minder libe-
rale regering, meer in overeenstemming met de gevoe-
lens en denkbeelden van den adel en de geestelijkheid,
wier invloed op de nationale vertegenwoordiging iv
Zweden nog overwegend is.

ITALIE.
ROME, 20 Jan. Het Giornale di Roma waarschuwt

tegen de valsche berigten en de overdreven geruchten,
door kwaadwilligen nopens den toestand van den Ker-
kelijken Staat verspreid. Niet alleen worden daarmee be-
doeld de artikelen, die dagelijks in da dagbladen van Op-
per en midden-Italië verschijnen, maar ook de door den
telegraaf aangebragte berigten, die later door de feiten
worden gelogenstraft, zooals nu weder het geval is, ten
aanzien der tijdingen, welke nopens in de Marken
gedane manifestatiën verspreid waren. Altans men leest,
iv do Sardinische en Toskaansche bladen een schrijven
uit Parijs, dd. 18 dezer, van den volgenden inhoud:
//In plaats van dat in de andere Pauselijke provinciën
manifestatiën waren gedaan, heeft men de stelligste be-
wijzen harer gehechtheid en trouw aan deRegering van
den H. Stoel, ouder anderen door de betuiging, welke in
den vorm vaueenadres nietalleen door de geestelijkheiden
do leeken, maar ook door de vertegenwoordigers der
provinciën, de burgerlijke overheden en de burgers van
allen rang en stand aan de voeten Zijner Heiligheid
den Paus is neergelegd."

Als een nader bewijs der gehechtheid welke in vele dee-
len van het Italiaansclie Schiereilend , aan de zaak van
het regt, der godsdienst eu der geregtigheid wordt be-
toond, wijst men op de graagte waarmede //het antwoord
vau graaf Solar de la Marguerite op de brochure le
Pape el le Congres" in Italië gelezen wordt, zijnde
van dit geschrift aldaar bereids vier herdrukken ver-
schenen.

BELGIE.
BRUSSEL, 21 Jan. De Bien public meldt dat het

centraal komitee voor den St. Pieterspenning in Bel"-ië
gestadig en velen 'giften ontvangt. In schier al deVlaamscho parochiën zijn komitees georganizcerd, be-
stuurd door de aanzienlijkste en achtenswaardige ner-
sonen van het land. Te Aalst hebben meer dan 8000
personen ingeschreven. Te Gend zal het cijfer zeer
hoog zijn.
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Napels, Cert. bij L en D. 5 » *

Dito bij Rotschild . . 5 ■/ *
_.e»n»orfce-i,ObLte Lond. 5 " '

Dito 3 »

Braz. Geldl. 1824v. € 100 5 »
Dito 1839 van ï 100 . 5 »
Dito 1343 » » 100 . 5 . '
Dito 1352 .... 4V2 ** "
Dito 1853 .... 4%» 90% »

Sardinië 5 "P-s-u, Geldl. 1554 . . 4%»
Dito te Parijs . . " " " "

Ecuadoi-, Oblig. 1355 . 1 » lzsf« "Keseïue/a, Obligatiën . . 3 « 3->T_ « 25%
Dito 1%"

Grenada , Obligatiën. . 4 » 14U/f6 « 14% 14%
Dito Uitgestelde . . "jUc-xifco, Obligatiën ... 8 » TO.snj.' 2l

Nri-Annr. Ph. tfone e» 6., Lr. A ■ "
Dito dito Lr. 15 . 10-fc "Dito bij Rothschild . 6 pCt. *- inois Spoorw. Aandeelen . "
Ditt*:Dblig. Constr Bons 7pCt. **o*Jt "Galvest. Spoorweg Oblig. 8 » 52% .

Louisiana ..»■""*"] *
LJWsfcen, Obl. Geld.l. 1825 5-1

Handel-Maatschappij kontant 125% 1 dito Leening 1858 4 pCt,
■ Russische Spoorweg volgelourn. 215%, 17% ,16;

Hypotheek 4% pCt. -; Pr.-Oost. Spoonv.-Übhg. bij Hopt
3 pCt. —.

Nationale fondsen sluiten als gisteren. Van Vreemde zijn
Oostenrijksche op lager afkomende koersen bij vernieuwing

aanmerkelijk gedaald. Overigens sluit de markt vrij vast.

