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Postwezen.

Hezen wij onlangs op de groote uitbreiding,? le het brievenvervoer onder ons in de laatste tienjaren heeft verkregen, zoo is het niet onbelangrijk,"e aandacht mede te vestigen op de middelen, diei*n-regeringswege zijn en worden aangewend, om" «ezc dienst ten gerieve van het publiek te voorzien.
Y'f 's natuurlijk, dat wij ook daarin eene groot*wwreiding hebben op te merken. Deze blijkt ons

1 ue eerste plaats uit de uitbreiding der afstanden,aarover de hrieveninalen zich uitstrekken.
Deze nu waren voor

1 Sept. 1850over 6,247 Ned. mijlen.
» 1851 . 12,700 .

1852 » 14,519 »

" 1853 » 15,387 »
» 1854 » 16,572 »
■ 1855 » 16,888 »
» 1856 » 17,067 »
p 1857 » 17,453 »
» 18.58 » 17,858 .
» 1859 » 18,644 "Hieruit blijkt tevens, dat in het laatstverloopenjaar nieuwe postdiensten over een afstand van 786"led. mijlen zijn aangelegd, welk cijfer grooler is«an dat van de uitbreiding in één der laatstvoor-

gaande zes jaren Natuurlijk, dat hiermede eene
gestadige uitbreiding van het getal kantoren, hulp-kantoren, en van het cijfer van het dienstdoende
Personeel gepaard gaat. Het gezamenlijk getal
ambtenaren en bedienden bij deze tak der admi-
nistratie , die onmiddellijk uit de schatkist worden
"ezoldigd, bedraagt thans 2253.

De uitgaven klimmen dan ook gestadig, maar°ok de ontvangsten houden daarmede meer dangelijken tred. Wij geven daaromtrent de volgende«'«komsten: "
■o. Utgaven. Ontvangsten.1849 ’480,122 1849(oud tarief) f 1,350,553
]«>0 -541,740 1850(overgang) -1,294,121JBal - 698,600 1851(nieuvvtai-ief)-1,350,030J&>2 -748,991 1852 . -1,582,612)803 -783,919 1853 - -1,440,810]M - 825,0.59 1854 . -1,507,354]B«}s - 873,473 1855 . -1,514,400Jfog - M5.028 «856 » -1,638,148
J&>7 -970.250 1857 » -1,717,479'S5B . 970,250 1858 » -1,050,000

Er bleef alzoo, ook bij het klimmen der uitgaven,steeds een balig saldo, en zulks zal ook wel bet
geval zijn over 1860, ofschoon de uitgaven bij dat
"nenstjaar weder met ruim f 34.000.— verhoogd*_n. Een en ander zoude voor ons een grond op-leveren , om met ernst aan verdere hervormingenJl dezen tak der administratie te denken. Nergensl°ch heeft zich de leer duidelijker bevestigd, dateene zeer geringe opbrengst over een groot cijferv erdeeld niet slechts gemakkelijker gedragen wordt,;
""■aar ook meer oplevert, dan een hooger bedrag°ver een kleiner cijfer, dan bij het port onzer"neven. Wij zagen toch, dat de overgang in 18501j-n ol van eene meer omslagtige en hoogere tariferingl°t eene meer eenvoudige en lagere slechts tijdelijk'eene zeer onbeduidende vermindering in de geheeleopbrengst ten gevolge had. Wij bespeuren hetzelfden 185b, toen eene nieuwe vereenvoudiging en ver-hindering plaats had, door afschaffing der porten*an 15 cents. Wij zouden er uit durven besluiten,JJat het tijdstip thans gekomen is, om het eenvormigJJ°rt in te voeren. Dit zoude inderdaad weder eeneJJ°on;stbelangrijke vereenvoudiging zijn, waardoor hetPubliek op nieuw geriefd zoude worden. Vooral zoude"'t het geval zijn, wanneer het gebruik der postzegels"aarmede algemeen werd. Dat dit meer en meer in den

begint te vallen blijkt uit de klimmende sommen,a,e wegens te gelde gemaakte postzegels, in 's lands

kas zijn gevloeid. Daaronder is ook een niet on-
aanzienlijk bedrag voor 15 cents postzegels , of-
schoon de brieven van 15 cents sedert f Sept 1855
zijn vervallen, maar die thans tot hetfrankeren van
zware paketten worden gebezigd. De opbrengst was :

a 5 cents. all) cents a 15 cents.
1852 /' 912,802 /' 082,871 ’250,616
1853 -1,010,9!».-, - 718,277 - 251,107
18.54 -1.166,449 - 798,787 - 273,295
1855 -1,283,202 - 909,829 -215 758
1856 -1.455,912 -1,175,042 -105,070
1857 -1,592,643 -1,295.059 -107,774
1858 -1,709,778 -1,588,500 -111,075

(leTjanrf 928651 " "'*" ' **>**
Wij willen, waar wij de wenschelijkheid van het

eenvormig briefport uitdrukken, niet bepaald beslissen
of dit het 5 cents port zoude moeten zijn. Wij
ach'en dit echter zeer wenschelijk, en zijn over-
tuigd, dat het brievenvervoer er weder aanzienlijk
door zoude toenemen, waardoor althans een ge-
deelte der verminderde opbrengst spoedig weder
zoude worden goedgemaakt. Wat wij wel durven
beslissen, is, dat batige soldo's op dezen tak dei-
Staatsdienst volstrekt niet behoeven plaats te vinden,
zoolang er nog veel in het gerief van het publiek
te verbeteren valt. En ten slotte moeten wij toch
verklaren, dat, bij al wal gedaan is, nog veel tedoen blijft. Hoe dikwerf hebben wij zelven niet
geklaagd over onze hoogst gebrekkige postverbin-
dingen met Zuid-Holland, en in 't bijzonder met
's Hage, de zetel derRegering? Hoemenigmalen wordt
niet gewezen op het langzame en onvoldoende der
dienst bij vele hulpkantoren len plallen lande . Hoe
krachtig is er niet in onzi wetgevende vergadering ge-
wezen, op onze jaminerijlke postverbinding langs de
spoorwegen met bet buitenland . Hoe wordt er niet ge-
klaagd over bet hoogst gebrekkig" der hnevensteinpe-
ling, gevolg van zuinigheid bij het vervaardigen der be-
noodigde stempels. Er is in dat alles nog zeer iveel te verbeteren. en die verbeteringen kunnen
zonder geldelijke opofferingen niet verkregen wor-
den. Maar men bedenke dan ook, (lat de post
nooit eene bron van inkomsten voor den Staat moet
zijn, maar slechts eene tak vnn administratie len
algemeenen nutte. Men vergete niet, dat de. daar-
aan ten koste gelegde sommen de rijkste vruchten
voor het publiek afwerpen, en dat uitbreiding en
verbetering hierin zeker onder de nuttigste pogin- ■gen van een bestuur mogen geteld worden.

— De beraadslagingen in het Engelsche Parlement
zullen spoedig zeer de aandacht wekken ; ze doen
dat reeds heden. Onder Londen zal men zien.
dat de diskussien over de Italiaansche zaak reeds
met warmte gevoerd zijn. Het Torykabinet had
evenzeer als het tegenwoordige de onzijdigheid
van Brittanje vooropgezet; maar hel naderde' toch
meer de Oostenrijksehe staatkunde, door de hand-
having der Weenerverdragen als 't meest nood-
zakelijk te beschouwen; graaf Derby en de heer
d'lsraëli vergaten echter daarbij, dat die verdragen
reeds in zoo velerlei opzigten waren geschonden,
dat op hunne handhaving niet meer onvoorwaardelijk
kon worden aangedrongen. Het Wigh ministerie blijftook de onzijdigheid van Engeland voorstaan, en
wilde daarom geen politiek verdrag over Italië met
Frankrijk sluiten; maar het stelt de regten der
volken boven die van reeds verscheurde verdragen,
en lord Palmerslon komt daar opentlijk vooruit;
sommige ministers zouden welligt verder willen
gaan; maar het Parlement zal zeker de sympathie
van de Engelsche regering voor de zaak van Italië
zoover die Ihans blijkt ten volle billijken en steunen.

