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BUITENLAND.

ENGELAND.
Londen 25 Januarij. — Ook bij het publiek is

de troonrede nagenoeg algemeen met genoegen
ontvangen. Wel is waar laat dat staatsstuk zich
hechts kort en in onzekere bewoordingen over
de parlementaire hervormingen uit, maar men moet
jlan ook erkennen dat de beweging over die zaak
in den laatsten tijd tot op bijna niets verminderd
was, wanneer men de openbare vergaderingen inde noordelijke graafschappen uitzondert. Te Bury
werd er echter dezer dagen weder eene gehoudenen aldaar de verklaring goedgekeurd dat de tijd
gekomen is om een groot deel der nog niet ver-
tegenwoordigde belastingschuldigen des Lands tot
oet kiesregt toe te laten, welke meening ook door
de staatkundige vereeniging der noordelijke districtenvan Londen is uitgesproken. Het is dan ook nu of
pooit het oogenblik om zich rondborstig te verklaren,
indien men de Ministers eenigzins dwingen wil.Verder blijft het niet onopgemerkt hoe de troonredeeen volslagen stilzwijgen over definantiële hervormin-gen bewaart. Het gerucht wil dat de veranderingen
welke de heer Gladstone in wil voerenniet de accijn-sen maar de in- en uitgaande regten betreffen zullen,
tot welke wijzigingen in zijne plannen het handels-
verdrag met Frankrijk den Kanselier der schatkist
vermoedelijk geleid heeft.

Eergisteren stierf in Westminster, in den ouder-dom van ruim 60 jaren, de heer M. T. Baines, tijdensde ministeriën Russell en Aberdeen voorzitter van hetarmbestuur en in het eerste ministerie Palmerstonkanselier van het hertogdom Lancaster. Minder door
schitterende gaven dan door zijne werkzaamheid en
zijn voortreffelijk karakter had hij zich de algemeene
achting verworven.— Eerst tegen het einde van deze of inde volgende
week wordt de heer Cobden hier uit Parijs terug ver-
wacht. Aan de het-kiesregt nog missende ingezetenenan Rochdale, die hem tot bijwoning van eene open-,„re bijeenkomst hadden uitgenoodigd, schreef hij den
" dezer hoe geen uitstel lijdende zaken hem tot na
et openen der Parlementsvergadering in deFransche

Jjoofdstad zou jen ophouden, terwijl eene ongesteld-heid in de keel hem buitendien vooreerst verhinderde
ln het openbaar en aanhoudend te sj_reken.
, "7" Dagelijks wordt de taal der lersche dagbladen
heviger tegen Keizer Napoleon. Onderanderen zegt
j^t laatste nommer van de Tablet: „De Keizer der
yanschen staat thans voor de oogen van Europa .als
Ue getrouwe navolger van den eersten Bonaparte,
8;8 de onverzoenlijke vijand des Pauselijken Stoels,
"'e alle regt met voeten treedt. Hij heeft zijn voor-nemen aan den dag gelegd , en dit bestaat in niets
ginder dan de Kerk te berooven. Er wordt ove-
rigens weinig scherpzinnigheid vereischt om in te zien
s.** het einddoel van dit allesdaarin ligt den opperstenKerkvorst aan de magt van Frankrijk over te leveren
*n hem dezelfde stelling tegenover den Keizer aan
p wijzen, welke de Protestantsche Aartsbisschop van

tegenover de Engelsche Kroon inneemt."
'— Een hier ontvangen brief uit Hong Kong, van

"0 november, zegt het volgende: Berigten uit het
noorden en geruchten uit net zuiden desRijks meldenons hoe de Chinezen uit verschillende bronnen ge-sehut ontvangen, hetwelk in jonken en Siamesche
schepen naar de plaatsen der bestemming wordt ge-
voerd, en dat zij zich, door inspanning van al hunne
pachten, tot een hevigen strijd toerusten. Bijdragen
ln geld, sommigen waarvan zeer aanzienlijk zijn,
Worden door de edelen en burgers in het geheele
*MJk de Regering toegeschikt. De gouverneurs der
zuidelijke provinciën verzamelen al de rijst en granen
oie gemist kunnen worden, en zenden die naar de
noofdstad op. Zij weten en beseffen dat de aan-staande veldtogt een beslissende wezen moet; dat,
oehalve de wraakneming voor het verlies van zoo
velen onzer dapperen aan de monding der Péïho inden vorigen zomer, de handelsbetrekkingen van alle
beschaafde Natiën met het Hemelsche Rijk op een
veel vrijgeviger voet dan tot hiertoe moeten geregeld
worden, en dus hare vertegenwoordigers in eene
stelling moeten geplaatst worden, die hen in staatstelt die te handhaven."

FRANKRIJK.
PARIJS 25 Januarij.

(Particuliere Correspondentie.)
De Moniteur deelt heden morgen het lang verwachte

fapport mede van den heer Magne, betreffende onzen
bnantiëlen toestand.

v olgens de opgaven van dit rapport zijn de achter-
standen der begrootingen van vóór 1855, die toen-
waals 886 millioen beliepen, tot 660 millioen ver-
anderd. De begrootingen van 1855—56 en 57 zijn
gesloten zonder deficit.Die van 1858 sluit met een batig saldo van 12
""llioen. De vlottende schuld, welke men niet moetverwarren met de Staatsschuld die 1310 millioengq^aagt, beloopt thans 750 millioen, maar moet toty0 millioen verminderen. Hethoofdstuk der vlottendenuld is afgescheiden van dat der achterstalligenuld, ten einde een schooneren schijn te geven aanet totale cijfer der Staatsschuld, die bovendien ver-t.ee.raerd is door de leening ten behoeve van denahaanschen oorlog. De schatkistbiljetten zijn van

j! tot op 135 millioen verminderd,
tra at"e deelt heden avond mede dat het handels-
onf ll6' door den heer Baroche en lord Cowley is
pal- rteekend en noemt tegelijk de voornaamste be-
pe 'ngen daaruit op. Die opgaven, u gewis reeds
«4 teegraaf bekend geworden, zijn zeer onvolledig

nien zal eerst dan eene meer volledige kennis van

het tractaat kunnen bekomen wanneer het op officiële
wijze in zijn geheel is bekend gemaakt. De berigten
uit het noorden van Frankrijk getuigen steeds van
eene zeer groote opgewondenheid in de fabriek-
plaatsen, maar de openbare orde is nog nergens
gestoord geworden. Men zegt bij de verschillende

| ministeriën dat, zoo de beweging het karakter
mogt aannemen eener coalitie van de zijde der groote
industriëlen, de Staat op hen de onteigening ten al-
gemeenen nutte zou toepassen en op zijne kosten de
werkzaamheden zou doen voortzetten. Deze bedreiging,
het is althans te hopen, heeft geen gewigt hoegenaamd
en zou in ieder geval niet ten uitvoerkunnen gelegd
worden zonder aanleiding te geven tot een algemeen
tumult. Heden liep het gerucht aan de beurs dat er
te Poitiers onlusten zouden zijn uitgebroken en dat
de politieeen mandement van den bisschop van Poitiers
in beslag had genomen.

De heer Thouvenel zal aan al de diplomatieke
agenten van Frankrijk in het buiteuland eene circu-
laire rigten , waarin hij hen zal inlichten omtrent de
nieuwe politiek, welke Frankrijk wil volgen. Het
is eene herhaling van de vertooning eener bijeen-
roeping van het Congres, ofschoon men wel zeker,
althans ten naastenbij zeker weet, dat de zamenkomst
volstrekt onmogelijk is geworden.

Z. K. H. de Prins van Oranje is heden van zijn
uitstap in het Zuiden van Frankrijk te Parijs terug-
gekeerd.

Men heeft hier met veel genoegen de bepaalde
verklaring vernomen, door lord Palmerston aan het
Parlement afgelegd, dat eene vreemde tusschen-
komst in Italië door Engeland in geen geval als een
casus belli zou worden beschouwd.

Men herinnert zich welligt dat de Regering van
Toskane, bij de afkondiging der Sardinische grond-
wet , zich bepaald had voorbehouden de instandhou-
ding van eenige bijzondere wetten in het Groot
hertogdom. Het schijnt dat men aan dit voorbehoud
eene beteekenis heeft willen toeschrijven welke het
niet bezat, want de Toskaansche Moniteur heeft in
een officieel communiquét

_ waarvan de hoofdinhoud
heden hier door eejie telegrafische depêche is bekend
geworden , verklaard dat de Regering alleen het regt
van de Nationale Vertegeuwoordiging (hetKoningrijk
Sardinië en de aangehechte Staten vertegenwoordigende)
heeft willen voorbehouden om te beslissen ofdiewetten
afgeschaft moesten worden , dan wel of zij tot al de
provinciën, onder den schepter van Koning Victor
Emmanuel gelegen, zouden worden uitgestrekt. In
afwachting daarvan heeft genoemde Regering het
noodig geacht te verhinderen dat men ze in Toskane
afgeschaft waande. De zaak geldt voornamelijk de
wetgeving betreffende de industriële en handelsvrijheid
en het is niet zonder reden dat de Toskaansche Re-
gering gemeend heeft dat, wel verre van die wetge-
ving af te schaffen, zij in het gemeenschappelijk
belang de plaats zou kunnen vervangen van de minder
goede wetgeving die op dit punt in Sardinië van
kracht is.

De heer Ricasoli verdient dus niets dan lofwegens
zijn voorzigtig voorbehoud, en het is te wenschen
dat, zoo de aanhechting tot stand mogt komen, de
questie, door hem aan de Nationale Vertegenwoordi-
ging voorgelegd , zal beslist worden in een zin, die
gunstig is voor de dubbele vrijheid , waarvoor hij in
de bres is gesprongen.

Heden avond heeft het tweede groote hofbal in
het paleis der Tuileriën plaats.— De Spaansche ambassadeur, de heer Mon, is
alhier teruggekeerd. Ook is in de hoofdstad aange-
komen Prins de la Tour d'Auvergne, terwijl eindelijk
van hier naar zijn post te Athene is vertrokken de heer
Bourée, gezant van Frankrijk bij het Grieksche Hof.

DUITSCHLAND.
Berlijn 24 Januarij. — De openbare handelingen

onzer Wetgevende Huizen zullen denkelijk in de
twee of drie eerste dagen nog niet hervat worden,
dewijl de commissien alvorens haren arbeid voltooijen
en de verslagen gedrukt worden moeten. De com-
missie uit het Heerenhuis voor de wet op het huwelijk
heeft zich met 7 tegen 5 stemmen tegen het in dat
wetsontwerp opgenomen beginsel van het gedwongen
huwelijk verklaard, terwijl slechts éëne stem zich
vóór het facultatief burgerlijk huwelijk verklaarde.
Nogtans gelooft men dat genoemd Huis zelf zich
vóór het noodhuwelijk verklaren zal, maar dat het
daarentegen in de Tweede Kamer de meerderheid
tegen zich zal hebben.— Het bevestigt zich dat Oostenrijk dePruissische
voorstellen wegens het Holsteinsch provisorium in-
willigt en dat eerlang eene vereenigdè handeling in
dezen zin te Frankfort te verwachten is. Daaren-
tegen laat zich onder anderen uit een artikel in het
Dresdener Journal opmaken dat de Oostenrijksche
Regering ongeneigd is zich met Pruissens voorstellen
tot wijziging der militaire Bondsconstitutie te ver-
eenigen, ofschoon de Aartshertog Albrecht tijdens
zijne aanwezigheid te Berlijn het onvoldoende dier
Constitutie zelf heeft erkend.— Het Berlijnsch blad de Volkszeitung zegt: „het
Venetiaansche is voor Oostenrijk onhoudbaar; de vraag
kan alleen zijn of de bevrijding van dit grondgebied
na zwaar bloedvergieten of na een ligten kamp, öf
door een oorlog öf door vrijwilligen afstand tegen
schadeloosstelling volgen zal. De wijze is twijfel-
achtig, de uitslag nogtans onvermijdelijk en zeker."— De Neue Preuszische Zeitung deelt een brief uit
Petersburg mede, die zeer belangwekkende opmerkin-
gen behelst. Wie gedurende het schitterendst tijdvak
der vorige Regering Rusland bezocht, of alleen door
de dagbladen wordt ingelicht, kan zich geen regt
denkbeeld van de beweging vormen diezich thans van

alle gemoederen heeft meester gemaakt. Ware het
alleen de vrijmaking der lijfeigenen waarmede ieder- 'een zich bezig hield , men zou de bezwaren eindelijk
wel te boven komen, maar er is nagenoeg niets waarin
geene verbetering verlangd wordt; het regtswezen,
de censuur, de finantien, het openbaar onderwijs, de
bureaucratie, de brandewijnpacht, getrokken kanon-
nen, spoorwegen, actiemaatschappijen, wettelijke be-
scherming der personen, gelijkheid voorde wet, open-
bare regtspleging, vrijheid van sprekenen van drukpers,.
het ophouden van alle arbitrair gezag, afschaffing der
afpersende formaliteiten ten opzigte der paspoorten,
de gendarmerie,homogeniteit der Ministers, verbetering
der wegen, het verdwijnen van het verzilverd geld,
onderrigt aan de landlieden, de tucht bij het léger,
zelfwetgeving der steden, vrijheid van godsdienst, de
geldelijke nood der uit de dienst ontslagen officieren,!
verhooging van de traetementen der ambtenaren. Al
die onderwerpen houden het publiek gelijktijdigbezig
en alles wil het in eens beslist hebben!

De vertraagde uitvoering van sommige plannen door
de Regering, nadat zij zelve daarmede begonnen is,
moge welligt verwonderen, maar het is, tegt de brief-
schrijver , ligt te begrijpen hoe zij misschien vreest dat
de beweging al te ver gaan zal; want alle vrees is
bij de bevolking geweken, en met de grootste vrij-
moedigheid hoort men het oordeel over de Ministers
en de invloedrijkste personen , zelfs over de hoogge-
plaatsten uitspreken. Men leeft ineen overgangstijdperk,
waarvan wel de uitkomst, maar niet elke stand van
ontwikkeling vooraf te voorzien is. „ Het Rusland
dat gij gekend hebt, zoo eindigt de brief, was rustig,
maar dood; het tegenwoordig Rusland leeft,'maar is
in gisting. Gij kent het oude spreekwoord :,, wij
hebben den eenen oever verlaten , maar den anderen
nog niet bereikt," en te midden des oceaans is men
niet tegen den storm beveiligd , zoo als in de haven."

Weenen 23 Januarij. — Wat sommige vreemde
dagbladen ook zeggen en enkelen hier gelooven mo-
gen, zij bedriegen zich die meenen dat Oostenrijk
vrijwillig afstand van Venetië doen zal. Zooals reeds
vroeger gezegd is, maatregelen voor alle gebeurlijk-
hèden worden genomen, de troepen aanzienlijk ver-
sterkt, de vestingwerken te Verona en Pescliiera in
beteren staat van verdediging gebragt, terwijl ook
de wapening der kusten tamelijk snel wordt voort-
gezet.