Koers van het Geld: Beleening 3 pCt, Prolongatie 2% pCt.,
Diskonto 3 pCt.

VOORLOOPIG BERIGT DER BEURSvan 26 Januarij tot 3¾ ure.

Nederl. Werkel. Schuld 'a 2% pc. 64% ; Aand. Handel-
Maatsch. , Spanje, Binnen]. 3 pc. 43; Rusl., Obl. Br
Hope en C. 5 pc. 104%, Cert. bij Stiéglltz 1855,6de serie
100, 5 pc. Oostenrijk, Met. 5 pc. 48%, dito 2% pc. 27%:

dito Rente Amst. 5pc.71%, dito Nationale 1854 5 pc. £4164.
BUITENLANDSCHE BEURZEN.

ANTWERPEN, 25Jan. Relgië 2% pc. 56p: 4%pe.97%p
..Meial. 52y3 ;Nation.sB; Spauje 1% pc. 32%p;3 pc. 43%p.

I PARIJS, 25 Jan. Rente kont. i% pc. 9?.-—, in likw. 3pc.
'68.55; Credit mobilier 755.—; Fr.-Oost. Spoorw. 513.— ; Rnss.
jSpoonv.-Aktiën——; Spanje l % pc. 33% ; 3 pc. 43% ; Pas-
! sive —; Cred. Spanje —.—"; Hom. Leening —.

.MADRID, 23 Jan. Spanje 3 pc. 44.23; 1% P<"- 34.25.
LONDEN, 23 Jan. Cons. 94% a—; Bras. 5 pc. — ; 3 pc.

-Mexiko 22 a—; 4% pc. Peru 94; 3 pc. i('. 71 j 4% pc. id.
doll. bonds —; Grenada uitgest. 4% a — ; ui. werkelijke 1
— a—; 2% pc. Venez. —a —j 1 pc. id. 14% a—, :
3 pc. Port. "44 a —; 3 pc. Spanje 44% a—; l3i pc.
id. 33% a —; Coupons 5 a—: Amortis. — a —; 4% pc.
Russen 98i/a a— ; 5 pc. id. — a —; 2% pc. Holland —a — ; 4 pc. id. 102 a —; Illiuois Rhares — a—; ld. 7 pc.
Oblig. — a —; Sardinië' — a —; Ecuador — a—.

WEENEN.,; 25Jan. Met. "> p«. "2.— ; 2% pc. —.—; Nat.
79.70; Loten 1854 4 pc. —1 Bank-Akti'én 866, Noord-
Baau-akt. 201; Oostenr. Cred. Lote.r —; Cred. Anst. 201. —,
0.-Fr. dpoorw.-ikt. 278.—; Lomb. Verietlaan's. 164.—, Nieuwe
—.—; Wissel op Londen 3/m. 13.50, Parijs—.— ; Frank.
—; Amst. —. —-, Goud 34.50; Zilver —.

BKRLIJN,2S,Tan. Metalliek 5 pc. 53 v«; Nationale 53% >
Staagl, sde serie 95% ; 6de id. 105% ; llusland 6 pc. 106,
Nieuwe 5 pc. 637/s; l'ruiss. Staats. B% pc. 99^; id. Nieuwe
5 pc. —; Fr. Oost. Spoorw. —j Credit —; Wissel
opLo-iden 2/m. 0 th. —, Parijs —, Hamburg —, Amst.
zigt—, 2/m. —, Weenen —" , Petersburg —.

HAMBURG, 25 Jan. Mexikanen —, Spanje 3 pc. 40,
\3/l pc. 31, Rusland 3 pc. 6134., 4% pc—, Vereinsb. 983".,
Noord-Duits, bank 83% , Wissel op Lond. —.—, Amst. —.— ,
Uiskonto —.

FRANKFORT, 25 Jan. Metalliek 5 pc.51% : Jiation. 57,
Cred. Akt. —, Spanje 3 pc. 43, 134. pc. 32 7/8, Bankakt.
—, Wissel op Londen 116%, Weenen 85T/S; Parijs —,
Diskonto —.

