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Deze Courant wordt dagelijks, met uitzondering van Zon- en Feestdagen, uitgegeven. — Prijs: f 5 in de drie maanden.

WEENEN, 24 Januarij.
Van regeringswege wordt het berigt, dat de vesting

Verona in staat van beleg zou zijnverkaard, tegengespro-
ken, doch op eene wijze, welke het vermoeden doet ont-
staan , dat het eerlang daar ter plaatse, zoowel als elders in
het Venetiaansche, zoo ver zal moeten komen. — InLom-
bardije en in de Midden-Stateu van Italië zijn vereenigingen
gevestigd, met het doel om gelden te verzamelen en te
besteden, ten einde in de grootere en kleinere steden van
Oostenrijksch Italië den wrevel tegen de Regering le-
vendig te houden. De ondervinding leert, dat zij tot
dusverre boven verwachting dit doel bereiken. Het be-
wind te Weenen kan geen Italiaan, dien eene dergelijke
betrekking zou kunnen wordeu toevertrouwd, bewegen
om zich aan het hoofd van het stadsbestuur van Venetië
te plaatsen. Zoodra er spraak is van eene dergelijke be-
noeming, bekomt de bedoelde persoon eene menigte onge-
teekende brieven, in welke hij met een onvermijdelijken
dood wordt gedreigd, indien hij dergelijke betrekking
durft aanvaarden, en het is bekend, dat de Italiaan
geenszins tegen een sluipmoord opziet. De Regering denkt
er niet aan om het Venetiaansche aftestaan. Het bevoor-
deelen van dat land kan niet baten; men zal alzoo de
kracht der wapenen en gestrenge maatregelen behoeven,
om de orde te handhaven, en dit zalniet kunnen strekken
om de stemming der volksmenigte te verbeteren.— Men verzekert, dat bij de Regering voorstellen uit
Parijs zijn ingekomen, nopens de grondslagen op welke
de bijeenkomst van een Congres over de italiaansche be-
langen zou kunnen plaats hebben, doch dat zij dadelijk
daarop geantwoord heeft, dat, in de tegenwoordige om-
standigheden , Oostenrijk geenszins kan besluiten om aan
dergelijke vereeniging deeltenemen.— Het sardinische ministerie, onder graaf Cavour, is
georganiseerd, en reeds dadelijk daarna verneemt men
blijken van deszelfs bedoelingen. De inlijvingvan de mid-
den-italiaausche Stoten in Piemont zal, zonder veel tus-
schenspraak, door de daadzaak worden bewerkt, dat de
Gedeputeerden, welke eerstdaags in Parma, Modena en
Toscane zullen worden benoemd, zullen worden opgeroe-
pen om deel te nemen aan de beraadslagingen derpiemon-
tesche Kamer. Voor Modena heeft Farini het aantal dei-
te benoemen Gedeputeerden reeds voorgesteld. Cavour gaat
derhalve even als vroeger voort met zich, door het verle-
vendigen van het stelsel der v ertegenwoordigiug, met eene
volksmagt te omgeven, en daardoor wijd en zijd de aan-
trekkingskracht te verbreiden, welke in eene vrijzinnige
Constitutie ligt opgesloten. — Engeland kan zich daarin
verheugen, en op den eenmaal ingetreden weg voortgaan,
zonder dat zijne eer daardoor wordt gekrenkt; maar men
naeent zich hier kwalijk te kunnen voorstellen, dat derge-lijk bedrijf denKeizer derFranschen welbehagelijkkan zijn,
die in elk geval, steeds gebonden aan de bepalingen van
Villafranca, door den vrede van Zurich bevestigd, niet wel
niet een vrijzinnig staatkundig leven onder het oogvan zoo
vele zijner officieren en soldaten, als zich in Lombardijebevinden , kan gediend zijn.

PARIJS, 21 Januarij.
Li het officiële te Rome uitkomende orgaan wordt

tegengesproken wat dezer dagen door de duitscheen fran-
sche dagbladen is medegedeeld, omtrent spanning en on-
rust, welke zouden worden waargenomen in de Marken
eu iv Umbria. Volgens dat blad, is het eenig en alleen
aan kwaadwilligheid toeteschrijven, dat dergelijke geruch-
ten worden verbreid, en is die kwaadwilligheid te meer in
het oog loopend omdat het eene bekende zaak is, dat de
bevolking van die gewesten zeer gehecht is aan het pon-
tificale gouvernement.

Inmiddels schijnt het waarheid te zijn, dat dezer da-
-Be'_e'_ een adres van ingezetenen uit die provinciën aau den
Jveizer is overhandigd, waarin zij Z. M. verzoeken om
Maatregelen te nemen om hen vrijtemaken van eene Re-
gering, welke zij niet durven omverwerpen, uithoofde der
aanwezigheid van de fransche krijgsmagt te Rome.

Het zeggen is, dat deze stand van zaken zeer mishaagt
Keizer Napoleon, die zich geenszins de bezwarenont-

yeinst, welke het gevolg zouden zijn van een opstand in
f.?m 8 gedeelte van den Kerkdijken Staat, die zeer ligte-
"jk kan uitbreken, niettegenstaande defransche krijgsmagtn°g in Rome is gelegerd, omdat de verbittering toeneemttegenover het onverzettelijke besluit der pausselijke Re-
gering, die alle hervormingen volstandig blijft weigeren.
Reeds wordt verzekerd, dat in de gegevene omstandighe-
den de genoemde krijgsmagt Rome bezet zal blijven hou-
den, om 't even of op de ontruimiug der hoofdstad al dann»et door den H. Stoel zal worden aangedrongen.

Door de Regering te Weenen is het in staat van beleg
stellen der vesting Verona officieel tegengesproken. Hiervreest men inmiddels, dat vroeg of laat tot zoodanigen
maatregel zal moeten worden overgegaan, vermits de geest
Vajl tegenstand in het Venetiaanschezeer toeneemt, vooral
la de komst van den graaf de Cavouraan het hoogbewind
te Turin. Men maakt de aanmerking, dat de laatstge-
noemde minister groote moeijelijkheden te overwinnen zal
hebben, en de vervulling van zijne betrekking vooral met be-
swaren zal gepaard gaan, omdat hij aan de eene zijde de
bepalingen van het te Zurich geslotene vredesverdrag moeteerbiedigen, terwijl hij aan den anderen kant de hoop nietmag verijdelen van de warme italiaansche patriotten, die
jnist van hem verwachten, dat hij Italië geheel zal ver-lossen van de vreemde heerschappij.De partij, die gestemd is voor het behoud der bescher-

mende regten, laat steeds luide hare stem hooren door
middel van adressen, vlugschriften eu de dagbladen. Zij
beweert, dat het sluitenderhandels-overeenkomstmet En-
geland geenszins geschiedt met het doel om Frankrijk te
bevoordeelen, maar alleen met staatkundigebijoogmerken,
om Engeland te believen. Van die zijde wordt gewezen
op den britschen bewindsman sir Robe'rt Peel, die, toen
hij de vrije handels-beginselen iv Engeland invoerde, geene
andere mogendheidraadpleegde, noch voordcelenbedongvan
andere natiën, omdat de uitsluitende bevordering van het
engelsche handels-belang zijne oenige drijfveer was. Men
vleit zich , dat, ingeval de overeenkomst werkelijk tot stand
komt, de fransche Regering er voor zal hebben gezotgd
dat zij de toestand blijft beheerschen, bij voorbeeld dooi-
de bepaling, dat het tractaat slechts kort van kracht zal
zijn en weldra door de hooge contracterende partijen zal
moeten worden vernieuwd, indien deze begrijpen, dat de
nationale belangen.dit vorderen.

De tegenstanders van het tractaat leggen de Regering
te last, dat zij, wat de staathuishoudkunde aangaat,
zich op een geheel verkeerd standpunt heeft geplaatst.
Zoo wordt beweerd, dat de invoer van cic fransche zijde
in Engeland gemakkelijk zal worden gemaakt en het be-
lang der fransche industrie daardoor zeer zal worden be-
vorderd , terwijl men geheel uit het oog verliest, dat de
zware fransche zijde eene geheel andere stof is dan de ge-
meene zijde, die door Engeland in het groot wordt be-
reid en thans reeds, nu er nog geen tractaat bestaat, op
de fransche markten, zeer ten nadeele derfransche fabrie-
keurs, in aanzienlijke hoeveelheden wordt aangeboden.
De Regering geeft hoog op van de vermindering der en-
gelsche regten op voorwerpen van weelde, terwijl heteene
algemeen bekende zaak is, dat de eenige productive be-
lastingen die zijn, welke worden geheven van voorwerpen
van dagelijksch verbruik, als die, waarvan thans de invoer
hier te lande gemakkelijk zal worden gemaakt. Menvraagt,
of eene natie, die hoeden en linten fabriceert, gelijkmoet
worden gesteld met eene, die ijzer en staal voortbrengt.

Wat de vermindering der engelsche regten op de fran-
sche wijnen aangaat, zou het voordeel mede slechts
denkbeeldig zijn, omdat het engelsche volk gehecht isaan
zijne zeden en gebruiken, en zeer zeker niet door de britsche
staatslieden zal worden aangespoord om het bier te laten
staan, welks bereiding de parel is van al de britsche be-
lastingen.