Of Oostenrijk, onder de bestaande omstandigheden,
wel in het zamenroepen van een Congres zal toe-
stemmen, waartoe door Frankrijk in vereeniging met
Engeland op nieuw pogingen bij de Europesche
Mogendheden werden aangewend, wordt hier sterk
betwijfeld. Graaf Rechberg zou zelfs nog onlangsten
stelligste verklaard hebben dat daaraan thans niet te
denken valt.— Heden kwam hier eene zeer talrijke, uit een
veertigtal personen bestaande, deputatie uit Hongarije
aan, om een gehoor bij den Keizer te zoeken. Naar-
dien verscheiden magnaten van de Roomsch Katho-
lieke belijdenis zich bij die deputatie hebben aange-
sloten, zoo gelooft men dat het verzoek dat zij den
Keizer doen wil geene betrekking op het Protestantsche
vraagstuk, maar op de algemeene Landsaangelegen-
heden heeft.— Het berigt wegens het onlangs alhier overlijden
der barones von Trenck is in zoo ver onjuist geweest
dat daarbij gevoegd werd hoe zij de laatste afstam-
meling van dat geslacht was. Want te Atzgersdorf
is nog eene oudere, bijna 80jarige dochter des
beroemden pandoeren-officiers in leven, die weduwe
Breithut heet en in het bezit is van den beker,
waarin haar vader gedurende zijne gevangenschap op
den Spielberg zijnen naam grifte.

ITALIË.
Turijn 23 Januarij. — De studenten der hooge-

school, benevens een aantal andere burgers dezer stad,
hebben zich gisteren, begeleid door vaandel- en fakkel-
dragers , naar de woning van den Minister graaf
Cavour begeven, om hem geluk te wenschen met
zijn terugkeer tot het bewind. Van alle zijden
weergalmden dekreten: leve deKoning! leve Cavour!
leve Italië! De Minister heeft de deputatie uit de
studenten dank gezegd voor deze vleijende demon-
stratie en er bij gevoegd dat de vrede en eendragt
der Volken onder het bestuur van Koning Victor

Emmanuel onvermijdelijk noodig zijn ten einde de
hinderpalen te overwinnen, die zich nog verzetten
tegen de vervulling van den volkswensch. Deze
woorden werden levendig toegejuicht. Daarna heeft
de menigte ook voor de woning van den generaalFanti hare deelneming in diensbenoeming tot Minister
van oorlog betuigd.— De heer Mamiani heeft als nieuw opgetreden
minister van openbaar onderwijs eene circulaire ge-rigt aan den raad van oppertoezigt over het open-baar onderwijs en aan de rectoren der universiteiten.
Hij zegt daarin te hopen dat ieder zijner onderge-schikte ambtenaren zich zal beijveren een man tehulp te komen, grijs geworden in de studie en vurig
verlangend de wetenschap de hoogte te zien bereiken,
waardig der nieuwe lotsbestemming van Italië. Vóór
alles moet men vertrouwen voeden in de vrijheid.De vrijheid van onderwijs , reeds door zijnen voorgangergehuldigd , moet zich met te meer vrucht en te veiliger
ontwikkelen naarmate de waarborgen en bewijzen,door de wet ingesteld, deugdelijker zijn, en naarmatede gemeenten en particuliere instellingen minder zullenhechten aan de materiële, dan aan de verstandelijkeen zedelijke belangen. Gelukkig, zoo vervolgt 'hij,de minister die, bij de bescherming en uitbreidingvan het openbaar onderwijs, zich mag beroemen deonkunde der lagere volksklassen te hebben verminderd.Aelfs de armen mogen in Italië niet langer verstokenblijven van de zegeningen der kennis en de Regering
moet met onvermoeide hand arbeiden aan een werk,

even nuttig als heilig en waardig eener vrije en
i edele Natie.— Er zal eerlang een handelsverdrag tot stand
komen tusschen Sardinië en Pruissen, als vertegen-
woordiger van het Duitsche Tolverbond. Dit plan,
reeds in het vorige jaar op touw gezet, is afkomstig
van het oude Kabinet Ratazzi. De sluiting van het
tractaat is evenwel uitgesteld, ten gevolge van den' door Sardinië geopenbaarden wensch om de tegen-jwoordige Regeringen van Midden-Italië in de bedon-
gene voordcelen te doen deelen. Dit doel schijnt
thans bereikt te zijn. Men zegt althans dat het graaf
Cavour is gelukt de weinige zwarigheden te overwin-
nen, die nog waren overgebleven, en dat het tractaat
werkelijk aan Midden-Italië dezelfde voordcelen zou
verzekeren als die aan Sardinië zijn ingewilligd.

Florence 21 Januarij. — HetRegeringsblad deelt
heden het navolgende mede: „De president van den
Ministerraad brengt hierbij openlijk dank aan de
,burgers en vreemdelingen, die hem zulk een verras-
send blijk van genegenheid hebben willen geven bij
gelegenheid van de onzinnige poging van 11. dingsdagavond. Dit gunstbewijs is hem buitengemeen aange-
naam geweest omdat hij het beschouwt als meer regt-
streeks de nationale politiek geldende, door hem
vertegenwoordigd, dan wel. zijn persoon. Het is hem
aangenaam te zien dat het Land, vertrouwende ophem en op het nieuwe bewind, niet toegeeft aan
ijdele vrees, en dat, terwijl het zijn tijd verdeelt
tusschen zijne burgerpligten, de zorgen voor zijn
gezin, zijn dagelijksch bedrijf en zijne gepaste ver-
maken, het in veiligheid leeft en de schandelijke
aanslagen veracht, in de duisternis gesmeed."

In hetzelfde blad komt eene proclamatie voor,
waarbij zij die aanslagen of zamenzweringen mogten
smeden tegen de bestaande orde van zaken en de
Koninklijke Regering van Victor Emmanuel, met ge-regtelijke vervolging bedreigd worden en, voor zoo ver
zij eenig voordeel genieten van Staatswege, met het
onherroepelijk verlies daarvan.

De aftreding van het ministerie Ratazzi-Dabormida
heeft aanleiding gegeven tot het vertrek van den gou-
verneur den heerËuoncompagni, dieper telegraaf door
graaf Cavour naar Turijn is ontboden. Men onder-stelt dat hem eene plaats in het nieuwe Kabinet zal
worden aangeboden.

De stad is rustig en de bevolking kalm. Menklaagt echter nog steeds, niet over het personeel, maar
over de organisatie der politie, die nog niets omtrent
de aanleggers van het complot van 11. dingsdag heeft
kunnen ontdekken.

Rome 20 Januarij. — Den 18 dezer werd hetfeest van Sint Petrusstoel met de gebruikelijke plegtig-
heid in de basilica van het Vatikaan alhier gevierd.Na demorgengodsdienst begafzich de markies senateur,
met de overige leden van den Gemeenteraad, tot denPaus, om hem hunne hulde te brengen, en las eene
aanspraak voor, die daarna aan de voeten des H.Vaders werd nedergelegd en door al de leden van demagistraat was geteekend. Deze aanspraak luidde dus:„ Zeer gelukzalige Vader! — De plegtige herin-nering aan den Stoel van Sint Petrus is voor de
gemeentelijke vertegenwoordiging van Rome eenekrachtige drijfveer om de opregtste verzekeringenvan verknochtheid aan den Opperpriester, van ge-trouwheid aan den Souverein te hernieuwen. Wat
tot hiertoe de krachtigste wensch hunner harten was
wordt thans ook de vurigste, omdat het hun
geschonken is de weerklank der geheele Katholieke
wereld te zijn, die met eene voor dit tijdvak
verbazende eenstemmigheid rondborstig haren eer-
bied voor den doorluchtigen vader der geloovigen
aan den dag legt en zich als schild voor den
Souverein van Rome en voor de onschendbaarheid
der wereldlijke bezittingen der Kerk aanbiedt. De
geest van den Senaat blijft beveiligd voor die be-
driegelijke grondstellingen welke men behendiglijkin den zwakken geest der bevolkingen tracht te doenbinnensluipen en die de onbetwistbare regten van denjH. Stoel zouden willen doen betwijfelen. Met ver-achting ziet hij op die pogingen neder, wel verzekerddat Rome, zonder het Pausschap, alleen nog slechts
in de geschiedenis zou voortleven, en hoe het alleen
aan de Pausen is dat die eeuwige stad de hernieuwing
van hare vroegere grootheid te danken heeft.„ Verwaardig u, H. Vader, metwelwillendheid deze
kinderlijke schatting van onderwerping en liefde aan
te nemen, die onafscheidbaar is van de vurigste wen-schen voor uw dierbaar behoud, en van de ootmoe-
dige en volhardende gebeden tot den Koning der
Koningen , dat Hij gelieve voort te gaan u en uweopvolgers op den Stoel van den H. Petrus het rus-tig genot dier bezittingen te waarborgen, hetwelk
de algemeene stem der wereld sedert meer dan elf
eeuwen gewettigd heeft. Verhoor, eindelijk, den
wensch dezer burgerlijke vertegenwoordiging, door
den Apostolischen zegen aan uw geliefd Rome,
aan al de provinciën van uwen Staat en aan die
Christenheid te schenken, die de regten van het
Romeinsche Pausschap zoo heldhaftig verdedigt."

Om verder een blijk te geven der godvruchtige be-langstelling, dit jaar door de bevolking der stad inde viering van dit feest betoond, hetwelk tot herin-
nering moet strekken aan de plegtige vestiging vanhet Pauselijk gezag te Rome, door den Prins der
Apostelen, had de magistraat bevolen dat zijne pa-leizen en het kapitool des avonds geïllumineerd zouden
worden, welk voorbeeld door de burgers in verschil-lende wijken der stad gevolgd is, terwijl een buiten-
gewoon groote schaar van geloovigen, gedurende dengeheelen loop van dien dag, het graf vau den H.Petrus in de hoofdkerk was gaan bezoeken.

De kardinaal Antonelli is uiterlijk zeer gerust, en
men meent zelfs te weten dat hij hoop heeft de Le-
gatiëu door kracht van wapenen te zullen:."ren.
Hoe dit echter zou kunnen geschieden is vearauU.el.



De militaire magt van den H. Stoel is verdeeld te
Ancona, Pesaro, Macerata , Urbino en Perugia. Te
Rome bevinden zich alleen eenige Pauselijke dragonders
en de Palatijnsche garde, onlangs versterkten prachtig
uitgedoscht. De wervingen in Duitschland hebben het
leger dat 8000 man infanterie en artillerie, benevens
een eskadron kavalerie telde, met niet meer dan 4000
man vermeerderd. Te Perugia leggen 4000 Zwitsers.
Met deze troepen alleen zal men zich toch wel niet
aan een aanvallenden oorlog wagen. Daarenboven is
op het zedelijk gehalte en de krijgstucht derDuitsche
werftroepen wel een en ander af te dingen.

Bologna 20 Januarij. — Overmorgen vertrekt van
hier, met eene buitengewone zending voor denKeizer
der Franschen, de markies G. N. Pepoli, minister
van finantien. De positie en de betrekkingen van
den markies zullen hem, naar men verwacht, instaat
stellen de regten der Romagna en van Midden-Italië
met vrucht te bepleiten.

Per Telegraaf.
LONDEN 26 Januarij.

Het stoomschip Kangaroo heeft tijdingen aangebragt
uit New-York van den 14 dezer en 41,800 dollars in
specie.

Den 13den had de verkiezing van een voorzitter
nog tot geen resultaat geleid. Miramon organiseerde
een korps van 3000 man om daarmede Vera-Cruz aan
te tasten. Juarez had na een kraehtigen wederstand
het door Maclane voorgeslagen verdrag aangenomen.

Te New-York was de geldmarkt geanimeerd; fondsen
waren hooger. — Meel minder gezocht; Tarwe met
goede vraag; Maïs en Suiker vast.

PARIJS 26 Januarij.. *»_.*_■,., _.V» ...UU_[i|.

De Moniteur deelt heden mede , dat de Keizer den
heer Rouher, minister van landbouw en koophandel,
heeft benoemd tot ridder-grootkruis der orde van het
Legioen van Eer, als blijk van hooge goedkeuring
voor de door hem bewezen uitstekende diensten.

Tweede depêche.
De Constitutionnel deelt hedenofficieel het volgende

mede omtrent het tusschen Frankrijk en Engeland
gesloten handelsverdrag:

Met julij 1860 worden de invoerregten op katoen
en wol afgeschaft en van dat tijdstip af zullen de
Engelsche steenkolen en cokes naar den maatstaf van
het Belgische tarief betalen. Met october 1860 worden
de regten op ijzer tot op 7 francs per 100 kil. ver-
minderd. Met december 1860 heeft eenevermindering

?laats van de invoerregten op machines. Metjanuarij
i-61 worden de regten op de suiker verminderd.

Met junij 1861 worden de verbodsbepalingen omtrent
geweven goederen en hennep vervangen door een retrt
tot een maximum van 30 per cent. Met october 1861
eindelijk worden de overige verbodsbepalingen opge-
heven.

Latere Depèches.
LONDEN 26 Januarij.

De zitting van het Lagerhuis leverde heden niets
belangrijks op. In het Hoogerhuis kondigde lord
Normanby tegen morgen eene interpellatie aan,
waarin hij de vraag tot de Redering zal rigten of er
onderhandelingen zijn aangeknoopt betreffende den
afstand van Savoye aan Frankrijk.

PARIJS 26 Januarij.
Men verzekert hier dat Spanje tot den vrede met

Marokko zou genegen zijn, na het nemen van Tetuan.
De beurs was heden vrij vast. Frankrijk 3 pet.

slotkoers 68.50.
Tweede depêche.

De Patrie behelst heden avond een nieuw artikel
over de aanhechting van Savoye en het graafschap
Nizza.

Eene depêche uit Napels van gisteren, door ge-
noemd blad medegedeeld, logenstraft het bestaan
eener ministeriële crisis.

MUNCHEN 26 Januarij.
Luidens particuliere berigten uit Rome, aan eene

goede bron ontleend, heeft de Paus in den jongsten
tijd geruststellende, vertrouwelijke mededeelingen van
Keizer Napoleon 111 ontvangen.

LONDEN 26 Januarij.
Koffij Plantation 70/6 a 78/in veiling verkocht; Native

60/. — Suiker stil-— Rijst Moulmain 7/10. — Thee
vast; ord. Congo 17 a 17 Vi ]>■ — IJzer. 58/. — Talk
in loco 58/9. Andere Artikel -n prijshoudend.