In zake het handelsverdrag openbaart zich meer
schroom , om de houding van het Palmerslon ka-
binet goed te keuren ; althans er doen zich stemmen
hooren, die beweren , dat de regering ter willevan
keizer Napoleon nietkrachtig genoeg aan de vrije han-

[delsbeginselen heeft vastgehouden. Men moet echter
niet alles te gelijk begeeren, en moet reeds zeer
tevreden zijn, dat Frankrijk op den aandrang van
Engeland vooreerst in zake de handelsaangelegen-
heden een beteren weg is opgegaan.

Zijn de Engelsche parlementsberaadslagingen in-
tusschen van belang, nog meer is het de houding,
die de Italiaansche zaak van lieverlede verkrijgt.
Ten gevolge van de inniger verstandhouding tus-
schen Engeland en Frankrijk en de wederoptredin"
van den minister Cavour is het nationahteitsgevoe]
der Italianen xeer opgewekt. Wij zeiden 't reeds , dat

Oostenrijk daardoor tot nieuwe onderdrukkingsmaat-
regelen zou kunnen geleidworden. Die hebben echter
steeds verkeerde uitwerking. Van den anderen kant
vreest men voor de verdere Honieinsche gewesten,
waar de bevolking zich oproerigbetoont. Mogt het daar
tot eene uitbarsting komen, men meent, dalNapels zich
dan ligtelijk in de zaak zou gaan mengen, als de Fran-sche troepen niet dadelijk elke opschudding ook in de
provinciën onderdrukten, 't Is de vraag, of Frankrijk
zich met bepalen wil tol dehandhaving der rust in Rome
zelf. Maar als dan Napels te velde trok tot onder-
drukking van de revolutie , zou dan Sardinië ook niet
genoopt worden opentlijk de zaak van Italië te
steunen, en ware dan de nederlaag van den Napel-
schen koning niet te voorzien .

En als eenmaal de zaken iv Italië zoon vaart
namen, zou dan Napoleon zelf niet duchten voor
de gevolgen , en Oostenrijk onzijdig kunnen blijven .
Het gezond verstand zou het hof van Weenen moetendoen besluiten, zelfs voor Napels de krijgskans
niet meer le wagen. Maar het gezond verstand
doet te Weenen niet bi'slissen; dat beeft het
voorjaar van 1859 duidelijk genoeg bewezen, en
bewijst nu nog de langzaamheid, waarmede men
aan zoo velerlei billijke wenschen van de verschil-
lende Ooslenrijksche volksstammen gehoor geeft. —Voegt men hierbij, dat zoowel van wege Weenen
als voor Home te Madrid zeer gearbeid' wordt, en
dat men meldt, dat Spanje het herstel van den vrede
met Marrokko spoedig honpt te verkrijgen, aisTetuan is gevallen, het blijkt, dan, dal de horizont
nog niet zuiver is.

l.elukkig zal Napels niet te veel op zijn geluk
noL-h op hulp van Oostenrijk durven rekenen: te
Weenen zit men reeds genoeg in bezwaren over
de financiën en de Hongaarsche zaken. In Spanje
hebben ook de kamers stem, en kan het hof niet
meer alleen over oorlog of vrede beslissen. En
van Rome ontvangt men op nieuw tijding, dat de
Paus meer inschikkelijk wil worden; hij bad daaromIbepaald. dat zijn antwoord aan keizer Napoleon
slechts verkort en zeer 'gematigd zou worden open-baar gemaakt; hij wilde niet vergeten wat Romevoor 10 jaar aan Napoleon le danken had.

Dat intusschen de toestand weder meer gespannenis, bewijst de houding der beurzen, terwijl de
Fransche regering haar leger in Italië met artillerie
versterkt. Moge dat eene afschrikwekkende waar-
schuwing wezen zoowel voor de rustverstoorders
als voor Napels en Weenen! — Het berigt derministeriële krisis te Napels is heden weersproken.
Daarentegen hebben er nieuwe arrestalién plaats teVenetië. Van wege de Romagna, thans meer Emilia
genaamd, is graaf Popoti naar Parijs gezonden.

Jammer, dat te midden van dit alles de hegeerlc
van Frankrijk, om zijne grenzen tot aan de
Alpen te brengen, weder is opgekomen, 't Is
waar, Savoye met zijne 550,000 en Nizza met 210,000
bewoners, maken geene aanmerkelijke gebiedsuit-
breiding voor Frankrijk. Toch zou die E'nropa
zeer ontstemmen, en de verwikkelingen stellig ver-
meerderen, 't Zou buitendien zeer verwonderlijk
zijn, als Engeland daarin toestemde. Te Londen
ziet men echter minder gevaren, en men spreekt
er zelfs van vermindering der milicie.

Uit N.-Amerika berigl men bepaald de sluiting
van het verdrag door Mexiko, vertegenwoordigd
door den liberalen president Juarez, met N-Ame-
rika. De voordcelen, daarbij aan de Unie verleend, zijn
van dien aard , dat de Ver. Stalen het behoi d rui
Juarez op den presidialen zetel moeten verhogen.
De aard van het verdrag leidt zelfs tot eene inineng.nr»-
van de Unie in de Mexikaansche zaken, en de regering
van Washington wil zich daaraan wagen. ofschoon
die ook in strijd zou wezen met het oude stelsel der
Unie van niet inmenging, 't Ware welligt te wenschen,
dat de hulp aan den Mexikaansrlien liberalen pre-
sident spoedig verleend werd, opdat die niet te
laat mogt komen. 01' daartoe echter aan Buchanan
de door hem gevraagde magtsuitbreiding zal ver-
leend worden is niet te denken; dat ware voor de
toekomst der Unie een te groot gevaar.

De sinds gister ontvangen telegraßeücl...
ilepeckca laten wij hieronder volgen:

Munchen, Donderdag. Luidens partikuliere be-
riglen uit Rome, aan eene goede bron ontleend,
heeft de Paus in den jongsten tijd geruststellende,
vertrouwelijke niededeelingen van keizer Napoleon 111
ontvangen.

Londen, Donderdag. De Kanguro heeft berigten

__i-Bi_'_ïi»«i_v_iar«.
Burgemeester en Wethouders der stad Utrecht,
Urengen bij deze tor kennis der belanghebbenden, datle rekeningen met de daarbij behoorende bescheiden , ten

aste dezer stad , zoo wegeni gedane leverantien en verdiende arheidsloonen, in den jare 1859, aan openbaje wer-«n, als ten behoeve der verdere stedelijke administratie"uit welken anderen hoofde zulks zoude mogen zijn,oor den vijftienden Februarij aanstaanden, ter Secretarieet> Stadhuizc zullen behooren te worden ingediend.
Ter ordonnantie van iiurgemeester

Utrecht, en Wethouders voornoemd ,*5 -'an. 18S0. H. G. R Ö M E R.



uit New-York aangebragt, loopende tot den 24.
Er was uog geen president van het kongres ge-
kozen. Uit Mexiko werd gemeld , dat Miramon
3000 man op de been bragt om Vera Cruz te be-
stormen. Juarez had na lang verzet het door den
heer Mac Lane namens de Ver. Staten voorgesteld
verdrag aangenomen.

Londen, Donderdag. In de heden gehouden
zitting van het Hoogerhuis heeft lord Nonnanby
aangekondigd, dat hij morgen eene interpellatie tot
de regering zal rigten, betreffende het gerucht eener
aanhechting van Savoije en Nizza bij Frankrijk.

Volgens de Times zou deregering besloten hebben
tot eene vermindering van de milicie.

Parijs, Donderdag. De Constilulionnel deelt eenige
der bepalingen van het Fransch-Engelscli handels-
traktaat mede. Den 1 Julij 1860 zal het invoerregt
op wollen en katoenen stollen afgeschaft en het
Belgische tarief op steenkolen en 'coke toegepast
worden. Den 1 Oktober zal een regt van zeven
franks het bestaande regt op ijzer vervangen. Den
1 December 1860 zal het regt van invoer op ma-
chinen en werktuigen eene vermindering ondergaan.
De regten op suiker worden den 1 Januarij 1861
verminderd. Den 1 Junij 1801 worden de verbods-
bepalingen belrefe:ide gnr'ii- en linnen-weefsels
opgeheven en door een regt vervangen, welks
maximum op 50 pCt. is bepaald. Den 1 Oktober
houden alle andere verbodsbepalingen op van kracht
le zijn. Het blad toont de voordeden aan. die
eerlang voor Frankrijk uit deze en meerdere bepa-
lingen van het traktaat zullen voortspruiten.