Nog wordt van dien k« oerd, dat de handels-
beginselen van het jaar 1789 de jammerlijkstegevolgen
hebben, vermits zij hebben gestrekt om belangen gelijk-
te stellen, welke regtstreeks tegen elkander overstaan.
Sedert 1789 staan de hoeden en de wijn op dezelfde lijn,
ook omdat men de industrie met den landbouw heeft ver-
ward eu ondereengemengd. Men zegt, dat, als de fran-
sche producten van dagelijkschverbruik door hetbuitenland
tegen hooge prijzen worden overgenomen, de nationale
rijkdom toeneemt. Dit mag waar zijn, maar inmiddels
zal, volgens de voorstanders der beschermende regten,
het volk van honger sterven. Als Engeland tegen hooge
prijzen den franschen wijn koopt, wordt die wijn,
liet natuurlijke product van den franschen bodem, 'twelk
zoo bij uitnemendheid de volksdrank hier te lande is,
duurder in het binnenland, en daardoor voor de menigte
onbruikbaar. Het fransche volk kan dan water drinken.
Alles vloeit, naar hunne overtuiging, voort uit de bestaande
verkeerde staathuishoudkundige begrippen, die hebben
verward hetgeen afgescheiden behoorde te blijven, — die
wel in theorieerkennen voorwerpen vau dagelijkschverbruik
en voorwerpen van weelde, maar in de praktijk den hof-
mantel gelijkstellen .met een vat wijn. Reeds is men zoo
ver gekomen, dat men de fransche taal zelve revolutio-
neert en haar geweld aandoet, vermits men spreekt van
industrie agricole en industrie vinicole, zoodat de landbou-
wer, die van nature staat tegenover den industrieel, thans
zelf wordt beschouwd als een industrieel.

Uit dit een en ander leiden de voorstanders der bescher-
mende regten af, dat, ook wat de binnenlandsche aangele-
genheden aangaat, Frankrijk eene duistere toekomst te
gemoet gaat.

Het behoeft te naauwernood vermelding, dat het ultra-
montaansche hoofd-orgaan I'Univers behoort onder de dag-
bladen , welke de beschermende handels-beginselen met
kracht en nadruk voorstaan. Inmiddels worden de bui-
tenlandsche aangelegenheden door de Univers geenszins
uit het oog verloren. De heer Louis Veuillot heeft heden
in dat blad een betoog geplaatst, waarin hij de aandacht
vestigt op de brochure, welke dezer dagen iv het licht is
verschenen tot toelichting als het ware van het bekende
vlugschrift „de Pans en het Congres", waarin wordt uit-
eengezet, dat in het belang der beschaving ook Rome aan
het pausselijk gezag behoort te wordeu onttrokken. In
de tweede brochure wordt beweerd, dat het middel tot
regeling der zaak „hoogst eenvoudig" is, en hierinbestaat,
dat door de europesche diplomatie een Onderkoning van
Rome zal worden benoemd, die het verantwoordelijke tij-
delijke opperhoofd zal zijn van het romeinsche gouverne-
ment en geheel onafhankelijk van het geestelijke gezag,
welk laatste mede onafhankelijk zal te werk gaan. Die
Onderkoning zal voor zijn leven worden aangesteld door
eene vergaderingvan ambassadeurs, met goedvinden van den
Paus. Hij zal naast het Vaticaan zijn paleis en eene leeken-
hofhouding hebben. Voorts zal hij regeren met eene
Wetgevende Kamer; hij zal zijn leger, zijne vloot, zijne
financiën hebben, in één woord, alles, wat hehoort tot
de nieuwere regering, in welker genot de Italianen ten
dringendste verlangen te worden gesteld. Op die wijze

zal de Paus voor de geheele wereld worden wat nu een
aartsbisschop voor zijn diocees is.

De heer Veuillot meent, dat het middel indedaadhoogst
eenvoudig is, maar dat de voorsteller waarschijnlijk niet
heeft bedacht, dat de stadRome dan voor een groot gedeel-
te zal worden bevolkt met politie-beambten en met die soort
van volk, met welker bewaking de politie-beambten meer
uitsluitend zijn belast. De abt Michon heeft deze brochure
geschreven en ook geteekend. Volgens den heer Veuillot,
verlangt deze geestelijke niets anders danaan zijnen naam
ruchtbaarheid te geven, en is hij thans op den goeden weg.

De heer Veuillot is hoogelijk ingenomen met het laatste
betoog van den heer de Sacy in het Journal des Débats.

PARIJS, 25 Januarij.
Heden avond worden door het half-officiële dagblad la

Patrie eenige bijzonderheden medegedeeld omtrent de ta-
rieven, op welke het met Engeland gesloten handels-
verdrag betrekking heeft. Van eene zijde, welke goed
onderligt kan zijn, wordt gemeld, dat men aan de op-
gaven van het genoemde dagblad geloofkan slaan, ver-
mits die uit goede bronnen afkomstig zijn. Het maakt
hier een niet gunstigen indruk, datomtrent de zoogenaam-
de parijsche mode-artikelen weinig of niets wordt gezegd.

Het zeggen is, dat ten gevolge van het sluiten der han-
dels-overeenkomst, de groote*maatschappijen voor de exploi-
tatie van steenkolenmijnen en het bewerken der metalen
hunne aandeelhouders buitengewoon zullen oproepen,
ten einde te beraadslagen over hetgeen nu zal moeten ge-
beuren. Verder wordt verzekerd, dat de minister van
Koophandel en Openbare Werken eene circulaire zal zen-
den aan de Kamers van Koophandel, ten einde de verte-
genwoordigersvan handel en nijverheid gerust te stellen om-
trent de mogelijke gevolgen van het sluiten der overeen-
komst met Engeland.

Inmiddels heeft de Keizer gelast, dat, ter zake van
het sluiten dezer overeenkomst, van wege het Rijk eene
medaille zal worden geslagen.— De prijzen der fondsen waren heden williger. Bij
geruchte werd gesproken van de mogelijkheid eener vier-
voudige alliantie tusschen Frankrijk, Engeland, Rusland
en Pruissen, waarvan het doel zou zijn de regeling van al
de thans hangende vraagstukken van algemeen europe-
schen aard.

Een dor avondbladen verzekert heden, dat in brieven
uit Rome, de dagteekening voerende van 22 Januarij,
voorkomt, dat de Paus, in strijd met het gevoelen van
zijne raadslieden, die de zaken tot het uiterste wilden
drijven, heeft besloten, om zijn aan Keizer Napoleon ge-
geven antwoord niet bekend te maken. Men zou dit als
eeti gunstigvoorteekenmogen beschouwen. — Ook werd ter
beurze beweerd, dat de Paus zich gezindheeft verklaardom
deel te nemen aan een Congres, en dat dien ten gevolge
door den heer Thouvenel de onderhandelingen over deze
aangelegenheid met de mogendheden waren hervat. Ver-
der werd gewaagd van onderhandelingen met Oostenrijk
over den verkoop van Venetië.— Naar aanleiding eener circnlaire van den minister
van Oorlog, houdt men zich thans bij de regimenten ka-
vallerie bezig met oefeningen tot bevordering der indivi-
duele zelfstandigheid der op zich zelf staande ruiters.
De Keizer heeft uit eigene middelen premien uitgeloofd
ter belooning dergenen, welke bij die oefeningen zullen
hebben uitgemunt.

LONDEN , 24 Januarij.
H. M. Koningin Vktoria heeft heden de Parlements-

zitting met de gebruikelijke plegtigheden geopend. De
door H. M. gehouden aanspraak [welker hoofd-inhoud
reeds door een telegrafisch berigt bekend is] behelst het
volgende:

Mijne betrekkingen met de buitenlandsche mogend-
heden zijn bij voortduring op een vriendschappelijken en
voldoenden voet.„Bij het sluiten der vorige zitting berigtte ik u, dat
mij mededeelingeu gedaan waren, om te vernemen of,
ingeval eene Conferentie van de groote mogendheden van
Europa gehouden werd, ten einde schikkingen te maken
ten aanzien van den tegenwoordigen en den toekomstigen
toestand van Italië, door mij een gevolmagtigde afgevaar-
digd zou worden om aan zoodanige Conferentie deeltene-
men. Sedert heb ik eene formele uitnoodiging van den
Keizer van Oostenrijk en van den Keizer van Frankrijk
ontvangen, om een gevolmagtigde te zenden voor een
Congres, hetwelk bestaan zou uit de vertegenwoordigers
van de acht mogendheden, die partijen waren in de trac-
taten van Weenen van 1815 ; het doel van zoodanig Con-
gres zou zijn, mededeeling te ontvangen van deteZuricb.
gesloten tractaten, en te beraadslagen met de genoemde
mogendheden, benevens de Hoven van Rome, Sardinië en
de Beide Sicilien, over de beste aantewenden middelen,
ten einde Italië te bevredigen eu deszelfs welvaart op
hechte grondslagen te vestigen.„ Ten allen tijde verlangende om mede te werken tot
overwegingen, welke het behoud van den vrede ten doel
hebben, heb ik de uitnoodiging aangenomen, maar tevens
te kennen gegeven, dat ik in dergelijkCongres mij stand-
vastig zoude houden aan het beginsel, dat geen buiten-
landsch geweld zou worden aangewend om het italiaansche
volk eenigebijzondereRegering of Constitutie optedringen.