Ter Veemarkt waren heden aangevoerd 1020Runderen,
4060 Schapen, 200 Kalveren en 120 Varkens. De prijzen
waren voor puike Runderen 4.10, Schapen 5.6, Kalveren
5.8 en Varkens 4.8.

LIVERPOOL 26 Januarij.

Katoen. Heden werden afgedaan 8000 balen
MADRID 25 Januarij.

Spanje 1% pc. 34.45; dito 3 pc. 44.45.
PARIJS 26 Januarij.

Frankrijk 3 pc. 68.60 a 69.50; dito i% pc. 96.80. Cred,
Mob. 755. Spanje 3 pc. 43%.

LONDEN 26 Januarij.
De 3 pc. Geeonsolideerden 94%. Spanje 3 pc. 44%;

dito Certif. 4%; dito Amort. 10%. Portugal 3 pc. 43%.
Mexico 3 pc. 215. Peru 4% pc. 9434; dito 3 pc. 71._f.Grenada 163/.; dito Uitgest. 4§. Holland 2% pc. 66%;
dito 4 pc. 102%. lllinois 58; dito Bonds 78%.

WEENEN 26 Januarij.
Oostenr. Metalliek 5 pc. 72; dito Nat. 79.80. Wissel

Londen / 135.25.
FRANKFORT 26 Januarij.

Oostenr. Metalliek 5 pc. 50% ; dito Nat. 56%. Spanje
binnenl. 3 pc. 43; dito 1% pc. 33.

ANTWERPEN 26 Januarij.
Oostenr. Metall. 5 pc. 51%; dito Nat. 57%. Spanje

binnenl. 3 pc. 43./_ ; dito 1% pc. 32%.

BINNENLAND.
ROTTERDAM 26 Januarij.

Onder het voorzitterschap van den heer Burge-
meester werd hier heden eene openbare vergadering
van den Gemeenteraad gehouden, welke door 33 leden
werd bijgewoond; afwezig waren de heeren Blom,
van Casteel, Hubrecht en van Reesema.

Na de opening der zitting werden de notulen der
vorige vergadering door den heer Nierstrasz, chef ter
secretarie, voorgelezen en door de Vergaderingzonder
aanmerkingen goedgekeurd.

Daarop deelde de Voorzitter mede, dat de volgende
stukken waren ingekomen:

I°, van de commissie voor het Krankzinnigenge-
sticht de mededeeling dat het noodig zal zijn in dat
gesticht een tweeden of reserve-stoomketel te maken,
voor het geval dat de andere niet gebruikt mogtkunnen
worden. De commissie voor de plaatselijke werken,
welker gevoelen deswege gevraagd was, had daarop
gunstig geadviseerd, onder mededeeling dat dekosten
daarvan ’ 500 zouden beloopen. — Bij acclamatie
werd besloten den tweeden stoomketel te doen maken.

2°, van decommissie voor hetIsraëlitisch Armbestuur
verzoek om magtiging tot het doen van eenige af- en
overschrijvingen op de begrooting van 1859. — Goed-
gekeurd.

3°, een voorstel van de betrokken commissie om

den hulponderwijzer Valkhoff, ingevolge zijn verzoek,
met ultimo maart uit zijne betrekking te ontslaan. —Mede goedgekeurd.

4°, van de commissie van bestuur der burger- en
tusschenscholen een voorstel tot bepaling der trakte-
menten van het hulppersoneel. — Goedgekeurd, ter-
wijl Burgemeester en Wethouders, naar aanleiding
van een te dier zake ingekomen brief van den heer
dr. van der Looy, gemagtigd werden, de aspiraut-
kwcekelingen op de stadsarmscholen in overleg met
de commissie voor het burgerlijk Armbestuur ook
eenige gratificatien toe te leggen.

s°, van de Plaatselijke Schoolcommissie eene voor-
dragt tot benoeming van een directeur en onderwijzers
voor de Vormschool. — Ter visie gelegd.

6°, een voorstel van de commissie voor het burger-
lijk Armbestuur, strekkende om de jaarwedde der
straks te benoemen hulponderwijzers bij de stads-
armenscholen op ’ 300 te bepalen. — Goedgekeurd.

7°, mededeeling van den heer G. A."Blankenheym,
dat hij berust in zijne benoeming tot regent der
instelling tot verpleging van dertien oude mannen
en der bezittingen van het H. Geesthuis. — Voor
kennisgeving aangenomen.

B°, een adres van de hoofdlieden der ballasthaal-
ders, om mede te deelen welke nadeelige uitkomsten
de invoering van het nieuwe tarief voor de ballast-
haalders heeft gehad, daar zij, in stede van de
voorgespiegelde f 1200, in 1859 slechts ’ 153.47 of

’ 3 's weeks hebben overgehouden, welke som nog
veel minder zou hebben bedragen, wanneer het nieuwe
tarief het geheele jaar reeds in werking ware geweest.
Mogt het tegenwoordig tarief gehandhaafd blijven,
dan zouden de ballasthaalders het niet kunnen vol-
houden en naar andere middelen van bestaan moeten
omzien , waardoor een onzekere en nadeelige toestand
zou ontstaan, weshalve zij verzochten dat op de
zaak teruggekomen en het vroegere tarief hersteld
werd. —■ In handen gesteld van Burgemeester en
Wethouders tot het uitbrengen van een prae-advies.

9°, van het bestuur der afdeeling Rotterdam van
de Maatschappij tot bevordering der Toonkunst, eene
uitnoodiging tot bijwoning van het examen en de
prijsuitdeeling der Muziekschool op 7 februarij aan-
staande. — De heeren Roest van Limburg, Offers,
Ledeboer en van Wageninge verklaarden zich bereid
van die uitnoodiging gebruik te maken.

10°, van Burgemeester en Wethouders een suppletoir
kohier der plaatselijke directe belasting over het af-
geloopen jaar, ten bedrage van ’ 320.09^. — Ter
visie gelegd.

En 11°, een adres van den heer P. van Limburgh,
directeur der Nieuwe Rotterdamsche Gaz- Fabriek,
nopens het tarief van loonen voor van wege het
Gemeentebestuur verstrekte diensten en gedane leve-
rantien. — Aangehouden tot aan de deliberatienover
de gemaakte bedenkingen op dat tarief.

Alsnu werd overgegaan tot het doen van verschil-
lende benoemingen:

Tot lid in de commissie van administratie over het
Ziekenhuis werd met 32 stemmen benoemd de heer
mr. J. H. A. Lippmann; op den hter J. de Kuyper
was 1 stem uitgebragt.

Tot leden in de commissie voor het Museum
Boymans werden op nieuw verkozen de heeren D.
Blankenheym met 32, G. Obreen met 32 en D. Vis
Blokhuyzen met 33 stemmen ; de heeren J. van Vollen-
hoven en F. W. C. Blom hadden ieder 1 stem bekomeo.

Tot hulponderwijzers en hulponderwijzeres b j de
openbare scholen voor meer uitgebreid lager onderwijs
werden benoemd: voor de school van den heer
Schlimmer de heer C. G. van Dort, voor de school
van den heer Ludolph de heer C. van Dam, voor
de school van den heer Görlitz de heer W. Nanuing
en voor de school van mej. Hooghwinkel mejufvrouw
L. F. Prehu, allen met 32stemmen, terwijl 1 blanco-
biljet was ingeleverd.

Tot hulponderwijzers bij de stads-armenscholen
werden met 29 stemmen benoemd de heeren J. W.
Tomson en J. P. Zuidam, terwijl 4 blanco-biljetten
ingeleverd waren.

Tot commies-surnumerair werd met 30 steramen
benoemd J. Diederiks, zijnde 3 blanco-biljetten in-
geleverd.

En tot kastelein en kasteleines in" het Raadhuis
werden met 21 stemmen benoemd F. J. Schuurveldt
en zijne huisvrouw; 10 stemmen waren uitgebragt op
S. van Gelderen en zijue huisvrouw, terwijl 2 blanco-
biljetten waren ingeleverd.

Na afloop van al deze benoemingen deelde de
Voorzitter mede, dat Burgemeester en Wethouders
zich hadden bezig gehouden met het opmaken eener
aanbeveling voor de vervulling der vacerende be-
trekking van Gemeente-Secretaris. Onder overlegging
der vijf adressen van personen welke hadden verzocht
voor die betrekking in aanmerking te komen , bragt
de Voorzitter nu de opgemaakte aanbeveling in,
bestaande uit de heereu j. L. Nierstrasz en L. van
Koetsveld. De Voorzitter voegde erbij, dat, behalve
deze beide heeren, de heeren B. L. Jung te Hoorn,
mr. A. F. L. Bichon van IJsselmonde te Hillegers-
berg en mr. P. F. Hubrecht verzocht hadden voor
de vacerende betrekking in aanmerking te komen.
De Voorzitter eindigde zijne mededeeling met voor
te stellen, de aanbeveling ter visie te leggen en heden
over acht dagen tot eene benoeming over te gaan.

De heer Hoynck van Papendrecht verzocht, terstond
na deze mededeeling des Voorzitters, het woord.
Hij vond er bezwaar in reeds in de volgende ver-
gadering de benoeming van een nieuwen Gemeente-
Secretaris te doen plaats hebben. Hij verklaarde zich
verrast dat reeds zoo spoedig eene aanbeveling was
ingediend om tot de vervulling der vacerende betrek-
king over te gaan; hij meende dat Burgemeester en
Wethouders vooraf zouden hebben overwogen, of
het oogenblik thans niet geboren was om tot eene
herziening der instructie van dien gemeente-ambtenaar
over te gaan en zoo noodig tot eene reorganisatie van
de inrigting der secretarie. Zijns oordeels was nu
eindelijk de tijd gekomen om uitvoering te geven
aan de bepaling van art. 101 der gemeentewet, vol-
gens welk artikel de secretaris niet alleen Burgemeester
en Wethouders ter zijde moet staan, maar ook alle
commissien uit den Raad. Nu de aanbeveling tot
vervulling der vacerende betrekking reeds nu inkwam,
trok hij daaruit de conclusie, dat men het nietmoge-
lijk achtte aan dit voorschrift der gemeentewetgevolg
te geven of dat daarvoor andere reden bestonden.
Hij nu was overtuigd, dat het wel mogelijk
was aan dit voorschrift der gemeentewet gevolg te
geven, en dat zulks ook gevorderd werd in het
waarachtig belang der gemeente; waarom hij meende
het stilzwijgen daaromtrent nu niet te moeten be-
waren. In 1851 bij de vaststelling der instructie van!
den Gemeente-Secretaris bestond er bezwaar om uitvoe-
ring te geven aan de bepaling van art. 101 der gemeente-\
wet; het gold toenmaals eene geheel nieuwe inrigting
van zaken en voor den Secretaris was het ondoenlijk
alle vaste commissien ter zijde te staan; men nam
de toevlugt tot wat hij een huismiddel mogtnoemen,
door namelijk in de instructie de bepaling op te
nemen dat de Secretaris des gevorderd de commissien
zou ter zijde staan. De voortduring van dien staat
van zaken kon hij niet goedkeuren. Men bevond

zich nu op een ander terrein. Hij oordeelde het nu
denjuisten tijd en eene gepaste gelegenheid om eene
reorganisatie tot stand te brengen en alles zoo in te
rigten dat de nieuwe Secretaris den tijd zal hebben
om aan de bepaling van art. 101 der gemeentewet
te voldoen.

Wenschelijk noemde de spreker het in het belang
eener goede en spoedige behandeling van zaken, dat
de Secretaris alle commissien zal ter zijde staan.
Speciaal had hij hierbij het oog op de commissie voor
de huishoudelijke verordeningen en op de commissie
voor de strafverordeningen; hij wilde niets afdingen op
den door die commissien verrigten arbeid, maar bij hem
stond het vast, dat,ware deinrigtingandersgeweest,beter
werk geleverd zou zijn; het ontwerpen vanverordeningen
is toch een zeer moeijelijke arbeid en eischt vooral
ook oefening ; de leden der commissien kunnen die
oefening niet verkrijgen , daar hierbij gedurige afwis-
seling plaats vindt, en daarom was bet zeer aanbe-
velingswaardig dat deze taak aan een bepaald persoon
zal zijn opgedragen. Een ander voordeel daarvan zal
zijn dat de ontwerp-verordeningen beter voorbereid in
dezeVergaderingzullenworden gebragt, waardooraan de
Vergadering veel tijd zal worden bespaard, welke nu met
langdurige discussiën verloren gaat. Wat nu deandere
vaste commissien betreft, de commissien van finantien
en voor de plaatselijke werken namelijk, wanneer de
Secretaris de vergaderingen van deze bijwoont en
dienaangaande in de vergaderingen van Burgemeester
en Wethouders mededeelingen doet, zal daardoor eene
veel tijdroovende correspondentie noodeloos worden.

De slotsom zijner beschouwingen was, dat hij voor-
stelde het volgend besluit te nemen:„ De Raad besluit aan eene bijzondere commissie uit„ zijn middenop tedragen, na overleg metBurgemeester„ en Wethouders: I°, het ontwerpen eener voordragt„ tot herziening der instructie van den Gemeente-„ Secretaris en wel in dier voege dat daardoor de„ volledige uitvoering van het voorschrift van art. 101„ der Gemeentewet behoorlijk worde verzekerd, en„ 2°, zoo dit, in verband met de onder n.° 1 ver-„ melde herziening, mogt blijken noodig te zijn het„ ontwerpen eener voordragt tot wijziging van het„ besluit van dezen Raad van 10 october 1855„ (Gemeenteblad n.° 6), houdende bepalingen om-„ trent de ambtenaren ter secretarie en hunne be-„ zoldiging.„ De benoeming van eenen Gemeente-Secretaris„ wordt aangehouden totdat over de naar aanleiding„ van de beide eerste punten van dit besluit te ont-„ werpen voordragten door den Raad zal zijn beslist."

Ten slotte gaf de spreker in overweging, dit
voorstel tot de volgende vergadering ter visie te
leggen, om daarop alsdan te besluiten.