Parijs, Donderdag. Men verzekert hier, dat Spanje
lot den vrede niet Marokko zou genegen zijn, na
het nemen van Tetuan.

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

Parijs, Donderdag. De Patrie zegt, dat in de
telegrafische berigten uit Napels van gisteren, geene
melding wordt gemaakt van de bij gerucht mede-
gedeelde aftreding van Filangieri.

De markies Popoli . minister van financiën, is
van Dologna vertrokken met eene buitengewone
zending bij den keizer. Men verzekert, dat het doel
daarvan is, de regten der Romagna en van de
Midden-Italiaansche staten krachtig bij deu keizer
le verdedigen. Zoowel zijne positie als zijne bloed-
verwantschap met den keizer zullen , naar men hoopt,
dien stap veel vergemakkelijken. Gedurende zijne
afwezigheid zal graaf Albicini zijne portefeuille ad
interim waarnemen.

Te Venetië hebben nieuwe inhechtenisnemingen
plaats gehad. Een aantal inwoners onlvlugt de
stad. Velen zijn reeds te Milaan gekomen.

Marseille, Donderdag. Volgens berigten uit
Konstantinopel van den 21. dezer, zal het in om-
loop zijnde papierengeld tot ultimo Maart op last
der regering worden ingetrokken. Ten einde de
schatkist voor het daardoor te leiden verlies scha-
deloos te stellen , zal er eene belasting op de huur-
waarden worden ingevoerd.

—Z. M. heeft aan mr. A. Haal;ma van Boijen,
op zijn verzoek, eervol ontslag verleend als plaatsv.
kantonr. te Onderdendam; benoemd tot regter iv
de arrond-regtb. te Heerenveen mr. J. C. Bergsma,
urokur.; tot lid van het koll. van regenten over hetliuis van arrest te Tiel mr. O. E. G. graaf van
Limburg Stirum, subst.-ofl. van just. bij de arr.-r.
aldaar; tot regter in de arr.-r. te Nijmegen mr. C.
W. J. E. baron van Balveren, grill.; tot ontv. der
registr. en dom. te Gouda den heer J. W. A. Boyaards ,
ontv. te Assen; — den adjunkt-komm. bij de direktie
der marine te Willemsoord, /. van Es, op zijn
verzoek, eervol ontslag verleend, met pensioen.

— De prins van Oranje is Dingsdag van Bordeaux
teruggekeerd; Maandag had hij de hangende brug
\an Cubzac bezigtigd, waarbij hij vergezeld was
van den prefekt der Gironde.

:— De feesten volgen elkaar te'sHage op. Woens-
dag was er diner hij den Buss. gezant, waaraan
onderscheiden leden van het Hof deelnamen. Gis-
ter Donderdag was er diner hij den minister Tets,
en des avonds soiree dansante ten hove. Morgen
is _r soiree bij 11. M. de Koningin.

:— De Min. van Oorlog heeft bepaald, dat de man-
schappen van de regementen inf. en het reg. gre-
nadiers en jagers, welke tot de tirailleur-koinpag-
iiiën behooren, -wanneer zij in de 2de kl. van het
schijfschieten gevorderd zijn, eene verhooging van
soldij ad 2/2 cent daags zullen genieten.

VN — Men verneemt dat, ten gevolge van de be-
"jnoftmiiig van eenige nieuwe ambtenaren " bij hetiïltjpartement van Financiën, onder de lagere eer-J lang eene promotie zal plaats hebben.

J-r*. ,Met Strekking tot de bezwaren, welke onzen-.i-mdel op Japan en de daar gevestigde Nederlandersbelemmeren heeft een aantal der in dezen handelkooplieden, te Amsterdam, Rotterdam;'s\ e!?ers " z,ch
1

biJ adres tot den minister vankor-omen gewend.
Adressanten erkennen daarin den gunsligen uitslagdie hunne handelsbetrekkingen hebben opgeleverd

en. brengen hulde aan de regering, wegens de wijze

en gepaste maatregelen, waardoor zij trapsgewijze
de afschaffing van het stelsel van afsluiting in
Japan heeft verkregen. Zij doen echter opmerken ,
dat andere Staten, door een indrukwekkend magts-
verloon, de Japanesche overheid tot overhaaste
inschikkelijkheid hebben genoopt, en dat, als de
handelsbetrekkingen zich nog niet door eene gc-
wenschte regelmaat kenmerken, die niet aan de
Japansche regering, of aan gebrek in het nakomen
der traktaten,' maar uitsluitend aan de aanwezige
vreemdelingen moet worden toegeschreven, die hunne
partikuliero inzigten willen opdringen en nu deze
dan gene bepaling van kracht willen zien. Of-
schoon adressanten geene sympathie hebben voor
deze weinig staatkundige wijze van handelen , zijn
zij ondanks hen zelven , alleen om groote verhezen
te ontgaan, genoodzaakt , den bedaehtzaiiien weg
te verlaten en zich bij de vertegenwoordigers der
mogendheden aan te sluiten, omda. deze de belan-
gen hunner onderdanenkrachtig, hoewel niet altijd op
billijke wijze , behartigen. De Nederl. belangen toch
worden op sommige plaatsen weinig, op anderen inliet
geheel niet vertegenwoordigd, en het eenige Ned. oor-
logsvaartuig, tot nu toe in deverre gewesten gestatio-
neerd, heelt thans de wateren vau Japan verlaten, zoo-
dat, bij eventuele gevallen, hun leven en eigendom ge-
heel onbeschermd zijn. Deze zorgbarende toestand
staat de verdere ontwikkeling van den reeds be-
langrijken Nederl. handel op Japan geheel in den
weg; zelfs zal de krachtig beschermde handel der
andere natiën hein verdringen en daarmede elk
spoor van onze, vroegeren invloed vau Japan, tot
spijt der Japanners zelven, verloren gaan. Nu
het Nederlandsch bewind in Japan officieel heeft
opgehouden handelaar te zijn , zouden adressanten
gaarne, met het oog op de traditien, het voorzigtig
voetspoor der regering blijven drukken; maar zij
maken opmerkzaam, dat zij, gering in getal. en
weinig beschermd en erkend, zich opgelost zullen
zien in de massa vreemdelingen , die zich volstrekt
niet bekommeren over de gevolgen van hun winst-
bejag. Adressanten zouden zich willen blijven on-
derscheiden door gematigdheid en eerlijkheid, en
toonen , dat hun handel geene le plotselinge stoornis
in de Japansche maatschappij mag te weeg brengen.
Zij zouden volk en regering liet bewijs willen geven,
dal zij slechts goede verstandhouding beoogen en
hun tot steun en voorbeeld willen strekken in hun-
nen omgang met andere Europesche naden.

Naar aanleiding o. a. van opgemelde redenen,
verzoeken adressanten, dat vau regeringswege te
Jeddo of Kanagawa een invloedrijk en geheel onaf-
hankelijk persoon moge gevestigd en belast worden
met de behartiging der Nederlandsche handelsbe-
langen , alsmede het stationeren te dier plaatse van
een Nederlandsch oorlogsvaartuig, of wel tot het
nemen van zoodanige maatregelen, als onze rege-
ring geraden zal achten, om aan de toenemende
bezwaren, die den fxederlaiidsehen handel op Japan
drukken, te gemoet te komen.

— Men schrijft uit Harderwijk aan de Rolt. Ct.:
"Eergister morgen is bij het gemeente-bestuur

alhier eene missive van den Staatsraad Kom-
missaris des Koning ontvangen, mededeelende, dat
er in den loop van dit jaar een groot gedeelte
van het leger in het kamp bij Nieuw Milligeii zoude
kampeereii, en dat derhalve het bestuur verzocht
wordt alle landbouwers en warmoezeniers daarop
attent te maken, ten einde zij met de verbouwing
van groenten als anderzins daarop rekening maken.
De werving gaat nog steeds bijzonder druk; om
de drie dagen komen hier detachementen aan van
15—20 man; welke alle in Kaub, Hertogdom Nas-
sau, aangeworven worden, en dan met sergeanten-
geleiders herwaarts getransporteerd worden; op dit
oogenblik bedraagt het getal geleiders zeven man,
allen vroeger gediend hebbende onderofficieren."