„Er hebben zich omstandigheden voorgedaan, welke
hebben geleid tot het uitstellen van het Congres, zonder
dat de dag van deszelfs bijeenkomst isbepaald ,- maar het-
zij in eenig Congres, hetzij bij eene afzonderlijke onder-
handeling, zal ik trachten voor het volk van Italië vrij..



dom van vreemde tusschenkomst door middel van wapen-
geweld in deszelfs binnenlandsche belangen te erlangen,
en ik vertrouw dat de aan gelegenheden van dat schier-
eiland op eene vredelievende en voldoende wijze zullen
worden geregeld. De bescheiden betreffende dit onder-
werp zullen u worden voorgelegd.„ Ik ben in onderhandeling met den Keizer der Fran-
schen, met het doel om het handelsverkeer tusschen de
twee landen uittebreiden en alzoo de banden van vriend-
schappelijke alliantie tusschen de twee landen nog naau-
wer toetehalen.„ Tusschen Spanje en Marocco is een geschil ontstaan ;
ik heb getracht, door bevredigendemiddelen, eene vrede-
breuk te verhoeden ; maar tot mijn leedwezen, ik moet het
erkennen, zonder gevolg. Ik zal last gevenom de beschei-
den nopens deze aangelegenheid u te doen mudedeelen.

„ Mijn gemagtigde en die van den Keizer der Fran-
schen hebben, overeenkomstig hunne instructien, zich
naar deu mond van de rivier de Peiho begeven, ten einde
den togt naar Pekin voort te zetten om in die stad over
te gaan tot het uitwisselen van de ratificatien van het
verdrag van Tien-tsin, overeenkomstig het 56ste artikel
van dat tractaat; doch zij zijn in het voortzetten hunner
reis door middelen van geweld verhinderd, en daarbij is
een gevecht ontstaan tusschen de chinesche forten aan
den mond van dien vloed en de scheepsmagt, door welke
de gemagtigden werden begeleid. De bondgenooten heb-
ben bij die gelegenheid blijken gegeven van hunne gewone
dapperheid, maar zijn, na een belangrijk verlies te heb-
ben geleden, genoodzaakt geweest om te wijken. Ik ben,
in overleg en met medewerking vanden Keizer der Fran-
schen, bezig met de uitrusting eener expeditie, ten einde
voldoening te erlangen en te doen beantwoorden aan de
bepalingen van het verdrag van Tien-tsin. Het zal mij
aangenaam zijn, indien eene spoedige berusting van den
Keizer van China in de gematigde aanvragen, welke hem
door de gemagtigden zullen worden voorgelegd, de nood-
zakelijkheid zal verhoeden van het aanwenden van mid-
delen van bedwang. Ik zal last geven, dat de stukken
betreffende dit onderwerp u zullen worden voorgelegd.

„Een ongeoorloofd bedrijf van een beambte derVer.-Sta-
ten , betreffende het eiland S. Juau, tusschen Vancouvers-
eiland en den vasten wal, zou hebben kunnen leiden tot
eene botsing tusschen mijne krijgsmagt en die van deze
Staten. Dergelijke botsing is echter verhoed door de oor-
deelkundige voorzigtigheid van mijne zee- en burgerlijke
officieren daar ter plaatse, en door de billijke en verzoe-
nende voorloopige regeling, welke door het bewind der
Vereenigde Staten nopens deze aangelegenheid is voorge-
steld. Ik vertrouw, dat het geschil over de grensschei-
ding , welke tot het gebeurde aanleidingheeft gegeven, zal
worden vereffend overeenkomstig de regten der beide Sta-
ten, zoo als die bij art. 1 van het tractaat van 1846 zijn
bepaald.„ De laatste vonken van woeling in mijne oost-indi-
sche bezittingen zijn uitgedoofd. Mijn Onderkoning
heeft eene vredelievende reis volbragt door de landstreken,
welke de hoofdzetel waren der wanorde, en heeft, door
eene welberaamde vereeniging van standvastigheid met
edelmoedigheid, mijn gezag allerwegen krachtig en zoo
ik vertrouw duurzaam gevestigd. Ik heb van mijnen
Onderkoning de meest verblijdende berigten bekomen
nopens de trouwhartigheid mijner indische onderdanen en
van de goede gezindheid der inlandsche opperhoofden
en groote grondbezitters. De aandacht der Regering in
Indie is gevestigd op de ontwikkeling der inwendigehulp-
bronnen van dat land, en ik gevoel mij gelukig ulieden te
kunnen aankondigen, dat er verbetering plaats heeft in de
geldelijke vooruitzigten.

„ Ik heb een verdrag gesloten met den Tycoon van Ja-
pau, en een verdrag ten aanzien van de grensscheiding
met de Republiek van Guatemala. Ik heb last gegeven
om u deze verdragen voorteleggen.„Mijne heeren van het Huis der gemeenten. Ik heb
bevolen u voorteleggen de begrootingen voor het nieuwe
dienstjaar. Zij zijn opgemaakt met het doel om de
krijgsmagt zoo te land als ter zee en de weerbaarheid van
het Rijk op een deugdelijken voet te brengen. Het ismij
aangenaam, u te kunnen mededeelen, dat de toestand
der openbare inkomsten voldoende is.

„ Mylords en heeren. Ik heb met dankbaarheid en zelf-
verherring de uitgebreide aanbiedingen voor de vrijwillige
dienst aangenomen, welke mij door mijne onderdanen zijn
gedaan. Deze blijken van burgerzin hebben eene ge-
wigtige bijdrage geleverd tot het stelsel onzer nationale
verdediging.„ Ulieden zullen voorstellen worden gedaan ter Verbete-
ring van de wetten , welke de vertegenwoordiging desvolks
in het Parlement regelen, en om deze vertegenwoordiging
op eenen breederen en meer vasten grondslag te vestigen.„ Ik vermaan u ernstig om uwe werkzaamheden te her-
vatten , die strekken tot verbetering van onze regtspleging ,
inzonderheid ten aanzien der bankbreuken, het overdragen
van landbezit, de bevestiging der statuten, en het verder
ineensmelten der regtspraak volgens de geschreven wet
en volgens billijkheid, voor zoo veel dit uoodig zal worden
bevonden, opdat in elk regtsgeding de regten der partijen
naar behooren bepaald kunnen worden door het Hof,
voor 't welk hetzelve is aangebragt.„ Met het grootste genoegen heb ik opgemerkt dat de
groote belangen des lands in een gezonden en bloeijenden
toestand zijn; dat armoede en misdrijven verminderen,
en dat in geheel mijnen Staat, zoo in het Vereenigd Ko-
ningrijk , als in de koloniën en overzeesche bezittingen,
een geest wordt waargenomen van trouw, tevredenheid,
orde en gehoorzaamheid aan de wet.„ Met hartgrondige dankbaarheid aan den Almagtigen
Beheerscher der volkeren voor deze onschatbare zegenin-
gen, bid ik vurig, dat Zijne weldoende magt uweberaad-
slagingen ter bevordering en bevestiging van de welvaart
en het geluk mijner volken moge leiden."— De jongste berigten uit Noord-America melden, dat
den 10den dezer te Lawrence, in Massachusetts, eene
groote fabriek is ingestort, terwijl ruim 700 werklieden
daar arbeidden. Het ingestorte gebouw is kort daarna in
brand geraakt en eene prooi der vlammen geworden. Mep
begroot het getal der daarbij omgekomen personen on
ruim 200.— Niettegenstaande de verhooging van het disconto,
wordt veel geld uit de Bank opgevraagd, grootendeels,

naar het schijnt, ter verzending naar Indie. Op de geld-
markt vertoont zich echter geen gebrek.

De beurs was heden weder flaauw; de 3 pc. gecons.
rest. 943/_.

'sGRAVENHAGE,26Januarij.

Z. M. heeft bij besluit van 24 Jan. benoemd tothoogst-
deszelfs adjudant den majoor jhr. J. F. A. van Panhvys,
van den generalen staf, met bepaling, dat hij in die be-
trekking bij den generalen staf als gedetacheerd zal worden
gevoerd, en dus geene toelaag als adjudant uit 'sRijks kas
zal genieten.— De soiree dansante, welke gisteren ten Hove heeft
plaats gehad, is bijgewoond door HH. XX. HH. Prins en
Prinses Hendrik, den Hertog van Saksen Weimar, den
Prins van Wurtemburg, de leden van het corps diploma-
tiek , de ministers en een aantal hooggeplaatste personen.— Z. M. de Keizer der Franschen heeft benoemd tot
groot-officier van het Legioen van Eer den graaf van By-
landt, grootmeester van het Huis van den Prins van
Oranje; tot officier den kollonel van den Bosch, en tot
ridder den baron v. Pallandt.— Z. M. heeft den kollonel v. Motz benoemd tot chef
van den staf van den luitenant-generaal, inspecteur van
de kavallerie.

HAARLEM, 26 Januarij.
Alhier zijn de volgende telegrammen ontvangen:
Parijs , 25 Januarij. De Patrie vermeldt de voornaamste

bepalingen van het handels-tractaat met Engeland. Al-
daar zullen de regten op den wijn van 150 tot 28 pc.
worden teruggebragt. De zijde zal vrij kunnen worden
ingevoerd. Het regt op het ijzer in Frankrijk zal zeven fr.
op de honderd kilo's bedragen. De wollen en katoenen
goederen zullen beschermd worden met eenregt ten hoogste
van 30 pc, welk regt nader en na den afloop van eene
deswegens ïntestellen enquête zal worden bepaald. De
grondstoffen zullen met den eersten Julij 1861 vrij van
regten worden ingevoerd. De verbodswetten zullen in
October daaraanvolgende worden opgeheven. Het tractaat
zal, na te zijn geratificeerd, in Engeland reeds in Februarij
in werking komen.