De Voorzitter wild.', naar aanleiding van het door
den vorigen spreker aangevoerde, een paar aanmer-
kinger> ir» lei midden brengen. Voorop zette hij het
wenschelijk te achten, zoo daartegen geene over-
wegende bezwaren bestonden, steeds spoedig in eene
bestaande vacature te voorzien, weshalve Burgemeester
en Wethouders het doen eener aanbeveling in deze
niet langer hadden willlen uitstellen. Wat nu het
bepaalde in art. 101 der gemeentewet betrof, de
Voorzitter wis overtuigd, dat indien de vaste com-
missien daartoe het verlangen hadden te kennen ge-
geven, de Secretaris in haar midden zou zijn gekomen,
maar hem was niet bekend dat het verlangen daartoe
ooit geuit was. Voor eene reorganisatie van de
secretarie zag de spreker geene termen , dewijl daar
in het bestaande geene leemten waren ontdekt. Dat
de Secretaris ook de vergaderingen der commissien
voor de plaatselijke werken en voor de finantien zou
bijwonen, achtte de spieker niet uitvoerbaar, daarbij
alsdan te zeer met werkzaamheden zou worden over-
laden; daarbij kwam dat beide commissien een af-
zonderlijken secretaris hebben en dat beide com-
missien door een der heeren wethouders worden
voorgezeten, die derhalve in de vergaderingen van
Burgemeester en Wethouders de verlangde mede-
deelingen kunnen doen. Het gevolg zou verder zijn,
dat de Secretaris uitsluitend voor de commissien zou
werkzaam zijn, terwijl de gemeentewet ook bepaalt,
dat hij Burgemeester en Wethouderszal ter zijde staan.
Meende men, dat de instructie van den Secretaris
wijziging moest ondergaan. dan kon ieder lid der
Vergadering daartoe steeds het voorstel doen, zoodat
deswege de benoeming van een Secretaris niet behoefde
te worden uitgesteld.

De heer Hoynck van Papendrecht wenschte binnen
de orde te blijven en zou daarom nu nog in geene
verdediging van zijn voorstel treden. Alleen wilde
hij opmerken, dat z:jo voorstel niets anders was dan
een amendement op het voorstel van Burgemeester
en Wethouders en daar dit voorstel eerst heden was
gedaan had hij zijn amendement niet vroeger kunnen
voorslaan. Bij het vaceren der betrekking oordeelde
hij het wijs eene herziening der instructie te doen
plaats hebben vóór dat tot eene nieuwe benoeming
werd overgegaan.

De Voorzitter antwoordde, dat ook hij binnen de
orde wenschte te blijven. Hij had dan ook het
voorstel van den heer Hoynck niet besproken, maar
alleen de rede door den heer Hoynck gehouden al-
vorens deze zijn voorstel had ingediend.

Het voorstel van den heer Hoynck van Papendrecht
gaf nu nog tot eene zeer wijdloopige en zeer ver-
warde discussie aanleiding. Verscheiden leden vingen
aan te verklaren dat zij het ondersteunden, maar
gaven daaraan de beteekenis dat zij alleen voor een
onderzoek in deze waren, zoodat hunne onder-
steuning niet verder strekte dan tot het in over-
weging nemen van het gedane voorstel. Hiertegen
werd aangevoerd, dat eene ondersteuning van het
voorstel niet in dezen beperkten zin kon worden op-
gevat , maar dat daarin lag opgesloten dat men zich
met de strekking van het voorstel kou vereenigen,
waarop sommige leden hunne ondersteuning terug-
trokken. Er bestond ook verschil van gevoelen over
de vraag , of het voorstel van den heer Hoynck wel
als een amendement op het voorstel van Burgemeester
en Wethouders kon worden beschouwd, dan wel als
een zelfstandig voorstel. Ten einde tot eene be-
slissing te geraken werden verschillende voorstellen
geopperd. Zoo werd voorgeslagen nu niet uit te
maken dat in de volgende week de benoeming zal
geschieden, maar evenwel op het programma voorde
volgende week te stellen de benoeming van een
Secretaris. Verder werd voorgesteld, zoowel de aan-
beveling van Burgemeester en Wethouders als het
voorstel van den heer Hoynck ter visie te leggen
tot de volgende week, om dan, wanneer het voorstel

! van den heer Hoynck wierd aangenomen , de
| benoeming van den secretaris uit te stellen, en
wierd het verworpen, daartoe over te gaan. Nog
werd geopperd wegens het vergevorderd uur de zitting
'thans te sluiten, waardoor de zaak van zelve tot
de volgende week zou worden aangehouden. Al deze

;voorstellen lokte weder bedenkingen uit; de be-
noeming kon niet aan de orde worden gesteld,
wanneer de Raad niet bepaald had dat die zou ge-
schieden ; tot het ter visie leggen van het voorstel
van Burgemeester en Wethouders behoefde men niet
te besluiten , daar zulks volgens de wet moest ge-
schieden ; besloot men tot het ter visie leggen van

het voorstel van den heer Hoynck tot de volgen'le
week, dan werd het voorstel van Burgemeester en
Wethouders daardoor 'pp zijde geschoven. Nu rees
weder het denkbeeld, dat de Voorzitter zijn voorstel
zou intrekken en eenvoudig zou voorslaan de aan-
beveling ter visie te leggen, doch de Voorzitter bleef
steeds op eene stemming over zijn voorstel aandringen,
terwijl de heer Hoynck er op aanhield dat vooraf
eene beslissing op zijn amendement zou worden geno-
men, en dus in de eerste plaats zouworden uitgemaaktof het genoegzaam werd ondersteund om een punt
van behandeling te kunnen uitmaken. Eindelijk gafde Voorzitter hieraan toe, en las het voorstel nog-
maals voor, waarop de heeren Hoffmann, J. vanVollenhoven en van Oordt verklaarden het te onder-
steunen, weshalve het een nader punt van behande-ling moest uitmaken. De heer Hoynck van Papen-
drecht kwam er nu tegen op, dat die behandeling
dadelijk zou plaats hebben, dewijl vele leden daarop
niet voorbereid waren. Eene nieuwe woordenwisseling
volgde hierop, waarbij het denkbeeld rees om nog
heden eene avondzitting te houden, doch ook zulks
voud weder tegenkanting. Ten slotte werd bepaald
de behandeling van het voorstel van den heer Hoynck
aan de orde te stellen tegen heden over acht dagen,
met bijvoeging van casu quo benoeming van een
secretaris.

De zitting werd daarop gesloten.
Bij verschillende besluiten is door Z. M. aan mr

A. Haakma van Roijen, op zijn daartoe gedaan ver-zoek, eervol ontslag verleend uit zijne betrekking van
plaatsvervangend kantonregter te Önderdendam , —en zijn benoemd: tot regter in de arrondissements-
regtbank te Heerenveen mr. J. O Bergsma, thans
procureur bij gezegd eollegie ; tot lidvan het eollegie
van regenten over het huis van arrest te Tiel, mr. O.
E. G. graaf van Limburg Stirum , substituut-officier
van justitie bij de arrondissements-regtbank te Tiel,
en tot regter in de arrondissem.-regtbank te Nijmegen
mr. C. W. J. E. baron van Balveren, thans griffierbij voormeld regterlijk eollegie.

Tot ontvanger der registratie en domeinen te Gouda
is benoemd de heer J. W. A. Roijaards, thans ont-
vanger der registratie en domeinen te Assen.

Bij Zr. Ms. besluit is de adjunct-commies bij de
directie der marine te Willemsoord J. van Es, opzijn
daartoe gedaan verzoek, ter zake van ongeschiktheid
door ligchaamsgebreken, met den laatsten maart 1860
eervol uit zijne betrekkingontslagen, onder toekenning
van het pensioen , waarop hij zal worden bevonden
aanspraak te hebben.

De Minister van Oorlog heeft bepaald dat de man-
schappen van de regementen infanterie en het reg.
grenadiers en jagers, welke tot de tirailleur compagnienbehooren, wanneer zij in de 2de kl. van het schijf-schieten gevorderd zijn, eene verhooging van soldij
ad 2% cent daags zullen genieten.

Wij vernemen dat aan de miliciens der ligting 1855,
welke zich thans van de onderscheidene legerkorpsen
met groot verlof in hunne haardsteden bevinden, door
tusschenkomst van de plaatselijke . besturen , hunne
paspoorten zullen worden uitgereikt, en wel op den
15 mei dezes jaars.

De Minister van Finantien heeft bepaald dat bij
invoer te lande alle goederen, en dus ook die op
karren of wagens gepakt vau buiten 'sLands worden
aangebragt, behoorlijk moeten worden geverifieerd of
gevisiteerd aan het eerste expeditiekantoor.

De Minister van Finantien heeft de onderscheideneprovinciale directeurs der directe belastingen, in- en
uitgaande regten en accijnsen verzocht aan het
Departement van Finantien, zoo dra mogelijk, in te
zenden eene gemeenteswijze ingerigte provincialestatistieke opgavevan het aantal woonhuizen, woningen
en andere gebouwen, naar derzelver verschillendehuurwaarden, volgens de kohieren van de personele
belasting over het dienstjaar 1859/60, met aanwijzinghoeveel percent van de huurwaarde de belasting
wegens de 2de en 3de grondslagen beloopt.

De Minister van Finantien heeft bepaald dat op
den 13 maart aanstaande, in het locaal van bet
Ministerie van Finantien, voor de hoofdambtenareo
daartoe door den Minister nader aan te wijzen, cc»
examen zal plaats hebben voor de betrekking van
controleur der directe belastingen, in- en uitgaande
regten en accijnsen. Tot dat examen zullen wordentoegelaten die surnumerairen, welke op 1 januarij jl-
-twee jaren als zoodanig zullen zijn werkzaam geweest-

De Minister van Finantien heeft bepaald, dat de
jaarletter voor de branding der schepen en vaartuige»bij de meting derzelve, voor het regt van patent.
in het dienstjaar 1860/61 zal zijn de letter B, aldu»
afgebeeld: 1f»

Volgens een berigt van Zr. Ms. Gezant te Sin'
Petersburg zijn bij Keizerlijk besluit van 30 nov. 185?
de artt. 312 en 313 van het algemeen tarief van 185/
aldus gewijzigd: „ Baai (of wollen vries),ratijn, geke-
perd laken, alle geschoren wollenstoffen voor pantalons,
flanel, trijp, pluche, vries en molton (stof gelijkend*
naar pluche of wollen vries, en ook met een mengse'
van katoen en afval van zijde), van ééne kleur, g«.
spikkeld, effen, gebrocheerd en gedrukt, zullen, biJ
den invoer in het Keizerrijk en in het Koningrijk
Polen, een invoerregt betalen van 80kop. per pond-'

De correspondent van het Algemeen Handelsbladschrijft het volgende: Als vervolg op mijn berigt va»
den 16den dezer, betrekkelijk eene poging tot ver-
giftiging te Koog a./d. Zaan, opgenomen in uw dag-
blad van 18 dezer, kan ik u uit zeer goede bronnenmededeelen, dat zekere C. W. Loopwijk , een meisje
van 17 jaren, nadat zij 4 dagen lang standvastig hare
schuld heeft ontkend, gisteren voor den kantonreg«r
te Zaandam de bekentenis heeft afgelegd dat zij het
feit heeft gepleegd, en tevens een knaapje van 12ja«n.
die als loopjongen bij den heer Stephan in dienst w»9>
heeft overgehaald om haar in het volvoeren der misdaad
tehelpen. Nog zeer jong zijnde, verloor deschuldigebare
beide ouders en werd dienten gevolgebij de ouders va»
den heer Stephan, wiens nichtje zij is, in bui*
genomen en aldaar opgevoed. Na den dood zijne'
ouders had de heer Stephan zich tot taak gesteld
haar verder te onderhouden en naar men weet heeft
zij altijd die weldaden erkend en op prijs gesteld-De redenen, die haar volgens hare opgave tot bc*
bedrijven dezer misdaad hebben gebragt, zijn t°°.
afgrijsselijk, dat ik ze nog niet zal vermelden en bet
geregtehjk onderzoek in deze zaak niet zal vooruit'loopen.

De jeugdige misdadigster toont een diep beroU"
te gevoelen. Heden morgen werd zij van hier n»»r
het huis van bewaring te Haarlem overgebragt.

's Gravenhage 26 Januarij. — De soiree dansant*'
gisteren avond ten Hove gegeven, waszeer luisterrij"
en werd bijgewoond door HH. XX. HH. Prins e°
Prinses Hendrik, Z, D. H. den Hertog van Saxe»'
Weimar en Prinses Anna, den Prinsvan Wurtetnberjf,



des Miniters, de leden van het Corps Diplomatiek
en vele andere arm zienlijke genoodigden.— Morgen avond zal er bij 11. M. de Koningin,
ter eere van Prins Eberhardt van Wurtemberg, een
thé dansant plaats hebben.—■ Het diner, gisteren middag door jhr. van Tets,
tninister van Binnenlandsche Zaken, gegeven , werd,
behalve door de Ministers en de Voorzitters der beide
Kamers, ook nog bijgewoond door den oud-minister
van Oorlog, den generaalvan Meurs, den burgemeester
der residentie en den secretaris-generaal bij het minis-
terie van Binnenlandsche Zaken.

■— Heden werd alhier in eene . ergadering van
stemgeregtigden in het kiescollegie 's Gravenhage met
algemeene stemmen benoemd tot commissaris voor
de Nederlandsche Handel-Maatschappij, in plaats van
wijlen den heer H. Stolte. de tegenwoordige plaats-
vervanger de heer mr. J. D. W. Pape, en ter zijner
vervanging als plaatsvervanger de heer mr. M. G.
van Heel, bij eene derde stemming tegen den heer
Varkevisser.— Aanstaanden maandag zal, naar men verneemt,
°P hoog bevel door het Italiaansche opera-gezelschap
alhier nogmaals worden opgevoerd de opéra Norma.— Men verneemt dat, ten gevolgevan de benoeming
'an eenige nieuwe ambtenaren bij het Departement
yan Finantien, onder de lagere eerlang eene promotie
Jal plaats hebben.— Eergisteren is bij den Hoogen Raad der Neder-
landen behandeld de vraag of bij eene correctionele
vervolging de dagvaarding, volgens art. 224 van het
wetboek van strafvordering, wettig aan eene gekozen
Woonplaats kan geschieden. De heer advocaat-generaal
«ömer heeft bij eene hoogst belangrijke conclusie die
vfaag ontkennend beantwoord en o. a. herinnerd , dat
Wel, volgens art. 401 van het wetboek vanstrafvordering,
"e beteekening van den dag, waarop eene zaak in
cassatie zal worden behandeld, kan geschiedenzoowel
aan de gekozen als aan de werkelijke woonplaats van
den beklaagde of beschuldigde; doch hij merkte daar-"j op, dat zoodanige vergunning bij art. 224 niet is
gegeven. De Raad zal op 7 februarij in deze beslis-
sing nemen.
, — Het Provinciaal Geregtshof in Zuid-Holland
heeft heden H. Marshall, oud 18 jaren, zeeman,
'aatst verblijf houdende te Rotterdam, schuldig ver-
klaard aan diefstal bij nacht in een bewoond huis,
doch met aanneming van verzachtende omstandig-
heden hem veroordeeld tot eene correctionele gevan-
genisstraf van zes maanden.