— Bij de ontruiming van het eiland Schokland
heeft zich het meeréndeel der Schokker-visschers
in de gemeente Kampen gevestigd. Daardoor wordt
de buurschap Brunnepe, waar nog maar een plekje
grond te krijgen is, met huizen volgebouwd. De
regering heelt thans, om in de wezenlijke behoefte
aan grond te voorzien, goedgunstig een stuk, aan
de stad toebehoorende en liggende bij de wande-
lingen, onder het zoogenaamde Els, aan eenigeSchokkers en partikulieren , tegen eene jaarlijksche
rekognitie, afgestaan om daarop woningen te bouwen.

Tevens verneemt men datbij het gemeentebestuur
plan bestaat, om voor de visschersschuiten der Schok-
kers aldaar eene haven aan te leggen.

— Naar men verneemt, bestaat er tusschen het
dijkshestuur van het 2e distrikt van Zwartsluis en
de omliggende gemeente-besturen een niet onbe-
langrijk verschil van gevoelen over de schouw of
hel toezigt op waterleidingen en wegen, omtrent
welk eerste onderwerp eene behoorlijke verordening
der Stalen bestaat, waarbij aan de gemeente-be-
sturen het doen der schouwen is opgedragen. In
de verordening op de wegen, welke ter goedkeuring
aan Z. M. den koning is voorgedragen, doch door
Z. M. vooralsnog niet goedgekeurd, wordt de schouw
op de wegen eveneens opgedragen aau de genieente-
besluren. Dit een en ander is hinderlijk voor het
dijkshestuur, dat èn onder vroegere kontrakten, èn
volgens den bestaanden toestand tot nog toe be-
heerscher over dat alles was, zelfs kuratele voerde
over de in zijn oog minderjarige gemeenten Stap-

horst c. s. Het verzocht nu aan Z. M. den koning
koncessie, om een gedeelte van het Staphorster
veld met ecu stoomgemaal te voorzien en te ver-
veenen. De gemeentebesturen daarentegen verlair
gen geen gedeelte, maar het geheele Staphorster-
veld le verveenen, dat f 49,000,000 aan turf bevat,
en te gelijk den iiitgeveenden bodem na de ver-
veening iv kuituur te brengen, door het maken van
een stoom-scheprad-gemaal. Ziedaar het verschil
van gevoelen in eenen steeds met te veel water
bezetten veenpolder en veenplas; — de een wil
een gedeelte verveenen en door stoomkracht boven
water houden, de ander alles in ééns; het slot zal
vermoedelijk zijn dat — alles blijft zoo als het is.
liet is echter jammer, dat 6000 bunders van
den Nederlandschen bodem aan zulk een verschil
van gevoelens worden prijs gegeven. Amst. C.

*— Uit Meppel schrijft men ons, van den 26.
Jan.: In de gisteren avond gehouden vergadering van
den laad dezer gemeente is o. a. ingekomen ecu ant-
woord der p|. schoolkommissie, kennis gevende, dat zij
op eene in deze vorige zitting van den raad gedane
uitnoodiging, om haar mandaat tot heil der jeugd,
te blijven behouden, besloten had , hare belrekking
tot Mei e. k. nog te blijven waarnemen, ten einde
in dien tijd de nieuwe schoolregeling af te wachten
en dan haar ontslag te iienicn, daar de kommissie
zich volstrekt niet vereenigenkan met de veranderingen
in 't onderwijs , zooals die door den raad zijn be-
paald ; de kommissie meent zell's reeds nu niet
meer geheel getrouw te kunnen blijven aan eed
en piigt.

De raad is daarna overgegaan tot hetbehandelen
eener verordening op hel hellen en invorderen
van schoolgelden, en beeft bepaald, dat de school-
jaren zullen zijn van 5—14 jarigen ouderdom, ten
einde het onderwijs door dezen verlengden schooltijd
eene betere en degelijker uitwerking te doen er-
langen , daar op eenigen meergevorderden leeftijd
de kinderen meer vatbaarheid bezitten, om te be-
grijpen eu te oordcelen. Overigens heeft de raad
een veel hooger schoolgeld bepaald , 't welk menigeen
gelooft, dat nu al te zeer is opgevoerd ; men vreest,
dat dit ecu nadeeligen invloed zal hebben op den
hierboven genoemden goeden maatregel, ten opzigte
der verlengde schooljaren, daar dit voor vele ouders
te bezwaarlijk zal vallen, en dezen daarom welligt
de kinderen aan het onderwijs zullen onttrekken,
hetzij geheel hetzij gedeeltelijk. Daarbij moet een
kwartaal schoolgeld vooruit worden betaald, om op
de scholen toegelaten te worden; alleen op ééne
school voor onvermogenden zal geheei kosteloos
onderwijs worden gegeven.

— Tegen half Fchr. komt de stoombootdienst
van 't Kapelsche Veer ('s Grevelduin Capelte) op
Rotterdam in de Vaart.

— Het provinciaal geregtshofvau Gelderland heeft
hij arrest van eergister uitspraak gedaan in de zaak
van lluberlus van der Locht, beschuldigd van moed-
willigen doodslag op zijnen oom gepleegd. Het
hof heeft — overwegende o. a. dat er in casu van
geene wettige zelfverdediging sprake kou zijn, maar dat
uilde door den verslagene bij den burgemeester zijner
woonplaats gedane verklaring, in verband beschouwd
met de opgaven van den beschuldigde en de ver-
klaringen van enkele getuigen, het bewijs van
moed willigen doodslag was geleverd, — den be-
schuldigde tot eene tuchlhmsstraf voor den tijd van
vijf jaren veroordeeld.

— Te Lohith drong Woensdag nacht een zwart-
gemaakt persoon bij den ontvanger Paauiven bin-
nen ; deze was opgestaan , doch werd aangevallen
en gewond. Gelukkig waren er meerdere personen
in huis, die gewekt werden, en waarvoor de dief,
na zich van een horlogie en eenige kontanten te
hebben meester gemaakt, op de vlugt ging

— Dezer dagen werd te Maastricht op last der
policie eene zieke koe buiten de stad iv den grond
gedolven, toen des nachts eenige lieden zich ver-
stoutten haar op te graven, en trachtten daarop
liet vleesch binnen die vesting te brengen, in welk
bedrijf zij echter door de ambtenaren werden ver-
hinderd , welke deswege behoorlijk proces-verbaal
tegen hen hebben opgemaakt. tl. en Eff. bl.

— Men schrijft uit Emden aan de Prov. Gr. Cl:
Bij Lehring had voor eenige dagen het volgende

vreeselijke ongeluk plaats. Het driejarig kind van
een haanwachter ging, zonder dal de ouders het
bemerkten, kort voor de komst der treinen, die
zich daar kruisen, op de rails zitten, ongeveer 60
schreden van den seinpaal, en speelde er rustig
met de kleine steentjes. Spoedig daarop naderden
de treinen. De wachter loopt zijn huis uit naar den
seinpaal, om het sein te geven , en ziet te gelijk
zijn kind, zittende op de rails. Een oogenblik
stond hij besluiteloos: hij' moet of zijn kind op-
offeren, of den trein. Zijn pligtgevoel onderdrukte de
vaderliefde; hij seinde, de tremen snorden elkaar
ongedeerd voorbij, maar — zijn kind was vermorzeld.in dal gedeelte van Oostfriesland, dat aan Ne-
derland grenst, is de Hollandsche taal gewoonlijk
in gebruik, en in de Gereformeerde kerken wordt
niets dan llollandsch gepredikt. Nu stelt men echter
pogingen in het werk, om er de Hoogduitsche
taal weder op de predikstoel te brengen. De Geref.
predikanten hebben, zegt men, reeds een land-



drostelijk reskript daarover ontvangen. De oude
Gereform. zijn met die schikking echter niet tevreden;
want zij gelooven , dat, als zij Hoogduitsch spreken
en hooren, zij ook Luthersch moeten worden,
omdat alle Lutherschc predikanten in Oostfriesland
Hoogduitsch spreken. Ja , het gaat zoover hij de
°ude Gereform., dat zij zeggen, als iemand goed
Hoogduitsch spreekt: «Hij spreekt goed Luthersch!"