Parijs, 26 Januarij. De Constitutionnel deelt eenige
bepalingen van het fransch - engelsche handels - tractaat
mede. Den lste" Julij van dit jaar zullen de regten op
den invoer van katoenen en wollen stoffen afgeschaft
worden. Het belgische tarief zal op de steenkolen en
cokes worden toegepast. In October 1860 zal het be-
staande regt op den invoer van ijzer door een regt van
zeven franken vervangen worden. In December van dit
jaar zullen de regten op den invoer van werktuigen afge-
schaft, — in Januarij 1861 de regten op de suiker ver-
minderd, — in Junij 1861 het verbod van invoer van
gesponnen en geweven vlas door een regt van ten hoog-
ste 30|pc. vervangen, —in October 1861 al de nog overige
verbodsbepalingen op den invoer van voortbrengselen af-
geschaft worden.

De deelhouders van de Handelmaatschappij te 'sGra-
venhage hebben verkozen, in stede van wijlen den heer
Stolte, tot commissaris den heer J. D. W. Pape, raadsheer
in den Hoqgen-Kaad, en tot plaatsvervanger den heer M. G.
van Heel.

BEURSVAN AMSTERDAM.
Prijzen der Effecten.

26 Januarij 1860. 4% ure.
van tot gebl. __ .__ gebl.

NEDERLAND. PKIIISSEN. |
W.SchuldB_p 641.-.'6 % 64% Oblig. 59. 3 p 102% % —3« 77 — Aand. 54. 8. »j — — —4 » 98%99 98I'i 6OOSTENRIJK.
0.1.Leen.4 ,/ 98% — — Obl. Met. 5« 49 5/_ 495/_
Amort.Sd.S_ .i 94;4 — — „ „ _)„ 26% 27'/» 26%Hand. opresc. 126 »r.Amst.s » 70% 71% 70%,/acont. 4.» — „Nat. S^. 5 „ s_Et__ 55,4 r, S T/8
" Le"- 4P — — WenerBank / 737 740 737Holl.-Spw... — — — „ ..,.266 — —Leening 4_p 100 — — 4 p 2f)2 250 252

Rijn-Spw. 4_ » — — — pr. Sp. j_rop

_
af __

BELfIIE. NAPELS. 'Ct.Bel.B. 2_p
_ _ — Cert. L.8.5 p__ _

„ _...„.__„ _ — — DENEMARKEN.FRANKRIJK. Obl. Lond.s p _ __ _
Certif. 3 p — — — s _

S'ANJt. BRAZILIË.
OMig ljp 331,4 M* 3S«B Geld). 52.4. p _ _ _

" """""" 44% — — „ 58.4.» 90% — —. Bin 3, 4215443 43
Am.-Sch»ld... 11 j/j U_
Bew. Coup.... — — —

PORTUGAL. tmh
Oblig 3p 43% X51643%643% Ge1d1.54. 4_p — _ _
„ 1856.3» 4254 % 42% "Fransche. — _ —
RUSLAND. KCÜADOR.

Hope&C°.s pl04»/_ — — OW. 55. 1 p 12ó_B % _
» * "1025. — — VEXE7.CRI.A.

Certif.OM.s . 85% % - Oblig. ... 3 p 25% % -. .4 „ 80%- - . . .. u_ 13 _? è__
» _£__4 » 80* - - flß£NA[u. '16 "». .___._ . 909{_ ._ — -Ob»S 4 " 14%15 14%
"0 » 5 „100' i/s 1001/8 " u"s--- 4% %—
» Hamb. 5 » _ _ __ MEXICO.
./ Lond. 5» _ _ — Oblig 8 p 20%— —1, 1, 4.» _ ._

_
N.-AMERICA.» » 3 » 63% 34 63% pW1__. Lt. B. _____

Insch. .6» __ _ _
( ________

£__,"_:; !?* z z rn.sp-.A__i. _ _ _
££.!__§ _*z

pn.pfj Louisiana 5 » 102% - -
__»_»»./157 y„ - CRIBEBiViAMD.
Oblig 4 p 78% I_ — OW. 1820 5p — — _

Amsterdam Thesaurie 5 pc. 107. Oostenr. obl. bij Goll o> C°. 4
pc. 47*. Brazilië gekil. 1824 spe 99% ; dito dito 1843 5 pc.
98%. Eng. Rhijn Shares 125. — Beleening 3. Prolongatie 2__
Disconto 3.

Aldus opgemaakt door het Bestuur der Effecten-Sociëteit:
IJ. de KOCK, BOON HARTSINCK ,

President. !"*" Secretaris.
Zoowel voor de buiten- als voor de binnenlandsche fondsen was de

stemming der beurs heden vaster. Oostenrijkschefondsen met vrij
levendigen handel.

Prijzen der Coupons: Metall. / 21,20; dito Nationale f 28,20;
diverse in Eng. per _? f 11,55; 3 pc. Eng. Russen per £’ 11,55 ;
Frans.’ssl. ; Belg.’553^ ; Pruiss.. 34% ; Hanib.Russen/- 32.4;
Russen in Z. R. .34%; Pools, in Fl ’ 26* ; Spaans. Piasters. 2.39%.

Wreken , 26 Januarij. De 5 pc. Met. 72; nat. 79,80.
". Londen, 26 Januarij. De 3 pc. gecons. 94.. a %. Mexico
21 % a 22%. Spanje 44% a .| , en 33.. a __.

Parijs, 2ü Januarij. De 3 pc. 68,65.
MARKTBERIGTEN.

Groningen, 24 Januarij. Tarwe prijsh.; 70 a74 p. Ommel.
’7,90 a ’ 8,70; 70 i. 74 'p. Old. / 7,65 a ’8,45. Rogge 10 c.
lager; 66 a7op.f 6 a ’ 6,60. Boekweit prijsli. ; 62 a66 p. gr.
zandf 4,95 a ’5,75; 64 p. veen/5,05. Gerst prijsh.; 54 a 58
p. w. ’ 5.10 a ’ 5,80. Haver lager; 38 a5O p. dikke f 2,95 a

’ 4,40 ; 36 a4op.w. voer/ 2,90 a ’3,55. Paardenboonen f 6,25
a ’ 6,80. Koolzaad flaauw , bijna zonder handel;’ 10.80 è/'11,50.
Gort grove ’9,25 a’ 9,40; parel ’ 12 a/14.

Sneek, 24 Januarij. Boter ’5O.
Delft, 26 Januari]. Boter ’5O a ’6l.

SCHEEPSTIJDINGEN.

Amsterdam, 26 Januarij. Den 25SIM (lezer in Texel niets
BINNENGEKOMEN.

Uitgezeild : de stoomb. Diana en Beaver, beide naar Londen.Wind w. z. w. - n. w.
Den 25»'" dezer in Helvoet binnengekomen: Noord-Bra-

band, Bok, Batavia en Wapella, Bain, Newjork, beide 1. v. Brou-
wershaven ; Scotia , Orkney, Wiek.

Uitgezeild: Jedo , van der Hoeven, Brouwershaven en Batavia;
de stoomb. Adm. Verhuell, Havre; Earl of Auckland, Londen,
Lonise, Bristol; Irwell, Holl. Wind w. z. w.

Den 10deu dezer te Newjork binnengekomen: Ceres, Meuldijk,
Lissabon.

Den 10den dezer te Boston binnengekomen: Minena , van Om-
meren , Rotterdam, met schade aan verschansingen , rusten, ver-
lies van booten enz.

Den 9d" dezer van Konstantinopel uitgezeild: Louisa Geerdina,
Wever, Galatz naar Falmouth ; 11 A\to Hendrik Jan Nassau,Roelf-
sema, Galatz naar Bremen.

Den 15den dezer te Syra binnengekomen: Aries, Engelsman,
Amsterdam naar Smirna, heeft de reis voortgezet.

Den 3 den dezer te Ancona binnengekomen : Geerdina , Flik, Ve-
netië , is 12 dito naar Falmouth vertrokken.

Den 20'ten dezer van Cette uitgezeild: Anna Elisabeth , Schrik-
kema, Amsterdam.

Den 21sten dezer te Londen binnengekomen: Mina, Boonstra,
Rio Grande.

Den 2Üsten dezer van Falmouth uitgezeild: Jacobus Martinus,
Meppelder, Sunderland naar Singapore, na volbragte reparatie.

Den 23stm dezer te Liverpool binnengekomen: Economie, de
Jong, Buenos Ayros.

Falmouth . 23 Jan. liet schip Cornelis Smit, kapt. Wiedenaar,
van Cardiff naar Hongkong, is alhier met schade binnengeloopen.

Jarmouth , 22 Januarij. De Nederl. schooner Dankbaarheid,
kapt. Stasse, van Shields met steenkolen naar Vlissingen , is op het
Hasbrosand gestrand, met adsistentieweer afgebragt, doorhetvolk
verlaten, doch later ontmoet en lek alhier binnengebragt.

*_* Niet te vergeefsch riep mijn landman de hulpvaardigheid
zijner landgenoot.cn in. Ik ontving met blijdschap van N. N. nit
L. ’ 1; van J. P. coup. ’ 2,97; vanD. v. 11. twee coup.’ 1,48»;
van A. 11. C. muntb. f 10; uit Amsterdam van H. en AT. coupon

’ 14,85; uit Hengelo van G. M. twee coup.’ 2,47r> , en uit Nij-
megen van M. ’2. Hij blijft zich aanbevelen.
Heumen,c.a., T. PLEYTE Cz.,

22 Januarij 1860. Predikant.
Mede hebben zich tot ontvangst van giften bereid verklaard de

heeren m. Paul lt. Berkhout, Griffier bij het Kantongeregt te
Loenen aan de Vecht, J. J. Laeijendecker, Ouderling der Her-
vormde gemeente te Groesbeek , en jonkh. W. H. Teding van Berk-
hout , Rijks-Ontvangcr alhier.