Vervolgens werd in behandeling genomen de zaakvan C. A. Druhling, koperslager te Rotterdam, be-
schuldigd van diefstal op een bewoond schip, door
Middel van inwendige braak, na reeds te voren tot
gevangenisstraf van langer dan een jaar te zijn ver-
oordeeld geweest. Hij had namelijk in de kajuit van
den kapitein van het destijds te Rotterdam liggende
hannoversche brikschip Augusta, uit eene daar aan-
wezige secretaire, door middel van braak een zak
"net driehonderd gulden gestolen. De advokaat-
generaal mr. la Grappe Dominicus heeft gerequireerdeene tuchthuisstraf van 5 tot 15 jaren. Bij de volledige
bekentenis van den beschuldigde heeft zijn verdediger,
de heer mr. J. Leon, zich bepaald hem aan declementie van het Hof aan te bevelen. Morgen
Uitspraak.— In een der hotels te dezer stede logeerde sedert
onderscheidene maanden eene familie, die uit Oost-
Indië was teruggekeerd. Een Javaansche bediende
Was door haar medegebragt en logeerde dus mede in

bedoelde hotel. Deze heeft zich herhaaldelijkn diefstal schuldig gemaakt en beroofde dezer dagen
'ln heer van eene som van f 300 aan bank- enmvntpapier. Dien ten gevolge is hij gisteren door
0 politie aangehouden en naar het huis van arrest

oVe>;gebragt.Het berigt van de AT. Rott. Courant omtrent deze
2&ak is dus in zooverre onjuist, dat debedoelde feiten
geenszins door een bediende uit het hotel zijn gepleegd,Oetgeen wij bepaald kunnen tegenspreken.. Bij de aanbesteding, gisteren ten raadhuize vanMinstens 12,000 illumineerglazen voor de illuminatieer gelegenheid van den aanstaanden verjaardag van

" M. den Koning, hadden zich zes inschrijvers
"Pgedaan, als de heeren Gijsen, te Rotterdam;
5JePpener, Danckerts en van Kempen ", te 's Hage;

en Das en Zuur te Leyden. Heden ver-
men dat de levering is gegund aan de heeren

en Das.. —- Onze stadgenoot de heer Verwoert zal woens-ag e. k. eene voorstelling in den Hollandschen
".chouwburg alhier geven met het kinderpersoneel.
*.aardoor is het concert van den heer Hekking opHieuw uitgesteld moeten worden.
, ~- Een tweetal rijke Dordrechtsche ingezetenennebben aanvrage gedaan tot het verkrijgen van grondaan den Scheveningschen weg alhier, ten-einde daaropeene prachtige villa te bouwen.— Gisteren is bij eene winkelierster, in de Wagen-
straat , door eene dienstmeid een diefstal gepleegd.
Ue meid heeft zich van den sleutel van een kabinet
Weten meester te maken , waaruit zij een bankbiljetvan ’ 100 heeft ontvreemd, dat zij dadelijk heeft
gewisseld. Het geld had zij in^ een potje in een
2mkput geborgen. De diefegge i 3gearresteerd en
ttioet reeds tot bekentenis zijn gekomen.

Nieuwe Diep 24 Januarij. —Tengevolge vanden
geweldigen Z. W. storm van gisteren nacht, die heden
log voortduurt, is nabij Huisduinen eene Fransche
schooner gestrand, genaamd Celestine, kapit. E. Fiquet,
heiaden met steenkolen. De equipage, die zich waar-
schijnlijk met de sloepen heeft trachten te redden, is
naar ieders gevoelen in de hevige branding omgeko-men ; immers zijn twee sloepen ten onderste bovenhier aangedreven en is ook reeds een lijk in de na-
bijheid opgeviseht. Van de bestemming van het schip,
hetwelk aan de hevige branding niet lang weerstand
2al kunnen bieden , is niets bekend.

Arnhem 25 Januarij. — Het provinciaal geregts-hof heeft bij arrest van heden uitspraak gedaan in de
tegen Hubertus van der Locht, landbouwer te

"iftrik, beschuldigd van moedwilligen manslag en
hem uithoofde van verzachtende omstandigheden ver-
oordeeld tot 5 jaren tuchthuisstraf.

Zutphen 25 Januarij. — Dezer dagenzijn alhier in
Qet huis van arrest gevangen gezet een vader en drie
kinderen, onder vermoeden van valsch geld gemaaktei* m omloop gebragt te hebben. Door den ijver en
üe gevatheid van den politie-beambte Harmsen zijn,
"tt het eerste in omloop brengen van valsche dubbeltjes
1 kwartjes, de schuldigen spoedig opgespoord en

gearresteerd. Men verneemt dat allen, na vooraf-gegane beschuldiging van den vader door een derKinderen, hunne misdaad bekend hebben. Daar de
udste stukadoor was, zoo zijn de vormen in

Pps door hem vervaardigd, terwijl het valsche geldUlt gewoon lood bestond en dadelijkte herkennen viel.
, „Harderwijk 25 Januarij. — Heden morgen is
,'J het Gemeentebestuur alhier eene missive van deneer Staatsraad Commissaris des Konings ontvangen,, dat er in den loop van dit jaar een»'°ot gedeelte van het leger in het kamp bij Nieuw

Millingen zoude kampeeren, en dat derhalve het
bestuur verzocht wordt alle landbouwers en warmoeze-
niers daarop attent te maken, ten einde zij met de
verbouwing van groentenals anderzinsdaaroprekening
maken. Een schoon tijdperk vangt dus aan voor
deze streken ; moge de landman nu zijn waar belang
kennen , en zijne rekening maken op dit jaarltjksch
terugkeerend kampeeren , dan zal hij winst kunnen
doen; een nieuw leven vangt met 1860 voor deze
geheele streek aan. De garnizoens- bakkerij is nu
geheel gereed; met 1 januarij is men begonnen te
bakken; het brood ziet er prachtig uit, zoodat de
bakkerij zeer voldoet ca derhalve tegemoetkomt aan
den billijken wensch van onderofficier en soldaat om
toch goed brood te mogen eten. Bij besluit van Z. M.
is hier eene verandering gekomen in den kleinen
staf van het depot alhier. De sergeant-schrijver op
het bureau van den chef van liet korps, tevens
garnizoens - kommandant, is benoemd tot onder-
adjudant, zoodat er nu in het vervolg steeds een
onder-adjudant schrijver op het bureau van den chef
zal zijn. De transporten welke den 26 en den 28 dezer
van hier zouden vertrekken zijn elk drie dagen uit-
gesteld. Eene heden nacht ontvangen telegrafische
tijding heeft den chef alhier dit berigt gezonden : Het
schijnt dat de schepen waarmede de troepen zouden ver-
trekken nog niet in gereedheid zijn, en zulks dit uitstel
derhalve noodig maakt. De werving gaat nog steeds
bijzonder druk; om de drie dagen komen hier
detachementen aan van 15—20 man, welke alle in
Kaub, Hertogdom Nassau, aangeworven worden, en
dan met sergeanten-geleiders herwaarts getransporteerd
worden; op dit oogenblik bedraagt het getal geleiders
zeven man , allen vroeger gediend hebbende onder-
officieren. Onze geachte en kundige Burgemeester
geeft zich veel moeite om het oude archief, dathoogst
belangrijk is, voor de nakomelingschap te bewaren.
Hij heeft al die stukken betreffende de oudste tijden
ontcijferd en in druk uitgegeven, hetgeen zijn cd. van
plan is met het geheele archief te doen. In de nieuwe
Bijdragen van Regtsgeleerdheid en Wetgeving hebben
reeds eenige stukken uit hetzelve het licht gezien.
De hier in 1858 opgerigte gazfabriek wordt te koop
gepresenteerd. De reden daarvan ligt meer in de
omstandigheid , dat Harderwijk te ver afligt voor de
directeuren, dan dat dezelve niet goed zoude renderen.

Hardenbebgh 24 Januarij. — Nagenoeg al de
heel- en half-burgers hebben de vroeger vermelde
verklaringen betreffende den afstand der marke on-
derteekend. De lijst is heden aan Gedeputeerde Sta-
ten verzonden, zoodat men hoopt dat spoedig een
einde aan de bekende marke-questie komen zal.

Wyhe 24 Januarij. — Gedurende 1859 werden alhier
ruim 150,000 oude ponden boter ter markt gebragt.

Veenhuizen 25 Januarij. — Sedert het beheer
der koloniën Ommerschans en Veenhuizen in handen
der Regering is overgegaan, zijn de onder-directeurs
bij den landbouw wegens ouderdom enz. ontslagen,
en de heeren Hulst, Kupers en Drijber in hunne
plaatsen getreden. Wijders is de heer van der Schroef
als opziener der stoomspinnerij en als onder-directeur
bij het derde gesticht alhier benoemd, terwijl de heer
Hulsebosch als onder-directeur naar de Ommerschans,
en de beer Bosman als zoodanig naar het tweede
gesticht alhier overgeplaatst is.

Meppel, 24 Januarij. — Bij de ingeschrevenen
voor de nationale militie in deze gemeente, ten be-
drage van 82, en waarvan nog een zestal ongeme-
tenen zijn, vindt men 30 personen die de vereischte
lengte van 1 el 570 strepen niet konden bereiken.

Groningen 24 Januarij. — Sedert eenigen tijd
houdt zich in deze omstreken een persoon op, die
zich aan eene bijzondere soort van opligtiug schuldig
schijnt te maken, en waarom dan ook de officier van
justitie bij de regtbank alhier verzocht heeft naar de
handelingen van dien persoon onderzoek te doen.
Volgens zijne eigene aan de justitie gedane opgaaf
is hij genaamd A. S. Polak, wonende teLeeuwarden,
en drijft handel in brillen en verrekijkers. Hij heeft
echter allerlei andere namen aangenomen en verklaart
dan eens koopman, dan weder doctor te zijn. Door-
gaans doet hij zich voor als te zijn een zoon van den
hoogleeraar de la Faille alhier, pocht op zijne groote
bekwaamheid, waarom hij ook van den Staat een
tractement zou genieten van f 2200, en om nog meer
het vertrouwen te winnen van de ligtgeloovigezieken,
tot wie hij zich begeeft, zegt hij als menschenvriend
rond te reizen om lijdenden te genezen. Zijne raad-
gevingen geeft hij dan ook als een echt menschen-
vriend om niet, maar hij brengt in rekening de vochten,
die hij als medicamenten voorschrijft, en verzoekt
nog slechts eene kleinigheid voor zijne moeite boven-
dien. Reeds moeten zich sommige personen door
hein hebben laten opligten, weshalve het niet onnoodig
is tegen de handelingen van dezen persoon te waar-
schuwen.

Wij hebben heden avond onze Engelsche brieven
en dagbladen van gisteren over Ostende niet ont-
vangen.

De Minister van Marine heeft ter kennis van belang-
hebbenden gebragt de navolgende bekendmakingen, als:

I°. Indische Oceaan. (Zuidkust van Ceylon.)
Tijdelijk licht te Colombo.

Blijkens bekendmaking van het Koloniaal Gouvernement
op Ceylon zou de lichttoren te Colombo van den 1februarij
tot den 1 april 1860 herstellingen ondergaan en gedurende
dien tijd een tydelijk licht op den Clocktoren ontstoken
worden. Zeevarenden worden gewaarschuwdop dit tijdelijk
licht niet te veel te vertrouwen, en bij het naderen van
Colombo bij nacht het dieplood steeds te gebruiken. Wan-
neer reen tusschen de 30 en 40 vademen diepte peilt,
bevindt men zich 15 of 18 mijlen van het land, en doet
beter het vóór den dag niet meer te naderen.

2°. Noord-Atlantische Oceaan. (Baai van Fundy.)
Stilstaand licht te Burnt Coad Head. .

Blijkens bekendmaking van de Board of Works te Halifax
(Nieuw-Schotland) is den 20 october 1859 een licht ont-
stoken op den nieuwen lichttoren te Burnt Coat Head, op
den zuidelijken oever van Basin of Mines, op het hoofd
der baai van Fundy. Het licht is stilstaand, van natuurlijke
kleur, 75 Eng. voeten boven den waterspiegel verheven en
bij helder weder op een afstand van 13 Eng. mijlenzigtbaar.
De lichttoren is vierkant, verbonden aan het grootste ge-
bouw en beide zijn wit geschilderd. Men peilt van den
toren: Kaap Blow me down, W. t. N. % N., afstand
26% mijlen; de Brickkiln ledges, N. W. % W- W/Z.
Westelijk, 7% mijlen, en Economy-punt N. W. % N.,
4 mijlen.

Bakenlichten te Marshall Cove en Margaretville.
Blijkens dezelfde bekendmaking zijn den 27 october 1859

bakenlichten ontstoken op de onlangs opgerigte gebouwen
te Marshall Cove en Margaretville op denoostelijken oefer
der baai van Fundy. Het baken te Marshall Cove vertoont
op een afstand van 5 Eng. mijlen een stilstaand licht van
natuurlijke kleur en bij meerdere naderingeen groen licht.
Te Margaretville vertoont het baken, op een afstand van
5 mijlen, een stilstaand licht van natuurlijke kleur en
digter bij een rood licht. De gebouwen zijn vierkant en
wit geschilderd. Marshall Kove (vroeger Port Williams
genaamd) ligt omstreeks 27 mijlen, en Margaretville na-
genoeg 37 m.len beoosten den Digby lichttoren. D g

peilingen zijn genomen op het miswijzend kompas. De
afwijking in 1859 is: 20 gr. W. te Burnt Coad Head,
18 gr. W. te Marshall Cove en 19 gr.W. teMargaretville.

3°. West-Indien. (Bahama-eilanden.)
Blijkens bekendmaking van het Hydrographie Office,

Admiralty, te Londen, is het steenen, 62 voet hooge
baken , dat omstreeks het eind_ van het jaar 1858 op de
Noordwest Cay van het Hogsty Rif was opgerigt, door
eenen orkaan weggeslagen tot eene hoogte van 6 voet
boven den grond. Bevelen zijn gegeven tot onmiddellijke
vernieuwing van het baken. De Noordwest Cay ligt op
21 gr. 42 min. noorderbreedte en 73 gr. 51 min.westeriengte
van Greenwich , en is in peiling van het westelijk einde
van Groot-lnagua-eiland N. t. W. % W., afstand 41 Eng.
mijlen, en van het westelijk einde van Castle Eiland Z. O.
% 0., afstand 37 mijlen. De peilingen zijn genomen op
het miswijzend kompas. Afwijking in 1859 3% gr. O.

Door den Minister van Buitenlandsche Zaken in België
is aan de zeevarenden bekend gemaakt, dat, aanvangende
met den 1 februarij 1860, des avonds, het roode vuur
aan het oostelijk havenhoofd van Ostende, aanduidende
dat de peilschaal aan de haven 4.40 el teekent, door
een vuur van natuurlijke kleur zal vervangen worden.

Van denzelfden tijd af, zal het kleine roode vuur aan
den uithoek van het oostelijk palenhoofd onafgebroken
branden van het tijdstip waarop de vloed 2.50 el water
zal aanduiden, tot op het oogenblik dat de ebbe hetzelfde
punt zal bereikt hebben.