— Naar een ons gezonden berigt, dat ook aan
!»e Amst. en Roti. Couranten werd gestuurd, is teZwammerdam door leerlingen van den heer Rij-
nenberg eene dramatische voordragt gehouden, ten
behoeve der bewaarschool, die in allen opzigte vol-
daan heeft aan de verwachtii g. Honderd guldenwerd er ten behoeve der nultige inrigting ontvangen.

:—■ Weldra zal, naar men verneemt, ook hier
te lande nog de nagalm klinken van die feesten,
waarmede iv Duitschland Schillers nagedachtenis
ls gevierd. Eene vereeniging van zangers uit den
*tadlischer Gesangverein en de Künsller-Liedertaf el,
'hans onder de banier van Concordia te üusseldorf
j-aaingekomen, heeft het zich len taak gesteld ook

■Jet hare tot verheerlijking van den dichter bij te
tjragen, door met kraclitdadigen bijstand het fonds
(*ei' Schiller-siijtung te steunen. Het doel dier
Richting, dat ook hier te lande zooveel bijval
heelt gevonden, de geestdrift die ook hier zoo
'evendig was hij het eeuwfeest der geboorte van
"en grooten man en dichter, dien niet slechts
gansch Duitschland maar ganscli Europa haar ei-gen noemt, waarborgt de edele zangers eene on-
verdeelde toejuiching, ruime ondersteuning in hun
P°gen. Maar niet slechts ter wille van het schoone, niet slechts om den naam van Schiller,
°°k ter liefde van de kunst alleen zullen de
■toneerleu der Concordia belangrijk zijn, om bij teWonen. De vereeniging is zamengesteld uit de
°este muziekale krachten van Dusseldorf, mannen,
, le allen tot de Dotabelste ingezetenen der staduehooren. De leiding is toevertrouwd aan denVerdienstelijken direkteur Knappe. Zoo men hoort
sullen de zangers onze voornaamste steden achter-
)'olgens bezoeken: en wel den 10. Febr. te
"J-recht, den 11. te Amsterdam, den 13. te's Hage,
"en 14. te Rotterdam en den 15. te Arnhem hunne
'üuziekale uitvoeringen doen plaats hebben.

*— Onze ijverige stadgenoot, de heer George
'erenet, die nog kortelings zijn Repertoire Fran-
'-ais-Hullanduis het licht deed zien , geeft heden weder,
"Ü den heer /. G. Broese, een niet minder nuttig
werkje uit, dat zeker door vele onderwijzers nietgenoegen zal ontvangen worden, en voor huis-
«'iiderrigt ook bijzonder geschikt schijnt: het is
eene herziene en naar de Hollandsche zeden en
gewoonten bewerkte uitgave van Eugène Borel's
'-'hoix de Leclures et de Dictees Francaises, waarin
'Hen eene keur van proza en poëzie vindt, welke
beide de jeugd aangenaam kunnen bezig houden.
Wij wenschen dit boekje gaarne een goed debiet toe.

WATERHOOGTE.

Arnhem, 26 Jan., 2,94 El. + Al. 9,89. Gew. 42 d.
Ne Rijnhoogte te Keulen den 24. Jan. 14 voet

*- duim; 13 voet 6 duim Bijnl.

ROME, 21 Januarij.
l»e beide degens voor den keizer van Frankrijk

en den koning van Sardinië, waarvoor de inschrij-
v,ng op 1 fr.'gesteld was, opdat ieder er deelaan
J:°n kunnen nemen , zijn gereed. Zij zijn uitnemend
''"aai bewerkt en kosten ruim 20,000 frs.

Be regering heeft alle mogelijke moeite gedaan ,
°m tegen de brochure de Paus en het kongres eene
■Manifestatie, in den vorm van een adres uit te lokken ;
txï heeft het echter niet verder kunnen brengen dan
'ot 134 onderteekenaars.

NAPELS,21 Januarij.
Door den Jezuït pater Rossi zou Zondag hier

preek gehouden zijn tegen de brochure : de
Paus en het kongres. De Italiaansche partij was

°vereengekomen m grooten getale- de kerk te be-
keken, en haar bij het eerste woord tegen Italië te
Verlaten. De preek heefl echter niet plaats gevon-
"en en den pater is, zegt men, verzocht de stad
'e verlaten, aller waarschijnlijkst tengevolge van de
'Isschenkomst van den Franschen gezant.

I'rins Albert van Engeland is dezer dagen ten
"*ove ontvangen iv eenvoudige "
*eer tot ontslichting der etikette-lievende hovelingen'

BERN,25Januarij., De Zwitsersche industriëlen en handelaars slel-
jei« veel belang in de hervorming der Fransche
brieven. De bondsraad heeft van hen verscheidenepressen ontvangen, waarin zij den wensch uitdruk-
ken nopens de voornemens der regering in deze
"■ader te worden iugelicht.

BERLIJN,25Januarij.
Gister vond hier het gemeenschappelijk diner der

'faktiën Vincke , Wentzel en Mathis plaats. De pre-
s'dent Simson stelde daarbij den toast op den koning

ien den prins regent in, en wees er daarbij op, dat de
eenheid der verschillende deelen des lands het
'foegst is te voorschijn getreden in het konings-
■'U's en nu nog daardoor ten krachtigste wordt
u'tgedrukt; in dezen zin kon gezegd worden , dat

de Pruissen een koningsgezind volk zijn, doch niet
il. den inistiek-bijgeloovigt n zin, volgens welken
het koningschap geene andere magt nevens zich kan
dulden, en bepaald tegenover de vrijheid staat,
terwijl juist elke aanval op de vrijheid ecu aanval
op het koningschap is. Spr. wees ook op de
groote verdiensten van den prins-regent, die zich
door geenerlei vijandige p «gingen van den eenmaal
ingeslagen weg liet afbrengen.

Het schijnt, dat Pruissen de aansluiting van
Midden-itahë aan Sardinië in sommige opzigten wil
erkennen. Reeds onder het vorige ministerie van
Turijn was er een handelstraklaat tusschen Pruis-
sen, ais vertegenwoordiger van het Duitsche tol-
verbond, gesloten, doch daar de Sardinische rege-
ring ook de Middeii-ltaiiaansche hertogdommen in
de daarbij bepaalde voorregten wilde doen deelen,
en de Pruissische regering bezwaar daarin vond,
was dit traktaat nog niet in werking. Thans wordt
gemeld , dat graaf de Cavour alle zwarigheden heelt
overwonnen, en ook Midden-ltalië dezeltde regten
als Piemont zal verkrijgen.

De Neue Preusz. Z. deelt een brief uit Petersburg
mede, die zeer belangwekkende opmerkingen be-
helst. Wie gedurende hel schitterendst tijdvak der
vorige regering Rusland bezocht, of alleeu door de
dagbladen wordt ingelicht, kan zich geen regt denk-
beeld van de beweging vormen, die zich thans van
alle gemoederen heeft meesier gemaakt. Ware het
alleen de vrijmaking der lijfeigenen, waarmede ie-
dereen zich bezig hield, men zou de bezwaren ein-
delijk wel te hoven komen; maar er is nagenoeg
niets waarin geene verbetering verlangd wordt;
het regtswezen, de censuur, de financiën, het open-
baar onderwijs, de bureaukratie, de brandewijn-
pacht , getrokken kanonnen, spoorwegen, akt_e-
maatschappijen, wettelijke bescherming der perso-
men, gelijkheid voor de wet. openbare regtspleging, J|vrijheid van spreken en van drukpers, het ophou-
Iden vau alle arbitrair gezag, afschaffing der af-

'persende formaliteiten ten opzigte der paspoorten,
jde. gendarmerie , homogeniteit der ministers , ver-
jbetering der wegen, het verdwijnen van het yer-
|zilverd geld , onderrigt aan de landlieden , de tucht
jbij het leger, zei('wetgeving der steden, vrijheid;van godsdienst, de geldelijke nood der uit de dienst
|ontslagen officieren, verhoogiug van de trakteinen-
iten der ambtenaren. Al die onderwerpen houden
Ihet publiek gelijktijdig bezig en alles wil het in eens
beslisthebben!