Spaarbank te Haarlem.
Commissarissen berigten dat de INTERESSEN, ver-

schenen den 31sU>n December 18.r>9, in de Boekjes der
Deelhebbers zullen worden bijgeschreven, ten huize van
den Heer J. 11. ROOZEBOOM, in de Anegang, (in te
gaan in de Frankestraat, "Wijk 3, N°. 50), op Zaturdag
den 14den, 21 stPn en 28sten January en 4de" Februarij
1860, des namiddags van één tot drie ure, doch op geen
andere dan voormelden dagen. De zittingen tot het ont-
vangen en terugbetalen van Gelden, zullen naar gewoonte
gehouden worden in het Lokaal in de Zijlstraat.

Ha ar lem, In naam van Commissarissen,
31 December 1859. H. TEDING van BERKHOUT.

Schouwburg buiten de Houtbarrière te Haarlem.
Salon des Variétés,

tran Amsterdam , onder Rirectie van P. ROAS
en N. JUREES.

Dingsdag 31 Januarij 186 0.-
MATHIEDE of een Vrouwenhart , beroemd

Tooneelspel in 4 Bedrijven naar het Hoogduitsch; waarin
de Titelrol door Mej. SUZANNA SABLAIROLLES zal
worden vervuld. Na hetzelve :

DE EERSTE LIEFDE of Herinneringen der
Klndschheld , vrolijke Vaudeville in een Bedrijf naar
het Fransch. Aanvang 7 uur.

Plaatsen zijn van heden af, ten huize van den
Heer J. C. van den BERG, tegen 10 Cents de persoon
te bespreken, en op den Speeldag aan den Schouwburg.

*_ * Ondertrouwd :Haarlem, Dr. D. K. MUNTING, '26 Januarij 1860. Weduwn. van E. Tak, en
J. H KUYPER.

Betrekkingen en Vrienden, gelieven deze algemeene als
bijzondere kennisgeving aantemerken.

*_.* Getrouwd:
Groningen, J. van SCHOUWENBURG,

23 Januarij 1860. van Harlingen, en
D. MENALDA.

*__* Getrouwd:
Ede, A. C. MULDER Jr.

26 Januarij 1860. met
D. KLAASSEN.

V Heden beviel van een' ZOON, ME.H.E.HOEK,
geliefde Echtgenoote van W. DIKKERS.

Kampen, 23 Januarij 1860.

*„.* Heden beviel zeer voorspoedig van een welgescha-
pen ZOON JOHANNA WYNANDA NACHENIUS,
hartelijk geliefde Echtgenoot van
Eibergen, B. Ch. LEDEBOER.

24 Januarij 1860. Eenige kennisgeving.



V Mijne geliefde Echtgenoot MARIA CORNELIA
LEENHART AVIS, beviel heden voorspoedig van eene
HOCHTER. E. van der VEN.

Leyden, 24 Januarij ISüO.
*__* Voorspoedig bevallen van een welgeschapen ZOON,

VrouweIIENRICA CATHARINA SPANDAW,gelief-
de Echtgenoot van Mr. 11. P. van KAATHOVEN.

Noordwijk, 24 Januarij 1860.
Eenige kennisgeving

*__.* Voorspoedig bevallen van een' welgeschapen ZOON
J. W. MóLMAN, MULLER.

Amsterdam, 24 Januarij 1860.

*** Bevallen van eene DOCHTER J. M. DONKER-
SLOOT — DEKKER.

Leerdam, 25 Januarij 1860.

*** Op den 14d<m Januarij 1860, overleed te 'sGra-
venhage, in den ouderdom van 71 jaren, Vrouwe M.
PERRIN, Weduwe den Heer P. G. Mess, in leven Se-
cretaris van het Hoogheemraadschap van Rhijnland.

Eenige kennisgeving.
Op begeerte van de overledene zal er geenrouw worden

aangenomen.
Na eene gelukkige Echtvereeniging van bijna ze-

ven jaren, ontsliep heden, zacht en kalm, in de hope des
beteren levens, mijn geliefde Echtgenoot, de Heer C. R.
KEUKENSCHRIJVER, in den ouderdom van bijna 49
jaren. H. E. LION,

St. Oedenrode, Wed. C. R. Keukenschrijver.
20 Januarij 18 60.

Vrienden en Bekenden gelieven deze algemeene tevens__ als bijzondere kennisgeving aan te merken.

*** Tot mijne diepe droefheid overleed heden mijn
teeder geliefd jongste Kindje JAN ANTONIE, in den
jeugdigen leeftijd van zestien maanden.

Leerdam, A. S. HOOLBOOM,
22 Januarij 1860. Wede. G. van Voorthuysen.

*** Heden nacht ten l ure overleed, na op den 21sten

dezer ontijdig van eenen levenloozen Zoon bevallen te zijn,
tot mijner, harer hoogbejaarde Moeder en verdere Betrek-
kingen diepe droefheid, mijne hartelijk geliefde Echtge-
noot JOHANNA FREDERICA van RIJN, in den ouder-
dom van bijna 35 jaren. Slechts 4V_ jaar mogt ik met
baar door den gelukkigsten Echt vereenigd zijn.

Wageningen, A. H. D O IJ E R.
23 Januarij 1860.

*** Heden overleed plotseling, in den aanvalligen leef-
tijd van vijf jaren, onze Lieveling HESSEL MURK.

Zijpe, F. EL LELS.
23 Januarij 1860. A. LELS — SCHENK.

*** Overleden, in den ouderdom van 75 jaren, deWei-
Edel-Gestrenge Heer G. VRIESE, Ridder der Orde van
den Nederlandschen Leeuw, geliefde Echtgenoot van

Amsterdam, J. C. CHANIER,
24 Januarij 18 60. Wed. Vriese.

*** Heden overleed, tot onze innige droefheid, ons ge-
liefd jongste Kind CLASINA PETRONELLA, in den
ouderdom van ruim 2'/_ jaren. A. W. van EEGHEN.

Amsterdam, J. L. van EEGHEN,
24 Januarij 1860. geb. Den TEX.

V De Heeren HOPE & C°. adverteren , datop Woens-
dag den l s'<" Februarij en vervolgens, ten kantore van de
Associatie-Cassa, zal worden gevaceerd tot de betalingvan
de op dien dag verschijnende COUPONS, van de Obliga-
tiën ten laste van den Staat Louisiana, door de Citizens'
Bank van Louisiana te New-Orleans bij hen betaalbaar ge-
steld , alsmede van die der Schuldbekentenissen ten laste
van de Citizens' Bank zelve, en dat insgelijks tenzelfden
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
°f 1861, die ter aflossing zijn uitgeloot, te weten:
'089 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 9911134
427 1238 799 556 625 1095 397 119 113 532
398 495 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 9171309

1315 1118 452 877 480 575 286 1038 47 408
HO9 337 129 839 576 937 516 423 879 507966 1077 902 693 1140 1099 1283 1359 345 435
324 154 296 11 634 536 717 583 289 10781053 771 527 1146 231 192 843 1104 858 996
267 484 672 1 L37 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
"r)37 1232 951 196 322 759 421 1049 1110 837

!404 579 505 563 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

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 3411325 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 iutrekking der Schuldbe-

kentenissen en de daarbij behoorende nog onversehenen
Coupons; zullende met 1 Februarij 1860 het genot van
rente op dezelve uitgelote Obligatiën ophouden.

Amsterdam, 25 Januarij 1860.

V De Heeren HOPE & C°., KETWICH & VOOM-
BERGH en Wed. W. BORSKI, adverteren, dat de COU-
PONS, in Amerika verschenen 1 November 1859, van
Certificaten hunner Administratie op Schuldbekentenissen
ten laste de Stad Mobile, in de Vereenigde Staten van
Amerika, rentende 5 pCt., van heden af, betaald zullen
worden ten Kantore van de Associatie-Cassa , en wel die
groot Ds. 10 met ’ 23,34 en die groot Ds. 5 met ’ 11,67.

Amsterdam, 26 Januarij 1860.

Bij K. Besluit van 18 Jan. jl. N°.so, is aau Mr.FRAN-
COIS JAMES TYNDALL, Advocaat bij den Hoogen
Raad der Nederlanden, vergund geworden den Geslachts-
naam, Dn VEER, zijnde die van Mevrouw zijne Moeder,.
bij den zijnen te voegen en zich dien ten gevolge met
zijne Wettige Nakomelingen voortaan te noemen en te
Teekenen TYNDALL uk VEER.

'sGravenhage, 25 Januarij 1860.
Mr. F. J. TYNDALL de VEER.

*„.* De bekende en onbekende Schuldeischers, in de on-
der het voorregt van Boedelbeschrijving aanvaarde nalaten-
schap van EVERTJE RUITER, Wed. P. Verheid Amse,
gewoond hebbende en overleden te Beverwijk, worden
bij deze opgeroepen om te verschijnen ten Kantore van den
Notaris C. Jz. PRINS aldaar, op Zaturdag den 4do" Fe-
bruarij 1860, des voormiddags van 9 tot 12 ure, teneinde
kennis te nemen van de Rekening en Verantwoording, we-
gens het door de Voogd over de minderjarige belangheb-
benden gehouden beheer; zullende daarna, indien er geen
verzet plaats heeft, hunne vorderingen worden voldaan,
voor zoo verre het bedrag dier Nalatenschap toereikende
zal zijn.