OPGAVE
van het aantal

Geboorten. Sterfgevallen en%.,
in de onderstaande Plaatsen van ons Vaderland,

gedurende het jaar 1859.
(Vervolg.)

Geb. Overl. Huw. Echtsch,
Deventer 589 642 141 —Elburg 60 88 15 —Geertruidenberg 47 55 9 —Goes 235 165 65 2
Gorinchem 310 236 — —Gouda 582 861 126 —Harlingen 377 437 68 —Helder 539 418 151 2
Leyden 1385 1899 328 1
Mathenesse (Oud en

Nieuw) 67 44 4 —Nijkerk 252 154 53 —Nijmegen 690 816 173 —Ommen 80 132 16 —Schiedam 692 679 109 1
Schoonhoven 126 175 115 —Steenbergen 175 210 47
Tilburg 490 405 160 —Utrecht 1854 1921 451 I
Vlaardingen 333 477 61 1
Winschoten 180 96 37 —Winterswijk 201 168 67 —Wijk bij Duurstede.... 100 86 21 —Zevenbergen 189 213 35 —

OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPINGENvan de volgende
GEBOUWEN en OPEN GRONDEN,

in de St. Crispijn- of Broederlaan,
in het Notarishuis te Rotterdam,

Donderdag 26 Januarij .-
N.° trekg. N.° trekg.

1. St. Open Grond. / 240. 41. Huis en Erf... / 920.
2. dito - 130. 42. dito - 800.
3. dito - 110. 43. dito - 1900.
4. dito - 100. 44. St. OpenGrond. - 120.
5. Huis en Erf.... - 100. 45. dito - 120.
6. dito - 100. 46. dito - 120.
7. dito - 120. 47. dito - 130.
8. dito - 990. 48. dito - 125.
9. dito - 300. 49. dito - 140.

10. dito - 450. 50. dito - 150.
—. — - — . 51. dito - 118.
12. dito - 230. 52. dito - 120.
13. dito - 230. 53. dito -. 120.
14. dito - 230. 54. dito - 120.
15. dito - 230. 55. dito - 130.
16. dito - 240. —. — - —.
17. dito - 230. 57. dito - 170.
18. dito - 230. 58. dito - 170.
19. dito - 230. 59. dito - 170.
20. dito - 230. 60. dito - 170.
21. dito - 230. 61. dito - 175.
22. dito - 570. 62. dito - 230.
23. dito - 600. 63. dito - 240.
24. dito - 130. 64. dito - 180.
25. dito - 120. 65. dito - 180.
26. dito - 120. 66. dito - 170.
27. dito - 120. 67. dito - 170.
28. dito - 120. 68. dito - 170.
29. dito - 120. 69. dito - 180.
30. dito - 120. 70. dito - 170.
31. dito - 130. 71. dito - 160.
32. dito - 120. 72. dito - 170.
33. dito - 120. 73. dito - 180.
34. dito - 350. 74. dito - 190.
35. St. Open Grond. - 120. 75. dito - 220.
36. dito - 130. 76. dito - 200.
37. dito - 120. 77. dito - 200.
38. dito - 130. 78. dito - 200.
39. dito - 130. 79. dito - 210.
40. dito - 135. 80. dito - 250.
—' m, .-iagß->-»-»^^—

Officiële Wisselkoersen.
ROTTERDAM 26 Jan.

2 maanden. Kort.
Londen... 11.56i,11.621

d.° 3/m. 11.53| I — ;
Parijs . .1 55% !55y8

d.° 3/m. 1 55% -
Bordeaux. 55 55%f'enua,. . 45£ —Livorno. .1 38JNapels . .! 78* —Petersb. .168% —Hamburg. 35if6 35*f,<L° 3/m. . 35 —Antwerp . — l\

6 weken. Kort.
Frankfort 99| 1 — ;
Augsburg 99 —Weenen.. 85 —Triest. . . 84%

Disconto 3 n 3. pc.

Ij AMSTERDAM 26 Jan.
2 maanden zigt.

Londen.. ,11.57^ g 11.621 g
j Parijs. . .! 55.4 g55% g
I Bordeaux.; 55 g| — g

j d.° i m.\ 55} g - Jg
:Genua . . 45£ g — g
Livorno. .| 38i g. — jg
Napels . . 78i g\ — g
Hamburg.; 3514 g, 35% ]g

3 maanden. Zigt.
Madrid. . 240 g — :g
'Cadix. . . 241 Igj — g
iSevili* . . 238 g — g
[Bilbao . . 238 [gl — g
Lissabon . 40} \g — g
Porto. . . 40* g — g
iPetersb. .1 170 iq! — g

6 weken. Zigt
Weenen ..85 g — Iq
jAugsburjr i99 g — g
jFru_k_ört.!99} g — iq

Rotterdam i.

Prijzen der Buitenl. Coupons
en Uitgelote Obligatien.

AMSTERDAM 26 Januarij.
Metalliek ’ 21.20 Sp. Piasters / 2.39%.

idem Nationale..- 28.20 « Coup. per fr. - —.—Napelsche - —. Hamb. Russen .. - 32%.
Div. Eng. inf... - 11.55. Russ. in Zilv. R. - 34%.
Eng. Russen - 11.55. Poolsche in fl. .. - 26%.
Fransche - 55%. Coup.Port. 1 Jan.
Belgische - 5534.. 1848 per £ 2. - —,—
Pruissische -34%. Papier Roeb.... - —.—
In lading liggende Schepen.

Te Rotterdam.
BATAVIA, SAMARANG en SOERABAIJA, de Ned. Bark

Mary en Hillegonda, kapit. T. J. J. Bouman. Adres
bij Vlierboom & Suermondt.

BATAVIA, het Ned. Fregat Eva Johanna, kapit. S. van
Bochove. Adres bij de Reeders C. Vlierboom & Zonen
en de Cargadoors Vlierboom & Suermondt.

BATAVIA , mede voor Passagiers, waartoe hetzelve uit-
muntend is ingerigt, het extra snelzeilend Nederl. geko-
perd Brikschip Jan van Galen, kapit. P. H. de Boer. Adres
bij Kuyper, van Dam & Smeer en Hudig& Blokhuyzen.

BELFAST, het Nederl. Kofschip Hendrika Gezina, kapit.
J. B. Pronk. Adres bij Kuyper, van Dam & Smeer.

BOSTON, bet Pruissisch Barkschip Georg Carl, Kapit.
C. Ziesmer. Adres bij Kuyper, van Dam & Smeer,
Hudig & Blokhuyzen en Wambersie __ Zoon.

BOSTON, het Ned. gezinkt schip Cadzandria, kapit. J.
R. Oomkens, vertrekt 10 Februarij. Adres bij Hudig
en Blokhuyzen.

SOERABAIJA (direct), voor Goederen en Passagiers,
het Nederl. Barkschip Ida Maria de Raath, kapit. J.
de Boer. Adres bij Kuyper, van Dam & Smeer en
Hudig & Blokhuyzen.

DUBLIN, het Nederl. Kofschip Gesina Hendrika, kapit.
J. J. Fijn. Adres bij Kuyper, van Dam & Smeer.

DUBLIN, het Ned. Kofschip Afina Agatha, kapit. B. J.
Mulder; vertrekt 10 Februarij. Adres bij Hudig &
Blokhuyzen.

GUERNSEY en JERSEY, Eng.SchoenerAdmiralWindham,
kapit. Chs. Allcock. Adres bij Hudig & Pieters.

JERSEY en GUERNSEY, Eng. Schoener Seabird, kapit.
C. Nuttall. Adres bij Hudig & Pieters.

MELBOURNE (Hobsons-Bay), het Ned. Barkschip Trijntj e
Fenna, kapit. Ingermann; vertrekt 20 Maart. Adres bij
Jan Corver & Co.,de Coningh & Co. en de Vries & Co.,
te Amsterdam; P. A. van Es & Co. en Ch. Cornelder
& Co., te Rotterdam , of bij de Bevrachters Dürschlag
& Gerbaulet.

NEW-YORK, het Amerik. Fregat Kalamazoo, kapit. B.
Taylor. Adres bij Wambersie & Zoon.

Te Amsterdam:
BATAVIA en SOERABAIJA, het Ned. Fregat President

Plate, kapit. J. C. Harten. Adres bij de Cargadoors
de Coningh & Co., te Amsterdam , en D. Burger &
Zoon, te Rotterdam.

MELBOURNE (Hobsons-Bay), het Ned. Barkschip Stad
Gouda , kapit. Breuning; vertrekt 15 Februarij. Adres
bij Jan Corver & Co., de Coningh & Co. en de Vries
& Co., te Amsterdam; P. A. van Es & Co en Ch.
Cornelder & Zn., te Rotterdam, of bij de Bevrachters
Dürschlag & Gerbaulet.

PADANG (direct), voor Goederen en Passagiers, bet
Clipper-Fregatsehip Zeelandia, kapitein W. Blaakhert.
Adres bij de Cargadoors de Coningh & Co.

SOERABAIJA (direct) het gekoperd Nederl. Barkschip
Koning Willem 111, kapit. H. H. Zeylstra. Adres bij
de Coningh en Co.

SYDNEY, het Ned. Barkschip Pantalon, kapit. Nepperus.
Adres bij Jan Corver & Co.; de Coningh & Co. en de
Vries & Co., te Amsterdam; P. A. van Es & Co. en
Ch. Cornelder en Zn., te Rotterdam, of bij de Be-
vrachters Dürschlag & Gerbaulet.

iw—>-"—4&—MUM»., i .
Scheepstijdingen.

Brouwersh. Aang.
26 jan. Jedo, v. d. Hoeven,

Heivoet
(N.W.- Z.Z.W.)

Hellevoet Aangek.
26 jan. Willem Kroonprins

der Nederlanden,
Zetteler,Brouwersh.

(per stoomb. Union.)
Magnet (st), Londen

Vertrokken.
Adm. Cator (st).Hartlep.

(W.N.W.—Z.Z.W.)
Brielle Vertr.
26 jan.Prins v. Oranje (s),

Duinkerken
Concordia (st.), Londen

Aangekomen.
26 Hawk (st.), Huil

(N.N.W.—W. t. Z.)
Maassluis (W.Z.W.)
26 jan. Niets gepasseerd.
Amsterdam Vertr.
26 jan.Minerva, Heikamp,

Nantes
Texel Vertrokken
25 jan.Diana (st.), Londen

Beaver (st.), dito
(W.Z.W. —N.W.)

Aangekomen.
26 Lion (st.), Londen

Minister Thorbecke (st.),
Huil

Vlissingen Vertr.
19 jan.Actif, Mohn,

Kust v. Afrika.
20 Hermine, Beckmann,

Rio-Grande
Aangekomen.

25 Duchesse de Brabant,
van derHave, Odessa

—o—
Bushlre Aangek.

Admiraal de Ruyter,
Koster, Batavia 1. v.

Bombay
(was 12aug. bezig met

laden voor Batavia)
Havanna Uitgekl.
4 jan. HavanaPacket,

deBoer, Amsterdam
La Cavalla Aangek.
4jan.Radboud, Ennen,

Konstantinopel
fümlrna Aangek.
vóór 14jan.P_mZMS,Molema,

Amst., 1. v. Pyraeus
Syra Vertrokken
12 jan. HermineSfElise,

v. d. Kooy, Salonica
Genua Vertrokken
21 jan. Espérance, Haze-

winkel, Cette

Nantes Vertrokken
22jan. Geppiena, Olden-

burger, Rotterdam
Hamburg Aangek.
24 j&n.Aaltje Brongers,

Kuperus, Bayonne
25 Maasstroom (st.),

Hansen, Rotterdam

—o—
Amsterdam 26 jan.

Volgens brief van kapitein
D. H. Tjakkes, voerende
het schip Theodora Josina,
van hier naar Suriname,
in dato St. Helens, E. W.,
22 jan., was hij aldaar in
goeden staat geankerd, na
voortdurend zware stormen
uit het Z. W. doorgestaan
te hebben en twee malen
van Lezard teruggestormd
te zijn; aan boord was
alles wel.

NieuweDiep 26 jan.
Hetbij deKeeten gestrande
schip Célestine is gisteren
nacht over de tweede bank
geslagen en zit thans hoog
op strand. De inventaris
en de scheepspapieren zijn
geborgen.Hetaangespoelde
lijk is dat van kap. Fiquet,
gezagvoerder des schoeners.
Na de lading steenkolen
gelostte hebben,is het schip
mogelijk aftebrengen.

Vlissingen 24 jan.
De Belgische schoenerkof
Johanna, k. Speckens, den
5 dcc. alhier op strand ge-
raakt, is heden alhier voor
/ 1890 verkocht.

—o—
Rotterdam Uitgekl.
25 jan. Johannes, Mencke,

St. Thoma»
Georg Carl, Ziesmer,

\ Boston
Marco, Richardson,

Jersey viaNewhaven
—o—

Eivierberigt.
Rotterdam. Hoog

water 27 jan.: lste getijde
5 ure 47 min.; 2de get.
6 ure 11 min.
Arnhem. Waterhoogte

25 jan. 2.52 el.
Heulen. Rijnhoogte

125 jan. 13 v. 3 d. Rijnl.

Gedurende 1859 zijn te PILLAU aangekomen 1574
schepen, waaronder 167Nederlandsche.— Vertrokken
1603 schepen, waarvan 168 onder Nederland-ehe vlag»

Burgerlijke Stand.
ROTTERDAM 26 Januarij.

OVERLEDEN: A. van Stokkum , jm., 58 j. —L. A.
de Woltf, z., 2j. —A. M. Kisling, d., 2 m.

BEVALLEN: E. H. J. Halder de la Laine, geb.
Gosenson , levenl. z. —D. Rosenthal, geb. van Praagh,
levenl. d. —A. Nuy, geb. Vernou , levenl. d. —M.
H. Kuypers , geb. Nossent, z. —J. van Seters, geb.
Otten, d. — A. Jansen, geb. Edeling, z. — C. S. Houdijk,
geb. Hartgheim, d. — A. W.van Gijzen, geb. Alkhooven,
d. — P. S. van Rhijn , geb. Albertz, z. — J. J, van
der Tempel, geb. Kies, d.



Cargalijsten.
Amsterdam.

NEW-YORK, Gezusters , Visser. — 60 k. Eu 7 b.
Tabak, J. W. Hamel; 2 kistj. Wasdoek, F. Surie en Co.;
3 kistj. dito, S. en A. Jacobs, te Zwolle; 30 v. Potasch,
Bause en Stolte; 23 v. Schoenpennen, J. Zimmer; 164 v.
Harst, 554 v. Meel, 18 bond. en 4 z. Walvisclibaarden,
71 v. Appelen, 85 bl. Ceder- en 155 bl. Mahonyhouten
diverse Koopm., Order.