De vertraagde uitvoering van sommige plannen
door de Regering, nadat zij zelve daarmede begon-
nen is, moge welligt verwonderen, maar het is.
zegt de briefschrijver, ligt te begrijpen, hoe zij
misschii 11 vreest dal de beweging al te- ver gaan
zal; want alle vrees is bij de bevolking geweken ,
en niet de grootste vrijmoedigheid boort men het
oordeel over de ministers en de invloedrijkste per-
Lonen, zelis over de hooggeplaatsten uitspreken.

LONDEN,24 Januarij.
Bij de diskussien over het adres is de Italiaan-

sche zaak voigenderwijs besproken. Lord Brougham
heeft de regering gevraagd, onder welke omstan-
digheden zij zien verbonden had tot deelneming
aau het kongres. Hij wenschte opheldering omtrent
de geruchten betrelfende eene zanienwerking met
Frankrijk in de Italiaansche zaak. Hij achtle het
sluiten van een afzonderlijk verdrag in deze gevaar-
lijk, geenszins echter 0:11 de waarborg, die het,
voor het regt der Italianen zou opleveren om
hunne eigene zaken te regelen, welk regt hij
ten volle erkende. Wat den Paus betreft, die was
voor Engeland een vorst gelijk alle anderen, en het
moest dus ten zijnen opzigte handelen gelijk het
ten opzigte van alle anderen zou doen, nl.
niet tusschenheide komen, indien zijne regering
werd omvergeworpen. Dit laatste, vond het plaats,
moest echter het gevolg zijn van den vrijen wil
der Italianen en niet van vreemden invloed of steun.
Daarom vroeg hij der regering, die zegt te ver-
langen dat de Italianen hun eigen zaken regelen,
waarom twee Fransche legers alsnog Italië bezet
hielden. Die troepen, bleven zij er niet, omdat
men bij hare verwijdering eene manifestatie te gemoet
ziet, niet strokende met de wenschen van den vorst
die ze er gezonden heeft? Men zou nu, zei Spr.
verder, de zaken van Italië door een kongres of
door afzonderlijke onderhandelingen regelen. Spr.
begreep niet hoe de te nemen besluiten
zouden worden uitgevoerd. Spr. toch protesteerde
tegen interventie van Engeland in eene kwestie,
waarbij het geen belang heelt. Hij meende, dat
juist de politiek van niet-intervenlie in de geschillen
van het vasteland, Engeland tot zoo hooge zedelijke
en stoffelijke, positie gebragt hud. Hij erkende de
noodzakelijkheid der bekrachtiging van de plaats
gevonden veranderingen; hij wilde dan ook niet
dat Engeland geen deel zou nemen aan een
kongres, doch alleen, dat de grondslagen voor
dat kongres duidelijk wierden omschreven. Lord
Granville gaf hierop te kennen, dat de regering
omtrent de Ital. zaak volstrekt geen verbindtenis
had aangegaan. Wat het kongres betreft, had de
regering toegestemd er aan deel te nemen, omdat
het anders niet zou plaats gevonden hebben, of wel
de anarchie in Italië weder zou zijn begonnen en
Europa dit Engeland zou hebben geweien. Vond
het kongre9 plaats, zonder dat Engeland er deel

aan nam , dan verviel Italië weder onder het absolu-
tisme. De voorwaarden waarop het wilde deelnemen
waren zeer eenvoudig en zouden gewis zijn aange-
nomen. Over de ontruiming van Italië door de
Fransche troepen was onderhandeld, doch Frankrijk
had . het tijdstip dier ontruiming nog niet kunnen
aangeven.

In het Lagerhuis heeft d'tsraëli tot lord Russell
de vraag gerigt, waarom hij "bij de Franscherege-
ring pogingen had aangewend om eene bijzondere
overeenkomst aan te gaan terregeling der Italiaansche
zaak, eene of- en defensieve overeenkomst, vreemde
interventie tot casus belli stellende.

Lord Palmerslon, hem beantwoordende, gaf te
kennen, dat al wat omtrent pogingen tot het treffen
van overeenkomsten eu getroffen overeenkomsten
gemeld was, onjuist en Engeland geheel vrij was.
Het beginsel dat de regering in de zaken van
Italië steeds verdedigd had en 'op een kongres zou
verdedigen, was, dat de Italianen in vrijlieid hun
eigen zaken moeten regelen. Engeland had zijne
opinie ten deze te kennen gegeven. Het ware
onstaatkundig geweest te weigeren aan ecu kongres
deel te nemen, vond het center plaats, dan was
men aau niets gebonden.

De taal derR. kalholieke lersche bladen tegen keizer
Napoleon wordt met eiken dag heftiger. Zoo leest
men in het jongste nommer der 'labiel: »De keizer
der Franschen staat Ihans voor het oog van Europa
als de gelrouwe navolger van den eersten Bonaparte,
als de onverzoenlijke vijand van den pauselijken
stoel, en die alle geregtigheid niet voeten treedt.
Hij heeft zijn plan erkend, en dit bestaat iv niets
minder dan in het berooven der kerk. Er is overigens
weinig scherpzinnigheid noodig, om in te zien, dat
het einddoel van dit alles is, om den oppersten
kerkvorst in de magt van Frankrijk over te leve-
ren en hem tegenover den keizer dezelfde stelling
aan te wijzen, 111 welke de Protestantsche aartsbis-
schop van Canterbury zich tegenover de Engelsche
kroon bevindt."

In Spanje is een Engelschnian, genaamd Martin
Escalante, gevangen genomen en veroordeeld tot
negen jaar gevangenisstraf, omdat bij hem gevonden
werden eenige kleine bijbels. Dat vonnis grondde
zich op artikel 128 van het Spaansche strafwetboek,
't welk met gevangenis van 5 tol 10jaren bedreigt,
hem, die pogingen aanwendt, tot omverwerping of
verandering van 's Lands godsdienst.

üe NationaleProtestantsche Maatschappij van Lon-
den heeft zich over dit feit tot lord Russell gewend.

Uit Nieuw-Vork wordt gemeld, dat Brown's
helpers, Cook en Coppie, na eene mislukte po-
ging tot ontvlugting, ter dood gebragt zijn, en

ibet lijk van den eerste door de abolulionnisten met
veel vertooning, als dat eens martelaars, te Brooklijn,
het oude Breukelen, is ter aarde besteld.

Verder wordt berigt, dat 200 studenten uit de
Zuidelijke Staten de universiteit te Pliiladelphia voor
Zuidelijke akademiën verlaten hebben. In hetZuiden
vond dit gedrag echter geen bijval, en eene po-
ging om ook te Nieuw-Vork der akademie hare
kweekeüngen uit het Zuiden te ontnemen, mislukte.— '26 Jan. Gec. 94%; Peru 4*, pU. 94%,., pCI.
71'/,; Venez. 2'/> pOt. —, i pCI. , I'ort.
3 p'-l. 45 v 8; Sp. 5 p ... 44'/4 i%pCl. — ; Bus.
4»*- pCI. —. 5 pCt. —; Sard. —.

PARIJS, 25Januarij.
Men zegt, dat Pruissen en Rusland hunne adhesie

aan de eventuele aansluiting van Midden-ltalië aan
Sardinië, door de vereenigde volksvertegenwoordigers
tot fait accompli te maken, hebben te kennen
gegeven. Bij de grensbépaling van den nieuwen
staat zou Frankrijk Savoije en het graafschap Nizza
bekomen.

De keizer heeft den heer Baroche schriftelijk zijn
dank betuigd voor diens medewerking in de zaak
van het handelsverdrag.

In den Moniteur universel en den Moniteur de
l'Armee zal een besluit verschijnen, houdende eene
reorganisatie van het vervoer der troepen.