*___* Aan een Instituut, in de nabijheid van 's Graven-
hage, wordt gevraagd, tegen 1° April: Een SECON-
DAST, van de Prot. Godsdienst. Met opgave vau be-
kwaamheid en ouderdom, gelieve men zich te adresseren,
onder Letter D., aan de Boekhandelaren De ERVEN
THIERRY& MENSING, te 's Gravenhage. Brievenfranco.

*#* Op een welingerigt Institut te Amsterdam verlangt
men eenen geschikten SECONDANT , P. G. — Men
melde zich in persoon of met franco Brieven aan , onder
Lett'. C, bij den Boekverkooper A. HOOGENBOOM,
Reestraat, aldaar.

*._.* Men verlangt in een' uitgebreide Manufactuur- en
Kruidenierswinkel, in de Prov. Overijssel, ter opleiding:
Een EEERLiINCr , liefst niet beneden de 15 jaar, van
de P. G., tegen eene vergoeding voor Leergeld, Kost en
Inwoning van ’ 300- 's jaars. — Adres met eigenhan-
dige Brieven, franco onder Lett. 8., bij den Heer
A. KNOOP, Klein Heiligland te Haarlem.

V Ken bekwaam KOEK BAKKERSKNECHT,
gedurende acht jaren bij denzelfden Patroon gediend heb-
bende, en van wien men de beste narigten kan inwinnen,
wenschte wederom zoo spoedig mogelijk in eene dergelijke
betrekking geplaatst te worden. Adres franco Brieven,
Letters J. M., Postkantoor Schagen.
"~~V Wordt"g7vraagd eene R. C. JUFVROUW, niet
beneden de dertig jaren, geschikt tot toezigt over Kinde-
ren en bekwaam in het Wollen Naaijen en behandeling der
Wasch. Te adresseren bij den Boekhandelaar A. M. van
DIJK, te Delft; franco Brieven onder de Letter M.

*_.* Eene fatsoenlijke JCFTROVW, thans nog
werkzaam in eene drukke Huishouding, alwaar 4 jonge
Kinderen zijn, wenschte tegenFebr. of later weder als Huis-
houdster geplaatst te worden, kunnende zij uit die be-
trekking de beste getuigschriftenproduceren. Adres franco
ouder Lett'. 11., bij den Boekhandelaar A. HOOGEN-
BOOM, Reestraat te Amsterdam.~ %* Eene" WËDU^WETVau-fatsoenlijke Familie, P-
G. en van middelbaren leeftijd, eenigen tijd als Huishoud-
ster en ter verzorging van Kinderen werkzaam geweest
zijnde, door Huwelijk buiten betrekking gerakende, zag
zich gaarne als zoodanig verplaatst. Er zal minder op Sa-
laris gelet worden. Adres franco ouder Letter A., bij J.
11. en G. van HETEREN, Boekverkoopers, Hartenstraat,

K. K. 601, te Amsterdam.

*„* Men vraagt tegen zeer hoog loon, eene DIENST-
BOIIE , van de Prot. Godsdienst, in staat een eenvou-
dige Burgerpot te kunnen Koken. — Brieven franco on-
der Letter X.., bij EL KOSTER, Boekverkooper der Ko-
ninkl. Akad., te Delft.

*_* Als KAMENIER of HUISHOUDSTER, ver-
langt een fatsoenlijk Burgermeisje, 30 jaren oud en van de
P. G., tegen Mei e. k. geplaatst te worden. Zij is in staat
de meest voldoende bewijzen van goed gedragen bekwaam-
heden overteleggen. Onder Lett. Z., adressere men zich
aan het zoo gunstig bekende Hoofd-Commissie-, Huur-en
Verhuurkantoor de Toevlugt van F. K. GERSTING, op
het Hooge Zand N°. 30 te 's Gravenhage, alwaar ten allen
tijde brave en bekwame MANNELIJKE en VROU-
WELIJKE PERSONEN, voor alle vakken te bevra-
gen zijn. Brieven franco.

Aan Ouders en Voogden.
Eene Dame te Utrecht, P- G., van middelbarenleeftijd,

zag gaarne een MEISJE onder de tien jaren, aan hare
zorgen toevertrouwd, tegen vergoeding van Kost en In-
woning. Ook bestaat er ten Huize dier Dame gelegenheid
de beginselen der Nederlandsche en Fransche Talen gron-
dig aan te leeren , en daarin te converseren, alsmede eene
beschaafde Christelijke opvoedig te erlangen. Belangheb-
benden, adresseren zich franco Lett. L., bij denBoekhan-
delaar .1. ESNORFF, op de Neude te Utrecht.

Bekendmaking.
Volgens op heden gedane aangifte, zijn in het voorjaar

vau 1856 gevonden, in de nabijheid van het Niedor-
perlaat, twee «OUDEN SLOTEN , voor Halskettin-
gen. De daarop regthebbende kan zich ter terugbeko-
ming vervoegen bij den ondergeteekende.

St. Maarten, De Burgemeester dier Gemeente,
24 Januvrij 1860. D. SCHERMERHORN.

FABRIEK
EN

MAGAZIJN VA\ BEHANGSEL-PAPIER,
Leliegracht bij de Heerengracht RR. N°. 70, te Amsterdam.

De ondergeteekende noemt beleefdelijk de vrijheid, zijn
MACJAXI.I..Y in het aandenken zijner geëerde begun-
stigers en bet publiek te recomanderen, daar het even als
vroeger, zoowel van ordinair als van de fijnste Soorten
ruim voorzien is. J. WIJDOOGEN Janz.,

Hofleverancier.

HOTEL MOM*ANDE ~

ARNHEM.
De ondergeteekende blijft zijn geheel nieuw ingerigt

HOTEL» , bij voortduring minzaamst aan het geerde rei-
zende publiek aanbevelen. A. F. BURGERS.

***De bekende volbloedDEKHENGSTPIRATE,
staat gedurende den Dektijd 1860, ter beschikking op de
Hartekamp, Station Vogelezang, nabij Haarlem.

Het Dekgeld is ’2O en’ 1 als Fooi voor de Stal, of
des verkiezende gratis, tegen de verbindtenis, omtot eene
te bepalen Prijs het Veulen op 6 maanden aftestaan.

Zoodra de Weiden zulks toelaten zal er gelegenheid
zijn, van elders komende Menïen, nabij de Hartekamp
te doen verblijven. Verdere inlichtingente bekomenfranco,
bij den Koetsiei op de Hartekamp.

V; TE"HUUR met I°. Mei 1860, den HUIZE
ZUIEESTEIN, met deszelfs Tuin, beplant met
goede Vruchtboomen, benevens Stal, Koetshuis, Tuin-
manswouing en verdere Gemakken, gelegenaan denStraat-
weg van Utrecht naar Arnhem, in de nabijheid van het
Station Maarsbergen. Het Kasteel kan bezigtigd worden
des Dingsdags, van des morgens 11 tot 3 ure. Aan-
vrage met franco Brieven, bij den Rentmeester G. de
RIDDER, te Amerongen.
Uit de Hand te Koop:

Een rentgevend I_A__ I>&OED , gelegen bij het Dorp
Twello en den Rijksstraatweg van Deventer opApeldoorn,
op */_ uur afstands van eerstgemeldeStad, in de omgeving
van meerdere Buitengoederen, vrij van overstrooming,be-
staande uit een sterk gebouwd Heerenhuis met 12Kamers,
Keuken, ruime Kelders en dito Zolders, Bouwhuis met
Stalling voor Paarden en Vee, Koetshuis, Schuur, Dui-
ventil etc, uitgestrekten Tuin met exquise Vruchtboomen,
waarin een Muur met Perziken en andere Boomen, Goud-
vischkom, groot Wandelbosch van Eiken Boomen, vrije
Laan, Bouw- en Weilanden, desverkiezende met eene Dag-
huurdersplaats, alles ongeveer 12Bunders groot; benevens.
een BANK in de Hervormde Kerk te Twello. Te be-
vragen bij Mr. _T. _f. E VERTS , Notaris te Twello.
Brieven franco._ *__.* Wordt verlangd in de Provincie Gelderland , (doch
niet in de Betuwe)

EEN RENTEGEVEND LANDGOED,
vrij van overstrooming, met goedingerigteHeerenhuizing,
Broeijerij , vruchtbare Tuinen, Wei- en Bouwlanden. Op-
gaven met omschrijving, franco Lt. T. T., in te zenden
aan den Heer R. ,T. GAMELKOORN, Meubelmaker in de
Ketelstraat, te Arnhem. Van niet.-openbaarmaking kan
men, desverkiezende, verzekerd zijn.

UIT DE HAND TE KOOP TeImMAFL
Door vertrek presenteert men te Verkoopen: Een ZO-

MER- en WINTER VERBLIJF. Dit Buitentje,
alleraangenaamst gelegen aan den Stadshout en Straatweg
op Haarlem , bevat, behalve zes Kamers, eenen grooten,
een heerlijk uitzigt hebbenden Koepel, waaronder een'
buitengewonen, welingeiïgten Kelder, alsmede een wei-
aangelegen Tuin, met exquise Vruchtboomen, daaraan
grenzende een' voor weinige jaren nieuw gebouwden Stal,
bestaande in Koetshuis en Stalling voor vier Paarden. Dit
laatste Perceel kan, desverkiezende, bij denKoop worden
uitgesloten. Te aanvaarden primo Mei e. k., en te bevra-
gen bij deu Eigenaar J. H. A. OOMEN, te Alkmaar.
Brieven franco.