Beursberigten.
ROTTERDAM 26 Januarij.

1. k. h. k. gebl. k.
Nederl.... Werk. Schuld 2ipCt. 641j

» dito dito 4 ii 98%
Spanje, Oblig. 3, nu.lf » 33Vf6

» Binnenl. a6'm. 3 » 4215-fg
Portugal, Obl. 1856 7/9. 3 . 42%Rusland, 0b1.1798/18165 « 104.4

bij Stiegl. 18555 » 100
Oostenr. , Obl. in Metal. 2J " 26%

dito dito 5 » 49.4 j 49% 49%
» dito N. teAms.s » 72

dito Nat. Met. 5 » 5454 54% 54%
Oostenrijksche fondsen werden heden wederom tot ver-

laagde prijzen afgegeven , ofschoon de stemming hierin
ten slotte vrij vast blijft; de omzettingen waren zeer
levendig. Overigens weinig variatie.

Het Commité der Effecten-handelaren,
H. A. MARCELIS, Secretaris.

Laatste prijzen ten drie ure: Spanje, Obligatien, 3nu
1 :. pc, 33%; dito Amortisable Schuld, 11. Rusland,
Spoorweg-Aandeelen ’236, / 216% , / 217, / 216%;
Oostenrijk, Metalliek, 2% pc, 26%; dito Oude, 5 pc,
49%, 49%, 49%; dito Nationale, 5 pc, 54.4, 54%.
54%; dito Prioriteits-Loten ’9l. Grenada, Obligatien,
4 pc, 14%.

AMSTERDAM 26 Januarij.
1. k. h. k. , gebl.k.

Nederl.,.. Werk. Schuld 2J pCt. 64ifo 64% 64%
* dito dito 3 » 77

dito dito 4 981% " 98%
» Amort. Synd. 3\ » 94 54

Hand. Maats. 4£ - 126
0. I. Leening 4 « 98%L.H011.5p... 4' n 100

» Rijn -Spoorw. 4\ //
■i M. van Weid. 4 »

België, .. Cert.Rothsch. 2J »
Frankrijk, Certificaten». 3 »
Spanje... Buitenlands.. 1| « 33% 33% 33%

dito 3 ,i 44%
Binn.a’6ooo 3 » 421% 43 43
Amort.Schuld 11 11% 11%

» Bew. v. Coup
Portugal, Obligatien... 3 pCt. 431% 431% 43%

dito 1856/59. 3 " 42% 42% 423/8
ii dito Uitgest..

Rusland, Ob.HopeenC. 5 ■" 104%
dito 1828/29.. 5 . 102ï_.
Cert. 1831/33 5 » 85% 85%
d.°1840 4 » 801%
d.° Stieglitz.. 4 » 80%
d.°d.°Nieuwe 5 « 90% 90%
d.'d."1855N. 5 ii 100 100% 100%
d.°te Londen 4_ »
d.°v.Assign.. 6 » 63%

ii Inschr. dito.. 6 »
P01en,... Aand. 1835 ’ 157 157%

Obligatien.. . 4 pCt. 78% 78%
Pruissen, Obligatien... 5 » 102% 102%

» Aandeelen... 3} »
Oostenr., Ob.Gollen C. 5

d.° dito 4 » 47%
d.° Met. Oude 5 » 49 49% 49%
d."N.teAms. 5 ," 70% 71% 70%
d."Nat. Met.. 5 » 54% 55% 55%
d." Metalliek. 2» « 26% 27% 261%
W. Ad. fl 250 4 i, 252 256 252

Brazilië, 1824, £ 100 5 » 993/£
Equador, i. 100 1 -. 12% 12%
Venez,,.. Obligatien... 3 « 25% 25%

Uitgestelde.. \\ . 13% 13%
Grenada, Obligatien. .. 3\ » 141% 15 14r%

Uitgestelde.. 4% 41%
Mexico,.. Obligatien... 3 » 201%
lllinois 7 ii 80% i 80%

Rusland, Cert. te Londen, 1859, 3 pc, 63%, %, %;
dito Spoorw. Actiën, volgef., 5 pc, 215%, 216%, 215%.
Weener Bankactien ’ 737, ’ 740, ’ 737; dito Aand.,
fl. 250, 1839, ’ 266. Brazilië, 1843, £ 100, spe, 98%.
dito 1858, 4% pc, 90%. Galveston Spoorweg Oblig.,
8 pc, 52%. Louisiana, 5 pc , 102%.

Beleening 3, Prolongatie 2%, Disconto 3.
Binnenl. fondsen ferm. Buitenl. over het algemeen

vrij gnnstig gestemd; Oostenrijksche bleven, na eene
neiging tot teruggang, iets hooger. Ook Amerikaansche
iets vaster.

Laatste prijzen ten 5 ure: Holland, 2% pc, 64%.
Spanje, 1% pc, 33%; dito Binnenl., 3 pc, 43. Oos-
tenrijk, Metall., 5 pc, 49%; dito Nationale, 5 pc, 55.

Handelsberigten.

ROTTERDAM 26 Januarij.

Granen. Tarwe, 162 ffi Jar. Boy. Ris ’ 310; 158©
Nieuwe dito’ 273.

SCHIEDAM 26 Januarij.
Mootwijn, per Ned. Vat zonder fust ’ 13.25.
Jenevbr , ii « » u „ - 18.75.
Amst. proef * „ „ „ - 20.—.

Alles zonder de belasting.
Spoeling, per Ketel - I.—.

DORDRECHT 26 Januarij.
Granen, Zaden, enz. Bij matigen aanvoer van

Zeeuwsche, Vlaamsche en Overm. Tarwe vond dezelve
aan gebruikers en ter verzending tot vorige prijzen eenige
vraag. Zomer-schaarsch en prijshoudend: Jar., Zeeuwsche,
VI. en Overm. ’9.70 a ’ 10.20; N. dito’ 8.20 a’8.40;
idem afwijkende en geringe f 7 a. f 7.70; Zomer-Tarwe

’ 7 a / 8. Rogge. Zeeuwsche, VI. en Overm. wordt
steeds weinig getoond en blijft daardoor goed te plaatsen.
Zeeuwsche, VI. en Overm.’ 6.60 a/ 7. Gerst. Winter
en Zomer minder aangevoerd en tot genoteerde prijzen
vooral in de beste soorten wel te verkoopen: Zeeuwsche,
Flakk. en Overm. Winter / 4.60 a ’ 5.80; Zomer dito

’ 450 a ’ 5.20. Spelt weinig getoond en van f 2.70
tot / 3.20 naar kwaliteit wel te verkoopen. Haver. Inl.
Voeder en Dikke werd met graagte tot vorige prijzen ge-
nomen: Zeeuwsche en Inl. Voeder / 2.40 a/3; Dikke
dito / 3.50 a’ 4. Boekweit weinig ter veil, Bredasche
heeft op 70 Ned. S. ’ 196 opgebragt. Paardenboonen
vonden als Overm. Zakgoed van ’ 6 tot ’ 6.30 en ge-
storte Zeeuwsche en VI. van ’ 6.50 tot ’ 6.60 meerder
vraag. Duiveboonen weinig getoond, noteren dezelve naar
kwaliteit van ’ 7.20 tot ’ 8 waardig. Witte Boonen bij
kleinen aanvoer van / 9 tot ’ 9.80 goed te plaatsen.
Bruine Boonen. Slechts enkele partijtjes uit Zeeland aan-
gevoerd, waren tot. iets hooger prij* van ’ 8.80 tot’9.80
wel te verkoopen. Blaüuwe Erwten waren uit Zee and
enFlakkée meerder dan de vorige week aangevoerd en gol-
den de goed kookende van ’ 8.80 tot ’ 9 en de mindere
f 8 tot ’ 8.50 naar deugd. Witte Erwten niet ter veil.
Koolzaad onveranderd met meerder handel aan Olieslagers
verkocht, puik gestort Overmaasch van den zolder tot
_£ 59 en mindere kwaliteit van =£ .6 tot £ 58,Kielsche

Rubsen tot £ 55. Op 9 vat dadelijk tot <£ 61, April
dt 62 en September tot _C 63 aangeboden. Lijnzaad on-
veranderd , 116 ffi puik Berdiansky tot ’ 325 , 112 ffi
Odessa tot ’ 305 ter veil. Tnlandsch Zaai-Lijnzaad vindt
tegenwoordig weinig aftrek en is moeijelijk te verkoopen,
als lste soort van f 3.60 tot f 3.80 en 2de soort van

’ 3.30 tot ’ 3.50 per Dordtsch acbttendeel, zeer puik
Riga tonnen Zaai-Lijnzaad wederom tot vorigen prijs a
f25 genomen. Kanariezaad bij goeden aanvoer slap en
tot lager prijs van ’ 9 tot’9.50 bezwaarlijk op te ruimen.
Hennepzaad, Inlandsch mooije kwaliteit niet onder f 205
te bekomen. Raapolie bij meerder voorraad lager afge-
geven. Vliegend f35 gedaan, op 1 Mei was dezeWe tot
dien prijs en najaarsmaanden tot ’ 37^ aangeboden.
Lijnolie stil. Vliegend tot ’3O te bekomen. Raap- en
Lijnkoeken blijven tot genoteerde prijzen goeden aftrek
vinden. Harde Raapkoeken per 1040 stuks f6O a ’62;
idem Lijnkoeken per idem f 90 a ’ 95, en zachte Lijn-
koeken 'per idem ’ 120 a ’ 130.

GRONINGEN 24 Januarij.
Granen, enz. De aanvoer van Granen was heden

vrij ruim en de stemming met enkele uitzonderinglusteloos.
Tarwe, zoowel Roode als Witte, veel ter markt, maar
ook veel kooplust, zoodat weer nagenoeg de vorige prijzen
bedongen zijn: 127 a 130 ffi N. Oml. Roode ’ 8.35,
f 8.50 a / 8.75, ’ 8.90; 127 a 130 ffi N. dito dito f 8,
f 8.20 a ’ 8.50, f 8 70; 125 a 127 ffi N. Old. Witte
f 8, f 8.10 a f 8.25, f 8.40. Rogge uit de Kolomen
weinig, maar uit de Ommelanden vrij belangrijk ter veil
en minder begeerd, waardoor tot 10 et. verlaging nog
moeijelijk te plaatsen was: 116 a 123 ffi Inl. en Pruiss.

’ 6 a’ 6 60. Boekweit heeft 5 et. meer opgebragt: 113
a 116 ffi Zwarte Zand ’5 15 a ’ 5.55. Gerst bij rede-
lijken aanvoer, hoofdzakelijk door vraag voor Pelderijen,

5 et. verhoogd: 96, 99 ffi N. Winter ’ 5.10, ’ 5.50.
Haver meer aangeboden en minder begeerd, waardoor de
Dikke en Witte voor 5 et. en de Zwarte voor 10 et. ver-
laagd is: 75 aB2 ffi Dikke Brouw / 3.45 a-’ 3.90; 65
a 68 ffi Witte Voer f2.90 a ’ 3.20; 68 a 72 ffi Zwarte
dito’ 3.10,’ 3.15 a’ 3.40. Paardenboonen onveranderd;
er is voor ’ 6.80 a ’ 7.10 naar deugd besteed en voor
de zaai geschikt, merkelijk meer bedongen. Gort niet
driftiger: puik / 9.50 a ’ 10 en Parel der 100 ffi ’12.25
a ’ 17.50. Koolzaad minder aangeboden doch ook weinig
gevraagd, de prijzen zijn nominaal ’ 11.50 a ’ 11.90.
Raapolie met veel handel tot ’ 33. Lijnolie ’29. Raap-
koeken ’7l a ’ 74. Lijnkoeken ’ll a ’ 12.

LONDEN 24 Januarij.
Suiker. De markt is stiller en van W.-Ind. soorten

vonden 700 v. nemers. Uit de band zijn afgedaan 700 b.
Mauritius tot 43/6 en 200 b. tot 46/ en 350 b. bruine
Guatemala tot 40/ a 41/. — Rum vast; omzet 150pijpen
Berbice; en Demerary tot 2/ a 2/1% en 50 dito Penang
tot 1/7." — Koffij gevraagd met vaste prijzen. — Thee
met veel handel. Ord. Congo 16 a 16%. — Rijst stil
maar vast. — Katoen zonder handel. —Salpeter vaster;
1500 b. Bengaal zijn verkocht tot 38/ a 43/. Engelsch
Geraffineerd 42/6 a 43/. — Verwhout, Rood 2/6 a 5/
hooger; 92 ton bedongen _. 5.2/6 a £ 5.10/. — Jute.
ca. 1500 b. vonden nemers.' — Metalen. Schotsch IJzer
vaster 58/ a 58/3. — Oliën. Lijn- stil 27/6 met verkoo-
pers, Huil 27/3. Terpentijn-, Amerik. 36/, Eng. 35/. —Talk. De markt bleef onveranderd en vast als gisteren.
Men noteert PVC disp. 58/6, Jan./MaartsB/6,April/Junij 56/.

ANTWERPEN 25 Januarij.
Koffij. Men meldt ons den verkoop van 620 b. St.

Domingo. —■ Granen stil en onveranderd. — Katoen.
Eenige partijtjes bedongen hoogere prijzen ; 2275 b. Suratte

zijn gedaan, zoomede 240 b. Louisiana en 69 b. Mobile
tot 42 a 4254 c. — Cacao. 57 b. St. Domingo bedongen
35 c. Voor Maragnan, die ook zeer schaarsch is, vraagt
men 45 e. — Voor Olijfolie blijft men zeer hoogeprij-
zen betalen.

HAVRE 23 Januarij.
Katoen. Men betaalde heden voor 700 b. fr. 99% »

fr. 100 voor bas New-Orleans. — Koffij. Omzet 500b.
Haïti op levering tot fr. 74; 312 b. Rio tot fr. 72% en
110 b. dito tot fr. 84 a 85. — Van Suiker zijn verkocht
84 v. Antilles tot fr. 60; 1500 b. Mauritius tot fr. 65..
en 300 b. Moscov. Fernambucq tot fr. 33. — Huiden.
257 st. gez. M.-V. bedongen fr. 85. — Van Wol vonden
10 b. 8.-A. tot geh. prijs en 3b. dito tot fr.1.20 nemers.