De geestelijkheid in Midden-ltalië is niet zeer te-
vreden over het besluit van den heer Farini, waarbij,— aangezien de armoedige omstandigheden , waarin
sommige geestelijken verkeeren, te kort doen aan
den eerbied , aan hunne heilige betrekkingverschul-

-1 digd, en hen niet in staat stellen, hunne waar-
| digheid met eere op te houden, —de oude tiend-
regten en dergelijke subsidien worden afgeschaft,
en aan alle geestelijken , wier jaarlijksche inkom-
sten minder bedragen dan 800 livers, eene subsidie
wordt toegekend, totdat hun inkomen die som zal
hebben bereikt.

De industriële agitatie heeft nergens tot onlusten
aanleiding gegeven. Te Roubaix in het Noorder
departement 'had men ter ophitsing der arbeiders
aangeplakt dat de invoerregten geheel werden op-
geheven en dat besluit dadelijk zou worden uitge-
voerd, üe vastberaden en bezadigde houding der
overheid, die tevens dadelijk meer nietde waarheid
overeenkomstige inlichtingen verschafte, is echter
kwade gevolgen voorgekomen. De I'abriekanten te
Roubaix hebben uit overdreven vrees reeds een
werkdag in de week geschrapt

De heer Grandguillot was voornemens op het
scherpe artikel van het J. desDebts te antwoorden .
waarin hem zijn afval van de leer der protektionisteu
werd verwelen. Hij heelt dit echter nagelaten.



omdat hij had vernomen, dat bij het J. des Debats
voor dat geval reeds een bijtend wederantwoord
gereed lag, waarin aan hel publiek de rede werd
medegedeeld van het vasthoudend protektionisme
van den Constitutiannel. Deze rede is, dat de Con-
stilutionnel zich in der tijd jegens zeker komitee
van voorstanders van het beschermingsstelsel,
tegen genot van een som van 150,000 fr. had
verbonden, om het beginsel van den vrijen han-
del te bestrijden. Daarbij zou echter tevens zijn
opgemerkt, dat de Conslitntionnel thans geheel
vrij was, om in het tegenovergestelde kamp over
te gaan, omdat de termijn , voor welken het ver-
drag in der tijd met Dr. Veron namens den Const.
was gesloten, sedert eenigen tijd was verstreken.

De heer Edmond About. die eergisteren in een
duel tegen den heer Baudin gewond is, heeft weder
eene uitdaging aangenomen en wel van den heer
de Villemessant, rrdakteur van den Figaro, tegen
wien hij dezer dage eene zeer vijandige polemiek j
had gevoerd.

Lamartine's fraai landgoed Monceau, dat jaarlijks
45—70000 frs. opbrengt, is voor 1 millioen frs. ge-
veild ; de verkoop zal den 7. Febr. plaats hebben.

De verkooping van fijne wijnen uit den hoedel
van lord Seymour heeft hier veel beweging gemaakt.
De meeste soorten werden gemiddeld tegen 10 fr.
de flesch verkocht; sommige soorten deden den
eersten dag tot bijna 20 fr. de flesch.— 26 Jan. Rente op tijd 3 pCt. 68.50; Fr.-üost.
Spw. 516; Sp. 3 pCt. 45'/4 . 1% pO. 33'/,.

C, no. 330gen 330h. "-~^ws
No. 6-9. Vier nieuwe WONINGEN aldaar, Wijk

C, no. 330ben 330c.
Breeder bij biljetten en nader onderrigt ten kan-

tore van den Notaris 11. DUYFJES te Utrecht.
jsssh**. *** Op Donderdag den 9. Februarij

1800, des morgens ten elf ure, zal
men in bet nabcschreven Logement

publiek verkoopen:
Het alom bekende LOGEMENT en KOFFIJIIUIS,

genaamd DE DUBBELE SLEUTEL , bevattende
jonderscheidene groote Localen, tot het houden van
jSocileit en andere bijeenkomsten en vermakelijkheden
[bijzonder geschikt, en daarin voortdurend gehouden
wordende, alsmede verschillende Logeerkamers,

1ruime Keuken, Kelder en Zolders, naastgelegene
;Stalling en Koll'baan . met derzelverErven en Grond,:staande en gelegen binnen Woerden aan de Voor-
straat) nabij de Leidsche Poort, Wijk A. No. 310.

Te aanvaarden 1. Mei 1860.
Voorts nog vier HUIZEN en ERVEN, geschikt

tot Winkelnering, mede binnen Woerden, Wijk A.
N". 308, '280, 475 en Wijk B. No. 56.

Alles breeder omschreven bij billetlen en nadere
informatiën te bekomen ten Kantore van de Mo-
tarissen W. A. VAN ZIJST en S. LAGERWEIJ,
te Woerden.

MNZiEIüJKë VERKOOP!..-.
, VAN

WEI- en UOOILANDE!.,
ONDER EEMNES.

V Op Donderdag den 8. Maart 1860, des
voormiddags ten tien ure , zal men , ten huize van
den Heer' N. Peters in het Logement het Huis te
Groeneveld, onder Baam, ten overstaan van den
Notaris 11. PEN, residerende te Baarn, publiek
verkoopen:

78 Bunders, 45 roeden, 50 ellen WEI- en
HOOILAND, gelegen onder de gemeente van Eem-
nes. Breeder bij gedrukle billetlen omschreven ,
terwijl nadere inlichtingen te bekomen zijn bij
boyengenoemden Notaris PEN te Baarn, alsmede
bij J. KNOPPERS, Tuinman op Drakenburg , onder
Baarn.

TE KOOP
%«. Een HUIS, op de Kromme Nieuwe Gracht,

niet Gang en Vestibule en 14 Kamers, _ Zolders
en I'rovisiekaniers, 2 Keukens en 5 Binnenplaatsen ;
Tuin, Stal en Koetshuis, en van alle gemakken
voorzien. Te bevragen bureau dezer CourantLetter P.

iHËT pm.no MKÏ K. 14.. __»__. Sai'SJR ,
%* een allergeschiktst en net gesitueerd WIN-

KELHUIS, op een der beste standen der stad.
Te bevragen franco bij den Boekhandelaar J. DE
KROYFF.

RtUlll __I__!.NUGIM_.NIItJ_n*, j
\* mei verscheidene Vertrekken, Zolder, Kelder

en nog al grooten Tuin, tegen Mei aanstaande
te Huur. Te bevragen bij den Mr. Timmerman
VAN DIJK, op de Voorstraat, bij de Neude.

% Men -raagt tegen Mei een BOVENHUIS,:
voor een klein gezin, zonder kinderen, 3 Kamers
met Alcove of een klein Slaapkamertje, Keuken,
Zolder en verdere gemakken, liefst op de Oude
Gracht. Adres letter M. bij den Boek- en Papier-
handelaar J. MADO, Oude Gracht, Jansbrug N". 39.

%* Kr wordt verlangd , terstond, een JONG-
MAN van 18 a25 jaren, P. G., van een goed en
zedelijk gedrag, eenigzins met het Korenmalen he-
bend , om zich verder in dat vak te bekwamen,
tegen eenig loon, kost en inwoning. Genegen zijn-
de , vervoege men zich liefst in persoon, anders
met brieven franco, bij den Korenmolenaar C. E.
G. DOST te Ouderkerk aan den Amstel, nabij Am-
sterdam.

PILSJES,
bereid volgens het aloude en echle Recept
waarop men in hel bijzonder altent maakt.

%* Zijn zeer nuttig in onsteldheden der MAAG,
en werken heilzaam op de SPIJSVERTERING.
Zij zijn uitmuntend tegen de GAL, SCHERPTE in
het BLOED, en UITSLAG der HUID, zij zijn
ZACHT LAXEREND en SLIJMAFDRIJVEND. Ver-
zegelde doozen van 37% Ct. en dubbele Doozen
van 75 en 150 Ct., zijn in onderstaande Depots
verkrijgbaar.
Amsteru., J. Alsteede Droo-lNijmegen Gebr. Swemmelaar.

gist Heilig Weg I). 3_l. llotterd., A vanden Toorn,
Amersf., Gebr. Bruning. Apoth., Wes:e Wagenstr.
Arnhem. S Holland. Tiel, D. v Wermeskerken.
Breukelen, J. Vlaanderen. Utrecht, F. Altena, Apoth.
Brunimcn, S. J. van Rijn en Droog, op het Steenweg
Culenburg, C. Hademaker. over de Donk rstr N°. 372.
Deventer, J. Muller. 'Vageningen, A. Assiuan.
Gorinchem, H. F. de Mol. Woerden, L. Ruijten
Harmeien, J. C. Ilaasse. Wijk bijDuur.., Wed. ...Zorn.
Lek.-vond, 11. G lindemaan. Us.el.tein, H. Moolhuisen.