LEES DIT ÏTT
Wegens aanhoudende ziekelijkheid, presenteert men in

eene der meest welvarende Noord-Ilollandsche Steden,
UIT de HAND te KOOP : Eene florisante AFFAIRE
in Koloniale en Verfwaren , met modem ingerigt WOON-
HUIS , voorzien van ruime goed behangen en geplafon-
neerde Woonkamers, Keuken, Kleer- en Pakzolders,
mitsgaders fraai aangelegden HLOEMTUIN , benevens
twee tot gezegde Affaire behoorende kapitale PAKHUI-
ZEN, terwijl den INVENTARIS, desverkiezende, tegen
taxatie kan worden overgenomen. Reflecterende vervoege
zich met gefrankeerde Brieven, onder Letter A., bij den
Boekhandelaar P. J. PERSIJN, te Hoorn.
V De~ SIIsËNKOLÈIT^ëAK - FARRIEK te

Harderwijk, wordt te KOOP aaugeboden.
Reflecterenden, gelieven zichfranco te adresseren, aan

de Directie der Gaz-Fahriek te Gouda.

Publieke Verhuring.
Men is voornemens, op Maandag 27 Februarij aanstaan-

de , 's avonds 7 ure, in het Logement de Vergulde Zwaan,
aan den Burg te Texel, publiek te Verhuren:

De HOFSTEDE genaamd SIR RORERT
PEEE , gelegen in den Polder Eijerland op het Eiland
Texel, met daartoe behoorende Woonhuizen, Stallingen,
Schuur, Arbeiderswoningen ,en voortsROUW- en WEI-
LANDEN , alles zamen groot 215 Bunders, en zulks
voor den tijd van negen achtereenvolgende jaren, te aan-
vaarden met 15 Maart e. k.

Nadere informatien persoonlijk, of bij franco aanvrage te
bekomen, bij den Administrateur dierHofstede Mr. WIL-
LEM ROK , te Texel aan den Burg.



Aan de Inteekenaren is verzonden <le 24ste afïev. van

DE GELIJKENISSEN VAN DEN ZALIGMAKER,
DOOR

C. E. VAN KOETSVELD. "

(De Arbeiders in den "Wijngaard, met eene Plaat.)
Van dit schoone Werk, dat zijne wedergade niet vindt, zijn thans uitgegeven 24 afleveringen in gr. 4toform. uitmakende30 Gelijkenissen, met 14fraaije Staalplaten. Prijs’ 10.

De uilsave wordt geregeld voortgezet.

DOOR OVERLIJDEN

Uit de Hand te Koop:
Een bijna geheel nieuw WOONHUIS en ERF,

waarin de Wagenmakerij sedert jaren is en nog met goed
succes wordt uitgeoefend, staande op een dei- beste stan-
den der stad Hoorn. — Het Huis is bijzonder geschikt
voor alle affaires. — Brieven en aanvragenfranco, bij den
Eigenaar H. W. SWEERING, te Hoorn.

tFkoop,
door toevallige omstandigheden, om dadelijk te kunnen

aanvaarden, tot zeer billijken prijs:
Een kapitaal groot Landgoed,

met Koetshuis, Paardenstal, enz., zeer gunstig gelegen
nabij Emmerik, twintig minuten van de Hollandsche gren-
zen. Het Heerenhuis is omgeven van Engelsch Plantsoen,
Tuin, Vruchtboomen, Houtgewas, Landerijen, enz. enz.

Een Buiten, voor Zomer- en Winterverblijf geschikt,
bevattende negen Kamers, meest allen gestukadoord en
geplafonneerd, Koetshuis en Stalling voor twee Paarden,
benevens een „Bunder Tuingrond met exquise Vruchtboo-
men , gelegen aan den Straatweg naar Zutphen, in de on-
middelijke nabijheid van Brummen.

Informatien zijn te bekomen metfranco en geteekende
Brieven, bij denMakelaar TAN SOMEREN RRAND
te Arnhem.

JLp heden en morgen te zien.
flii___7 ROEKEN, PRENTEN, VIOLEN,
eene HARMONICA , eene CLARINET , SCHIL-
DERIJEN , LIEFHERBERIJEN , HOORNS,
SCHELPEN, eene Mahonijhouten SCHRIJFTA-
FEL , HOERENKASTEN, LESSENAARS enz.,
al hetwelk publiek verkocht zal worden, op Maandag,
Dingsdag en Woensdag 30 en 31 Januarij en 1 Februarij
IH6O, des avonds ten 5 ure precies, door den Makelaar
W. J. ELSENHORST, iv de Anegang, W. 3, N°.
58, te Haarlem.

BUITENPLAATS EN LANDERIJEN
in de REEMSTER.

Op Donderdag den 23sten Februarij 1860, voormiddag-
elf ure, wordt, in de Herberg's Lands Welvaren, teScher-
merhom, openlijk geveild en te Koop aangeboden:

De welaangelegde en aangenaam gesitueerdeRUITEN-PLAATS RUSTENHOVEN, van ouds genaamd
JUPITER, bestaande in een sterk en gerijfelijk ingerigt
Heerenhuis met Boerenwoning, Stallingen, fraaijen Koe-
pel en verdere Getimmerten, benevens BOSSCHEN,
VIJVER , TUIN , BROEIJERIJEN en ERVE ,
alsmede diverse stukken uitmuntend best GRASLAND,
zamen groot 20 Morgen of circa 17 Bunders, alles aan-
eenhoudende, staande eu gelegen in de Beemster, aan de
zuidzijde van den Volgerweg en den Hoek van den Mid-
denweg, geteekend, de Huizinge A 104, de Landerijen
op de Beemster Kavelkaart met N°. 6, B. K.

Breeder bij gedrukte Biljetten omschreven eu informa-
tien bij de Notarissen J.' G. A. VERHOEFF , te
Alkmaar en* J. C. PAN , te Avenhorn. Brievenfranco.

*_.* Men is van meening, ten overstaan van den te
Warmond residerenden Notaris J. DE CRANE , op
Vrijdag den 10den Februarij 18C0, des voormiddags ten
11 ure, in het Heeren-Logemeut aan den Burg te Leyden,
te Veilen, en op Vrijdag den 17den daaraanvolgende, ten
tijde en plaatse als voren, te Verkoopen:

N°. 1. Eene sedert weinige jaren nieuw gestichte
HOUWMANS-WONING, genaamd REEIN
MEERRUST , met Stalling voor 7 stuks Vee, hou-
ten Dorschvloer, ruimen Kelder, Zolder, vier roeden
Hooiberg, afzonderlijk verhuurd wordende Arbeiders-wo-
ning met twee Vertrekken, benevens een perceel extra
best Bouwland, alles staande en gelegen nevens elkander
in de Gemeente Oegstgeest, in den Elsgeester-Polder, met
eene Laan uitgang hebbende naar den Straatweg vau Ley-
den naar Haarlem, Kadaster Sectie A., N°. 93, 265 en
266, te zamen ter grootte van 2 8., 73 R.

Aangeslagen in de Grondbelasting over 1859, wegens
ongebouwd Eigendom, met. ’ 17,62.

N°. 2. Een Perceel uitmuntendROUW- ofTEEL-
LAND , zeer geschikt tot Bloembollenteelt, met Bosch-
kant, gelegen in de Gemeente en het Ambacht, Sassen-
heym aan voornoemden Straatweg, Kadaster Sectie 8.,
N°. 350 en ged. 403, te zamen ter grootte van 1 8., 63
R., 10 E.

Aangeslagen als voren met ’ 7,60.
De Perceelen zijn aangeslagen over 1859, wegens Rijn-

landsch Bundergeld met ’ 1,25 per Bunder; voorts over
1858 het Perceel N°. 1 wegens Binnenlandsche Kosten
met’ 0,40, en wegens Molengeld met/ 1,20 per Bunder,

en het Perceel N°. 2 wegens Binnenlandsche Kosten met
’0,71 per Bunder. Te aanvaarden voor zooveeldeWoning
betreft met 1 Mei 1860 en overigens dadelijk ; terwijl alles
te zamen verhuurd is geweest voor ’ 450 in het jaar.

Nader ouderrigt te bekomen, tenKantore van voornoem-
den Notaris de Crème , alwaar in tijds de voorwaarden de-
zer Verkooping en de bewijzen van Eigendom ter inzage
zullen liggen, en tusschen de Veiling en Gunning ver-
hoogingen zullen worden aangenomen, tegen genot van
een vijfde der verhooging.

"%.* G- J- THIEME en D. A. THIEME, te Arnhem, hebben uitgegeven het eerste stuk (blad I—6) van:

DE SCHOOLWET
zijnde de NEGENDE AFLEVERING van het

STAATSREGT VAN NEDERLAM),
VERZAMELING DER STAATSREGTERLIJKE ORGANIEKE WETTEN,

DIE TEN GEVOLGE DER GEWIJZIGDE GRONDWET VAN 1848 WORDEN INGEVOERD.
OPGEHELDERD DOOR EENE

AAHTTBBKBBIIKrG
VAN

Dr. J. J. KREENEN, Schoolopziener in het 8e district van Gelderland en Rector aan het Gymnasium te Nijme-
gen ,en Mr. J. H. G. ROISSEVAIN , Advokaat te Arnhem.