HAMBURG 25 Januarij.
Koffij vast; verkocht eene lading zeilende Rio van

3000 z. per Louise tot 6% sch.; voorts zijn 2000 z. loco
afgedaan. — Zink stil. — Raapolie per Mei 23.6 a 23.4,
per October 24.6 a 24.4. — Granen. Tarwe in loco
vast; buitenl. zonder kooplust. Rogge in loco stil; Ko-
ningsb. tervoorjaar 127 ffibeursgewigt met 72 m.b. betaald

BALTIMORE 9 Januarij.
Tabak. TJe inspectie sedert 1 Januarij bestaat uit

slechts 8 v. Maryland en 3 v. Ohio. De afdoeningen
gaan 100 v. niet te boven , waaronder ca. 40 v. ordin.
Maryland tot $ 2%en25v. Mason Countytot $ 5 % a 8. —Meel geanimeerd. Omzet 1000 v. HowardStreet a $5.50,
zijnde 12% c. hooger. — Vrachten naar Holland 32/6
en 5 pc. — Koers op Amsterdam 41% a 41%.

RIO JANEIRO 15 December.
Koffij. Sedert 8 Dec. zijn uitgevoerd 11600 b. naar

Hamburg en het Kanaal. Voorraad 110/in. b. Voor
good first betaalde men 6000 a 6150 rs. ■— Vracht naar
het Kanaal 25/ a 30/. — Koers op Londen 25^.

VERTREK der SPOORTREINEN.
HollandscheSpoorweg.

Spoorweg.Van Rott. naar Amsterdam: 7.30, 11.40, 3.30, 6.30
» ii alleen n.'s Hage: 9.45's morg. en 9.35''s av.
" Amst. naar Rotterdam: 8 301130 430 7.3'. 's Hage naar Rott.: 8.30,10.41, 1.33. 3.40', 6.43, 9A*Aankomst te Rotterdam: 9.15,11.30, 2.20 4 30 7 30 10.30

Spoorweg Antwerpen-Rotterdam.
Van Rott. naar Antwerpen en Breda: 10.15 3 —ii Dordrecht naar Rotterdam: 10.40,' 3*20.Breda naar Antwerpen en Rott.: 6.50 J12i38.alleen naar Antwerpenen Moerdijk: 5.20

ii Antwerpen naar Breda en Rott.: 7U5' 12 20.alleen naar Breda en
Rhijn-Spoorweg.

Rhljn-Spoorweg.Rott.n.Utr Amst.,Arnh.:7.-,10.-,12.15, 1.30, 5.45,9.-Amst. n. Utr. en Rott.: 7.20,10.35,12 30 2 30 6 15 9I5
Arnh.n.Utr..Amst.,Rott.s 6.30, 9.45,11.35!12.10.12'30',5.20Utrecht naar Rotterdam: 6.30, 8.35,11 50 1 20 4*15 7,3°
Gouda naar Rotterdam: 7.36, 9.26,12.40' 2.10' 5 40.8.3*Aankomst te Rotterdam: 8.15,10. I.lo' 230' 6359-—

Advertentiën.
Heden verloste, door Gods goedheid, voorspoedig

van eene DOCHTER mijne geliefde Echtgenoot
N. M. SMITS.

Den 26 Januarij 1860. W. LAGERWEY.
Heden beviel voorspoedig van een' ZOON ANNA

VAN DEN BERG, geliefde Huisvrouw van

25 J—f1860. THs- OUWELEEN.

Op den lOden Januarij 1860 overleed te Rotterdam,
in den ouderdom van ruim 27 jaren, na een lang-
durig borstlijden, tot diepe smart van mii en mijne
Kinderen, mijn' geliefde jongste Zoon ABRAHAM
FREDERIK 'VAN WAGENINGE, Doctor in de
Genees-, Heel- en Verloskunde.

A. F. JOCHIM,
Wed. P. J. van Wageninge.

Uit hoofde van Buitenlandsche Betrekkingen wordt
deze Advertentie eerst nu geplaatst.

Openbare Vergadering
der COMMISSIE ter h<\ orderingvauhet
Onderzoek naar de Verschijnselen op
den Oceaan, op HEDEN 27 Januarij 1860. des
avonds ten 8 ure, in het Gebouw der K. N. Y. C.
Sprekers: de Heeren D. C. RIETBERGEN

en D. KEUS, Leden der Commissie.

STOOMBOOTVAART

SCHOTLAND,
voor PASSAGIERS en GOI.DEREIV.

Naar LEITH
het Stoomschip IVAIïHOE, Kapitein .Tohn
Calrns, vertrekt ZATURDAG 28 JANUARIJ,
des morgens vroeg.

Adres bij GEORGE LEVINGSTON en J. A.
HO UWENS. Agenten teRotterdam, en bij D ONALD
R. MACGREGOR. Agent te Leith.

STOOfIröÖOTVAART
TUSSCHEN

ROTTERDAM en HÏÏLL.
Voor PASSAGIERS en GOEDEREN.
De Stoomboot IIAIVH , Kapit. R. Dunlpace,

vertrekt van ROTTERDAM naar HULL
ZATURDAG den 2S JANUARIJ. des morgens.

Adres bij J. B. CROL Sf Co.

De Heeren HOPE & C°. adverteren, dat op Woens-
dag den lsten Februarij en vervolgens, ten Kantore
van de Associatie-Cassa, zal worden gevaceeerd tot de
betaling van de op dien dag verschijnende COUPONS
van de Obligatien ten laste van den Staat Louisiana,
door de Citizens' Bank van Louisiana te New-Orleans
bij hen betaalbaar gesteld , alsmfde van die der Schuld-
bekentenissen ten laste van de Citizens' Bank zelve,
en dat insgelijks ten zelfden dage bij de gemelde
Associatie-Cassa zullen worden betaald 359 stuks
SCHULDBEKENTENISSEN ten laste van de
Citizens' Bank, losbaar in de jaren 1857, 1858, 1860
of 1861, die ter aflossing zijn uitgeloot, te weten:

1089 1233 193 708 19 1133 901 1252 419 1204
54 992 572 701 926 861 1277 1011 947 70

1368 655 124 243 177 737 994 1267 593 93
176 300 560 892 299 685 71 281 991 1134
427 1238 799 556 625 1095 397 119 113 532
598 495 1330 722 648 1127 194 1333 651 179

1069 1420 979 1153 1068 728 1432 620 41 6
675 18 227 957 56 699 893 91 1249 304
823 263 816 1067 882 496 213 1143 1390 1188
451 343 526 9 1421 1086 34 544 917 1309

1315 1118 452 877 480 575 286 1038 47 408
1109 337 129 839 576 937 516 423 879 507
966 1077 902 693 1140 1099 1283 1359 345 435
324 154 296 11 634 536 717 583 289 1078

1053 771 527 1146 231 192 843 1104 858 996
267 484 672 1137 1335 1107 733 448 1329 396

1259 1076 1321 216 617 470 72 921 916 1369
833 614 390 172 550 666 1231 578 697 744

1237 1297 943 1336 810 1293 1215 1035 1056 356
596 485 582 932 1103 239 287 104 1243 604
981 1136 665 1223 577 950 1018 968 413 342
251 118 1043 82 710 1051 372 919 1308 308
537 1232 951 196 322 759 421 1049 1110 837

1404 579 505 563 1291 518 1055 1182 358 457
284 1401 1343 1132 531 367 845 40 754 75

1324 511 1185 120 1073 84 49 1393 238 182
1093 1339 101 569 1159 303 441 726 632 796

' 215 202 85 8 1205 1260 1186 975 1358 405
494 696 546 890 1000 864 137 552 1218 1044

j 1349 35 984 1415 854 3 44 1033 79 328
319 764 1384 780 139 190 222 98 59 653
875 437 209 376 962 783 145 624 622 199
522 1337 361 162 388 394 1183 341 1325 1254
678 515 704 221 111 716 233 1413 498 264
384 1310 447 674 658 840 850 217 982 945
490 886 51 695 325 1162 746 1045 1008

leder met ’ 1200, tegen intrekking der Schuldbe-
kentenissen en de daarbij behoorende nog onverschenen
Coupons; zullende met 1 Februarij 1860 het genot
van rente op dezelve uitgelote Obligatien ophouden.

Amsterdam 25 Januarij 1860,

Openbare Vrijwillige
VERKOOPING.

JOHANNES HOGERSDIJK, Notaris, residerende
te Rotterdam, als last hebbendevan zijnen Principaal,
is voornemens op Donderdag den 9den Februarij
1860, des namiddags ten 5 ure, in het Locaal voo
Publieke Verkoopingen, aan de Gelderschekade aldaar>
in hetopenbaarte Veilen en Verkoopen, de nate melde»

OPEN GRONDEN,
uitmakende een gedeelte der voormalige Kleeder-
bleekerij de Morgenster, gelegen aan den
Oostsingel, nevens den Grond, bestemd tot den door
de stad Rotterdam geprojecteerden Nieuwen Buiten-
singel binnen deze gemeente, benevens voorts tot
Afbraakeen GEBOUW, staande aldaar,te weten:

N.» 1 tot en met 13. Dertien Stukken OPE^
6HOND, gelegen aan de westzijde der geprojec-
teerde Nieuwe Straat, welke in hét te Veilene be-
grepen is en naast Stads Grond zal worden aangelegd,
ter breedte van ruim 4 El; beginnende het Perceel
n.° 1 op eenen afstand van ruim 3 Ellen van bc*
Eigendom van den Heer Hoos, hebbende genoemde
Perceelen ieder eene breedte van ruim 5 Ellen, aan
voormelde Straat en van daar eene diepte van onge-
veer 11 Ellen; bedragende de inhoud van ieder,
ongeveer 56 Ellen, terwijl bij ieder der Perceelen
behoort het gedeelte Straat daarvóór aan de oostzijde
gelegen.

N.° 14 tot en met 28. Vijftien Stukken OPE*
GI&O.YD, gelegen ten westen — en wat de beide
laatste daarvan betreft ook ten noorden der vorige*
aan de oostzijde der geprojecteerde nieuwe Straat,
welke ter breedte van ongeveer 3 El mede in het te
Veilene is begrepen en de westelijke grens daarvanzal uitmaken, liggende Perceel n.° 14 tegen Perceel
n.° 1 en zoo vervolgens noordwaarts op, hebbende
de Perceelermos. 14 tot en met ;26 ieder eene breedte
van ruim 5 El aan die Straat en van' daar eene diepteva»
ongeveer 10 El, bedragende de inhoud van ieder
ongeveer 51 El; hebbende n.° 27 eene gelijkebreedte
en de geheele diepte van den te Veilen Eigendom
des Verkoopers aan die zijde, makende een inhoud
van ongeveer 85 El, terwijl n.° 28 de nog overige
breedte en diepte van dienEigendom aldaar uitmaakt»
ter inhoudsgrootte van omtrent 106 EI; bij ieder van
welke nos. 14 tot en met 28 behoort het gedeelteStraat daarvóór aan de westzijde gelegenN°. 29. Een Stuk OPEIV GROND , gelegenop een afstand van ruim 3 Ellen ten zuiden de'
vorige Perceelen, waarop thans het af te breken
Gebouw staat (welk Gebouw echter verder oostwaarts
strekt) en welk Perceel den zuidelijken en westelijkengrens van het te Veilene uitmaakt en eene lengte
heeft, van het oosten naar het westen, van ongeveer
15 El, bij eene breedte van ongeveer 5 El, makend*
eene inhoudsgrootte van omtrent 77 EI.En eindelijk, tot,Afbraak, het GEBOUW'thans staande op het laatstgemelde Perceel.Het overige van den Eigendom des Verkoopers»thans uitmakende de ruimte tusschen de 28 eerstePerceelen en n°. 29, benevens den toegang aan den
Singel, blijvende tot Straat bestemd en zullen bij d«
Koopers onverdeeld worden verkregen.

Alles bekend bij het Kadaster dezer GemeenteSectie E, Nos. 537, 538, 539, 540 en 2207, ter
inhoudsgrootte van 22 Roeden, 70 Ellen.Aangeslagen in de Grondlasten over 1860 "P

’41.20.
In eigen gebruik en te aanvaarden op den lsten

Maart 1860 of vroeger bij de betaling der Koop-
penningen.

De Veiling en Verkoop zal geschieden afzonderlijk
of gecombineerd , zoo als nader zal worden opgegeven-

Nadere informatien zijn te bekomen tenKantore van
voornoemden Notaris , aan de Korte Hoogstraat, te
Rotterdam, alwaar 8 dagen vóór de Veiling de
Plattegrond-Teekening der Perceelen te bekomen i*

De te Veilen Perceelen kunnen, behoorlijk afgeba-kend , drie dagen vóór en op den dag der Veiling,
van s morgens 9 tot 's namiddags 5 ure , worden be-z'gtigd-

NEDERLANDSCHE STOOMBOOT-REEDERIJ.
DIENST voor PASSAGIERS en GOEDEREN,

TUSSCHEN

ROTTERDAM—MANNHEIM en tusschen gelegen Plaatsen.

AFVAART BOOMPJES.
Van ROTTERDAM langs NIJMEGEN naar MANNHEIM, des Zondags, Dingsdags, Woensdags

en Vrijdags, des morgens ten 8 ure.
Van NIJMEGEN naar ROTTERDAM, des Maandags, Dingsdags, Donderdags en Zaturdags,

des morgens ten 7 ure.

GEIIUL STEAI-KAÏIGATIOS COMPANY.
ROTTERDAM en LONDEN.

De Stoom-Schepen vertrekken met Passagiers en Goederen geregeld
iederen Dingsdag, Donderdag en Zaturdag.

' JANUARIJ 1860.
Zaturdag 28, 's morgens 7 ure. | Dingsdag 31, 's morgens » ure.

VRACHTEN: Groote Kajuit £ 1.10.—, been en terug £ 2.5.—.
Voor-Kajuit „ —17-6, „ „ „ „ 1.6.6.

GEBROEDERS SMITH, Agenten.
IJSGANG VOORBEHOUDEN.

ftedrukt en uitgegeven bij
ö. en C. A. van Reyn,

te Rotterdam.

Borst- en Keelaandoeningen.
50 Geneesheeien aan de Hospitalen van Parijs,

Voorzitters en Leden van de Académie de Medecine,
hebben de voldoende uitwerking van den SIROOP
en PATE DE ÏVAFÉ van DELANGRENIER
en hare voortreffelijkheid boven alle andere Borst-
middelen bevestigd.

Depot: Rue Richelieu. 26, te Parijs; te Amsterdam
bij Mme. TENBACK, Vijzelstraat, en te Rotterdam
bij den Heer VAN SANTEN KOLFF, Apotheker,

Openbare Aanbesteding.
De COMMISSIE voor de Plaatselijke Werken

enz. van Rotterdam zal op Woensdag den Bsten
Februarij 1860, des voormiddags ten 11 ure, in hare
Vergaderkamer in het Stads Timmerhuis, in Twee
Perceelen Aanbesteden:

De LEVERANTIE van
1300 kubieke Ellen DUINZAND en

30 HARDSTEENEIV ZAKKEN.
Nader omschreven in het Bestek en de Voor-

waarden , dat op de gewone dagen en uren ter lezing
ligt op het Bureau van gemeld Timmerhuis.
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