Wisselkoers.
2/m. Parijs . . . / 53$£ 2/m. Livorno ’ 3S&
Zigt » .. . - 5511.^ " Napels «.«...« 78ft
2/m. Bordeaux ...» 55 3/m. Petersburg . . «170
%lm. ii ...» 55VJ 6/w. Weenen ...» 80
Sim. Madrid .. . «240 « Angsburg ... » 99

» Cadix . . . "241 » Frankfort ...» 9934
» Sevilië . . . »233 2/m. Hamburg ...» 35'fg
0 Bilbao . . . »233 Zigt » ...» 35&
m Lissabon ...» 40% 2/m.. Londen ... . » M.57%, Porto » 404; Zigt » 11.02^

2/m. Genua « 45% IJotterdain » Vs

NIEUWSTIJDINGEN, BETREFFENDE INTRESTBETA-
LINGEN, UITLOTINGEN, GELDLEENINGEN, ENZ.

PRIJZENVANCOUPONSENLOSBARE OBLIGATIEN.
j

Metalliek . . ’21,75 a — Pruissisclie . ’ 3i7/< a —Napelsche . . »24,—■ » — Spaansche . . » 2,39% » —Div. in £. . »11,67;
_ » — llamb. Russ. » 32% » —Eng. Russen «11,57% » — Russ. in Z. IJ. » 34% » —Fiausclie .. » 5*>54 » — Polen » » » » — « —Belgische .. » 55% » — » » Fl. » 263,4 »

Buitenl. Spanje/ 55&. Nation. Met. tl0. 1 Julij 1859, J 28.55.
Coup. Portugal f 11.62%.

HANDELSBERIGTEN.
GRAANMARKT.

AMSTERDAM, 25 Januarij.
Van Tarwe alleen verkocht: 134 G j. witb. Toolsclief 336.
ljogge in een doen: 116 6 Petersburg ’180; tegen Vrijdag

26 dezer in veiling 20 last dito a 117— 119 <u; oplevering in
April /IS6; Junij /IS7 Julij '188.

Garst, Haver en Boekweit zonder handel.
Op 9 vaten Olie te leveren: in Okt. en No-.-, ek. 63% cf..

Paapolii op 6/w. f X6ty.-. Vliedend / 35; in. Mei ek. /'35% a
/ $5% , Sept. f 36%; Okt. en Nov. ’37; Dec. 737*4.. Lijnolie
op 6/w./SI; Vliegend’2931; in Maart el;./30; April/30%;
Mei ’ 30%. Uennepolie op 6/w. ÏSï%\ Vliegend ’36.

SCHIEDAM, 25 Jan. Moutwijn / 13,25; Jenever ’18,75;
Amst. Proef /20,~ per Ned. vat zonder fust, zonder de be-
lasting. Spoeling ’1,— par ke:el.

SCHEEPSTIJDINGEN.

BIXNENG EKOMEN:
\ TEXEL, 26 Jan. Minister Thorbceke (st.), llull.

lIELVOET, 25 Jnn, Bain , Wapella, New-York. — Gisteren
( nog: Bok, Noord-Brabant, Batavia.
! UITGEZEILD:

lIELVOET, 25 Jan. Van der Hoeven, Jedo, Batavia.

■-f '■■! ■■■ i... - ■. ■ -—-■"

SÏABSIIEtWS.

BUïiGEEL IJ K E STAND.
AMSTERDAM, 26 Januarij.

bevalles (23 Jan.): G. J. van Rinsum, geb. Rcydon, Z. —(24 Jan.): J. Wahlert, geb. Würpel, Z.
overledex (21 Jan.): J. van Tol, wed. J. A. Aldag Sr.

71 jaren.

Advertentiën.
" (2247) Heden overleed alhier, na een langdurig en. smartelijk lijden, tijdig voorzien van de H. H. Sacra-
, menten, onze geliefde Moeder en Behuwdmoeder, Me-

vrouw GEEAEDA CATHAEINA VAN SPANJE, We-- duwe den Heer T. J. KOEMANS, in den ouderdom
van 55 jaren en 10 maanden.. Woerden, J. M. HENDEIKX.
24 Januarij 1860. Uit aller naam.

AANBESTEDING» *

Op Dingsdag den 31sten Januarij 1860, des Middag3
ten 12 Ure, zal bij den Heer A. BLOKDIJK, in de
Gemeente Bijp, Provincie Noord-Holland, door het Pa-
rochiaal Kerkbestuur van de Boomsch Katholijke Ge-
meente aldaar, in bijzijn van den Ingenieur van den
Waterstaat A. B. Mentz, worden AANBESTEED:
Het Afbreken der Oude en het Bouwen eener
MBESJWE MERK en PASTORIJ. De Aanbeste-
ding zal plaats hebben bij enkele Inschrijving; de In-
schrijvingsbilletten moeten des morgens ten 11 Ure op
den dag der Besteding in eene bus gestoken worden,
welke aan de Pastorij zal geplaatst zijn.