De SCHOOLWET zal in drie stukken kompleet zijn. — Het tweede stuk is ter perse en verschijnt de volgende
maand. — Tot aan de uitgave van het 2e stuk wordt de inteekening heropend. Prijs bij inteekening 12 1/2 cents
per vel druks, buiten inteekening 15 cents.

Vau het Staatsregt van Nederland, verschenen vroeger:
Afl. 1. Grondwet. C_Pl,ss._) Afl. G. Alphabetisch Register. _-,35.)„ 2. Kieswet. Qf-,80._~) „ 7. Armenwet, _’ 2,___._)„ 3. Wet op het Nederlanderschap, (ff -,30._) „ 8. Wet houdende voorziening In sommige„ 4. Provinciale Wet. Cf 1,50._) Waterstaatsbelangen, (f 2,10.}„ 5. Gemeente-.Vet. Qf2,th,__W

Prijs, Afl. 1—8 gebonden in heel linnen band met vergulden rugtitel ’ 12,50.
Dito dito Afl. 1— 6 ’ 7,75 ; terwijl bovendien elke aflevering afzonderlijk te bekomen is tegen den daar achtergenoteerden prijs.

Uit de Hand te Koop _
Eene welbeklante BROODBAKKERIJ , waarin

's wekelijks 14 a 16 Zakken Rogge in verbakken wordten
de Kruideniers-affaire wordt uitgeoefend, staande op eene
der beste Grachten der StadEnkhuizen. Met 1° Mei 1860
te aanvaarden. Te bevragen bij den Eigenaar F. 11. van
OLFFEN, te Enkhuizen. Brieven franco.

wïïmMOomwa

UITERWAARDEN.
De Notaris C. F. TROOST, te Arnhem, zal op

Woensdag den 15denFebruarij 1860 bij inzet, en op Woens-
dag den 29ste" dier maand bij toeslag, telkens des voor-
middags ten 10 ure, in liet Logement den Engel, aan de
Rhedersteeg, in het openbaar Verkoopen, de navolgende
Percelen allerbest UITERWAARDS - WEIDE-
LAND , gelegen onder Bahr en Lathum aan den IJssel
in de nabijheid van Velp en Westervoort, alles geheelvrij
van kosten van onderhoud aan de Oeverwerken, als:I°. de Weide, genaamd deDominés-weide, groot BBun-
ders, 17 Roeden, 68 Ellen.

2°. de Weide, genaamd de Stierweide, groot7Bunders,
40 Roeden, 20 Ellen.

3°. de Weide, genaamd de buitendste Weide, groot 5
Bunders, 79 Roeden, 55 Ellen.

4°. de Weide genaamd de Griffiersweide, groot 2 Bun-
ders, 78 Roeden, 79 Ellen.

s°. een uitmuntende Rijswaard, tegen de beide laatste
Weiden gelegen, groot 2 Bunders, 47 Roeden.

Allen aan en bij elkander gelegen, en van uitmuntend
goede kwaliteit.

Zullende de voormelde Percelen mede in Massa worden
geveild.

Aanwijzing geschiedt door den Landbouwer JAN
RROUWER, te Lathum, en informatien omtrent de
voorwaarden van verkoop zijn gedurende acht dagen voor
den inzet te bekomen, ten Kantore van genoemden Nota-
ris. Brieven franco.

Openbare ITerkooping.
J. J. 11. HOEBEN , Notaris, gevestigd te öreda ,

zal ten verzoeke van zijne principalen, op Donderdag denp>n Februarij 1860 bij inzet en den 23ste" dierzelfdemaand bij toeslag, beide dagen 's namiddags om 5 ure,
ten Herberge van W. van Alphen, in den Zandberg onder
Teteringen, publiek Veilen en Verkoopen:

Het alleraangenaamstgelegenBUITENGOEDRUST-
EANR, in de onmiddeiijke nabijheid van Breda, even
buiten de Ginnekenpoort, aan den Straatweg, gebruikt
en ingerigt voor Zomer- en Winterverblijf, bevattende de
Huizing 10 Boven- en Beiiedenkamers, meestallen ge-
plafonneerd en behangen, van Stookplaatsen en Kasten
voorzien, ruime Keuken, Kelders, Zolder, Wel- en Re-
genwaterpompen en verdere gemakken; voorts Koetshuis,
Stalling voor 3 Paarden, Zolders voor Hooi en Stroo, af-
zonderlijke Schuur; groote schoon aangelegde Tuin met
verschillende exquise Vrucht- en andere Boomen beplant,Moestuin, Bosch en Wandelingen,- benevens de daar
achter en tegenover liggende percelen Bouw- en Weilan-
den en Houtgewassen, groot te zamen 12 Bunders, 58
Roeden, 20 Ellen; staande en gelegen in den Zandberg
onder Teteringen, in koopen ingedeeld en bij Billetten
breeder omschreven.

In gebruik te aanvaarden de Tuinen bij den finalen
verkoop, de Gebouwen den 15den Mei 1860 en de Lan-
derijen met 11 November 1860, 1861 en 1863, zijnde
tot die tijden Verhuurd voor jaarlijks ’ 564.— behalve
het Houtgewas. {

Tot nadere inlichtingen kan men zich vervoegen bij bo- 'vengemelden Notarisals mede bij den Notaris Mr. J. F.
C. J. DE ROV, te Breda. Brieven portvrij.

Door Sterfgeval,
wordt te Amsterdam Te KOOP aangeboden, eene be-
staande AFFAIRE i _ Rroogeri jenen Verfwaren ,
benevens het hechte, sterke en zeer riant in eene dei-
hoofdstraten gelegen HUIS , waarin genoemde Affaire
meer dan 20 jaren is uitgeoefend. Verdere informatien
bij de Makelaars FREES en ADRIANI , Singel K.
K. 47, te Amsterdam. Brieven franco.

*_* 11. NIJGH, te Rotterdam, heeft uitgegeven en
alom verzonden:

Beschouwingen
OVER DE

öillilßlliTll,
BEPAALDELIJK OOK DER INFANTERIE MILITIE,

door * * *. Prijs 30 Cents.
In deze Brochure wordt het Oefenings-stelsel onzer In-

fanterie, met het oog op de eischen der hedendaagsche
taktiek beoordeeld en veroordeeld, en aangetoond hoe een
Oefenings-stelsel moet zijn ingerigt, op die taktiekgegrond.

Zij is niet alleen belangrijk voor Officieren van het Le-
ger, maai- ook voor Officieren der Schutterij, die daaruit
onder anderen kunnen zien, van hoe geringe waarde de
Oefeningen zijn, waarmede de Schutterij gewoonlijk wordt
bezig gehouden.
~

V JEAN NOMAN et FILS ü Zalt-Bommel, ont
phiblié et mis en vente:

FASTES MILITAIRES
DES

INDEB-ORÏENTALES NEERLANDAISES .
par A. J. GERLACH, ouvrage illustré de portraits, fac-
simile, cartes, plans, croquis et planehes. Un fort volume
grandroyal in B°. de 824 pages, broche ’l4.—

*** B. DEKEMA, te utrecht ""heeft uitgegeven : 'ROROTHEA (door de Schrijfster vau Stille Waters
en de Cressy.) 2 deelen’ 4.00.

SCHORTINGHUIS EN DE VIJF NIETEN ,
uit de Geschiedenis van 't Kerkelijk leven iv 1730—1750,
door H. van BERKUM, Pred. te N. Beerta ’ 2.50.
VERZAMELDEVERTELLINGENEN SPRO-

KEN van ANDERSEN, 2e druk met 16 platen. Elegant
gebondenf 3.90.

DE WOUDLOOPER , Schetsen en Tafercelen uit
de Wonden en Praerien van Amerika , door FERRIJ, 2° 'druk met 12 gekl. pi. Elegant gebonden ’ 4.50.

AVONDMAALSROEPING EN AVOND-
MAALSZEGEN. Een Geschenk voor Lidmaten der C.
K. en voor hen die het wenschen te worden door H. VAN
BERKUM. Gebonden en verguld op snee /1 90

BEVROUW EN HARE BESTEMMING, Wen-ken over Vrouwelijke Opvoeding door LOUIZE BCCHNERPrijs ’ 1.25 gebondeii’ 1.60.
RASPAIL , Volksgeneeskunde. 2e dr. ’ 1.25.
WONDERBARE AVONTUREN EN ONT-

MOETINGEN VANDEN VRIJHEER VONMU-
NICMMAUSEN, OP ZIJNE REIZEN TE WA-
TER EN TE LAND , tot vermaak van Jong en Oud.
3e druk prijs’ -.50.

*** A. van der MAST, te Gorinchem, verzond:
.DE FAKKEL ,

PROTESTANTSCH VOLKSBLAD.
Prijs per drie maanden franco p. p. f 1,50.

Inhoud van N°. 1. 1 Januarij 1860. — Onze strijd.—
De Kerk der toekomst. — Oordeel van de Tijd over de
brochure: de Paus en het Congres. — Eene wonderlijke
geschiedenis. — Aansporing tot weldadigheid. —Hetont-
dekt geheim. — A°. 1559. Verder correspondentie. —Kerknieuws en Berigten, Mededeelingen enz.

Te Haarlem, bij JOH. ENSCHEDÉ en ZONEN.
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