De Teekeningen zullen in loco te bezigtigenzijn van
23 tot en met 28 Januarij, des morgens van 10 tot 4
ure, alsmede te Amsterdam bij den Architect W. J. J..
OEFEN BERG, alwaar de Bestekken a 50 Cent ver-
krijgbaar zijn en men nadere informatiën kan bekomen.
De bestekken liggen ter lezing te Amsterdam bij den
Heer J. B. G. PILBRIJ in het Vosje, bij den Heer
P. W. SCHOONENBEEK, Nieuwe Amsterdamsche
Kollijhuis, bij Mejufvr. de Wed. P. A. VAN DER
VEKEN in het het Wapen van Medenblik en bij den
Heer W. MöLLENBEEK in het Café des Pays-Bas.

De aanwijzing zal in loco plaats vinden op Maandag
30 Januarij, des Namiddags ten 1 uur. (2245

(2250) Bij de Boekh. C. L. VAN LANGENHUYSEN"
te Amsterdam en P. N. VEEHOEVEN te 's Bosch

is verkrijgbaar:
De EEESTE AFLEVEEING van

HET NIEUWE TESTAMENT
ONZES

lIEER.ETC JESSJS CHRISTUS»,
volgens den latynschen tekst der Vulgaat in het Neder-

duitsch vertaald en in doorloopende aanteekeningen
uitgelegd door

JOANNES THEODOEUS BEELEN,
Kamerheer van Z. H. Pius IX , Lid der Vergaderingvan

den Index, Doctor in de Godgeleerdheid, Kanunnik
vau Luik en Hoogleeraar van de 11. Schrift en van
de oostersche talon aen de katholieke Hoo°-eschool
van Leuven.
De uitgaaf van het belangrijke werk , geschiedt in zes

l of zeven afleveringen, welke gezamenlijk twee deelen,
;groot formaat in B°, elk van 6 a, 700 blz., zullen vor-
men, met de goedkeuring van al de Bisschoppen van
Nederland en België.

De eerste aflevering bevat geheel het Evangelie vol-
gens den H. Mattheus, in VIII en 204 blz. De prijs
is ’l.lO, en naar dezen prijs zal die der overige stuk-
ken berekend worden.

Elk stuk wordt terstond bij de aflevering betaald.
Het tweede stuk en de volgende zullen niet geleverd

worden dan aan de nemers van het eerste stuk.
Die het eerste stuk neemt, is verpligt tot het nemen

der overige stukken. De voorrede van den schrijver gunt
bij het laatste stuk des tweeden deels.

NB. Die voorrede zal moeten geplaatst worden in het
eerste deel, onmiddelijk vóór de Algemeene Inleiding.

Bij den Boekhandelaar C. L. VAN LANGENHUYSEN
is van de pers gekomen:

DE PAUS IN 18*19.
EEN WOOED

VOOE DE

KATHOLIEKE» VAST XEB&EKXAVD ,
DOOR

Dr W. J. F. NUIJENS.
Prijs 30 Cts.

Door bovengenoemde is verzonden:

VUF-Ei-i-VEEBTIG
Korte en Ligtc Orgelstnkjes,

in de meest gebruikelijke toonen , metPedaal ad libitüm.
Door H. A. Janssen, Priester. Gewoon/oZ/o-formaat.Prijs ’1.25.

Deze Orgelstukjes zijn vooral bestemd om te dienen
als interludium''s: daarom geeft de schrijver drie nom-
mers in eiken toon, opdat de organist passelijk kunne
aanvullen de langere of kortere tusschenpozingen gedu-
rende de H. Diensten. Ze zijn tevens zeer geschikt
naar al wie zich door doelmatige voorbeelden — vaak
tot dat einde nuttiger dan tallooze en dikwerf vrij duistere
regels — wenscht te bekwamen in de kunst der akkoor-
ken, zoogenaamde harmonij.

Amsterdam, b\j C.L. van Lanoknhütsen brakker en Uitgever.
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