V Door .1. G. BROESE is uitgegeven:
GEORGE VERENET, Choix de
Lectures et de Dictees Francaises,
envisagées AU POIUT DE VITE <__■-_.-
TIEIV , a I'usage des maisons d'education et de
I'instruclion privée ; f 0.75.

Zonder twijfel zal ook dit werkje van den zoo
gevierden Auteur algemeenen bijval vinden.
V «E ZALF EN PILLEN VAN lIOLLi'W_C_.

hebben weder eene wonderbaarlijke genezing bewerkt vanopen beenen. K D , teBuiksloot, bad sedert acht
en twintig jaren open beenen, geheel b-dekt met wondenen wild vleesch Zijne vrienden gaven de hoop op, hem
ooit te zien genezen, te meer daar de geneesheeren ver-
klaarden, dat het in zijn gestel Ing. Daar hij de uitwer-king vernomen had die de zalf en pillen van JJollowapin zulke gevallen voortbrengen, besloot hij dezelve eeal
te beproeven, en zie! in weinig weken tijds begon hij reed»veel verbetering in zijnen toestand te onlervinden; voort»
omtrent drie maanden daarin volhard hebbende, is hij nn
volmaakt genezen, na 28 jaren kreupel te zijn geweest
en onherstelbaar te hebben geschenen.
j Door bet vermeerderd debiet zijn de prijzen als volg',
Doosje» Pillen ii ’ 0,80, J l,s ~ ’ 3,00, f G,7S, f 13, in.
f'2.,.,0. Potjes 7alfS>/1),50,y 1,85,’3,00,/13,85, ’ 20,9--

Zijn op Jranko aanvragen a kontant te bekemen bijL. J. Groote.ndorst, te Utrecht, bij G. C. T. vak d''ioEMER. te Amersfoort, en hij J. Straatman, hoofd-dépAthouder te "s Bosch, alsmede te Londen, Strand, 2*4.
ei New-Vork- an \\,,\ inn f, anß. I.o..T.iW_iT*q.,*»hlipi_iemant.

MARKT B l_ Ut I ii TEHr.~
WIJK BH DUURSTEDE, 2.. Januarij!

Roode Tarwe van f 7.75 tot / 8.25. Ruwarige ditovan f 9.50 tot / 10.25. Kogge van / 6.75 tot / 7.00.Boekweit van ./ 6.50 tot ./ 7.00. Haver van i 3.50 tot
/ 4.00. Paardenboonen van / 7.75 tot / 8.30. Garst va»
J 5.25 tot J 5.50. boter per 5 Ned. oneen van r 0.00
tot j 0.52','j. Eijercn per 100 stuks van / 2.75.

SCHIEDAM, 26 Januarij.
MouTWUif, per Ned. Vat zonder lust / 13.25.
Jenever, . .., „ „ „ , i 8 '...-('.
Amst. proef, „ ~. ~ f 2000

Alles zonder de belasting.
SrOELiNG, per Ketel .... - 1.00.

WAARNEMINGEN, gedaan op het Koninklijk Nodeil-
Meteorologisch Observatorium te Utrecht, {'/.onnenbt. >-..,

a 5 Wind- Barom. Thcr Afwijk. fj_s ► | „ , .-? =. rigt. kr. b. O». _\ -.Temp. .jf j* Opmerhnjen.- jj— - £ f.

26 2 w. 0.5 758.17 40.5 + 2.9 0.78 O.ls Be*.olk*.'O z 3.0 51.9- 35.6 +. 2.» 0.85 0.2 Betr., rcget--27 . uw. 8.0 44.22 44.1 110 0.91 4.4 lie-volkt,
PRIJZEN van KOEPONS en LOSB. VMAUAtIKS.

Metalliek / 21.20 (Pruissische ... /34 g-M,,Nnt. Met. Koep. . „ 28,20 Spaansche. . . "
2 39'/VapeUeha ... . „ —.- Sp. Cocp per fr. " —'—lliv. Eng. in . . £ „ 11,55 Hamb. Haaien. ." 3 ,25bng. Russen .. . „ 11.55 Huss. in Zilv. R. . „ 34,13%Fransche „552. Poolsche in fl 26,7»i Geliri-Cb» 55 75 |l)ollars ...... —,—

fïUJl__F^!_ir__*y^ï_[vB=

i AMSTERDAM 26 Januarij 1860
NEDKHtAND.

Werkei. Schuld . . ..-_'. pCt 64'y,9 64% 64%dito dito ö „ 7 7
dito dito „ 98'"/, H 99 9-1 «/.,

Oost-Indisch. Lcmiiug . ~ 98 .«
1Amortisatie-Stndikaa,!. 3% ~ 91'/,
1Handelmaatschappij. 4 .-, ~ j-jg
Leen. Holl. Spoorweg I'/* , 100

SPANJE.
Obligatien |%pCt. 83V„ 33'/,, »%,ObhgMisii 3 ~ 44-t/Binnenl. Schuld. ..... 4115 43 4ii
Ainortisable u n/ n,,

Portugal,
Obligatien 3 |,Ct. 43'/,, 43»'., 43%dito 1856/69 . 3 „ 42V1S 42;% 4»'/!RuSLAKD.
Oblig. bij Hope en C. 5 „ 104%Obligat. IS2S & 1829. 5 „ 102%Certifikat. IS3I & 1333 5 „ 85% 83%Certifikaten 1840 ... 4 „ 80'",,
Cert. by Stitgtuz ... 4 „ 80%
Certifik. 5e Serie ... 5 „ 90-, 1C 90V,
dito 1855 6e Serie". .ft „ 100 100% 100%dito Adm. te Londen 3 „ 633/i* 63% 63%Certifik. van Assign. . 6 „ 63%Volgcf. Aand 215% 216% 215%- Polen.
Aand. 1835, 11. 500 157 157' ,Obligatien 4 pCt. 78 % 78'/^Pruissen.

IObligatien 9 „ 102% 102%I Oostenrijk.
|Oblig. bij Goll en C". 4 pCt. 47%Oblig. Metaliek ... . » pCt. 49 49% 49»^dito dito 2% „ 26% 27% 2S"/„Oblig. Rente Am.. .. 5 „ 70% 71% 70'/,Jito dito Nat. 1854. . 5 „ 54»/, 55 % 55%Bankakticn 737 740 737
Aand. 1854 3% „ 252 256 25'

Beloik.
Certifik. bij JioUchild . 2%pCt. 99%Akkbika.
Ecuad. Oblig. 1855. . 1 „ 12-Vtn 12%Venen. Oblig. . . ~ 3 „ 25«% 2:.%üto dito 1% „ 13%, 1.»/,,
Grenada, Oblig. . . . 3% „ «4 ,:

..b 15 «*'*/i«Mexiko, Obl 3 „ 20"/,,
N-.Am. Illin. Obl. C. B. 7 „ 80% 80V4

Snelpersdruk ran L. £. BOSCH m ZOON,

mi ___c __t a.«;_i__r

V Ondertrouwd D. D. K. MUNTING,
te Haarlem , Weduvvn. van E. Tak ,

26 Januarij 1860. en
J. 11. KIIUPER.

Betrekkingen en Vrienden gelieven deze algemeene
als bijzondere kennisgeving aan te merken.'

% *** Op morgen Zaturdag den '28. JanuarijF.I-W 's namiddags ten 5 uren, zal in het
dt-yS» locaal van verkoopingen te Utrecht Achter
St. Pieter, in het openbaar worden verkocht:

Een HUIS, waarin de Smederij sedert verschei-
dene jaren is en nog bij voortduring met goed
gevolg wordt uitgeoefend, met erf, gronden plaatsje,
slaande en gelegen te Utrecht aan de Oostzijde van
de Elisabethstraat, met uitgangen in het Hamsteegje,
Wijk D no. 261, 263 en 266, — bestaande in een
voorhuis, ingerigt tot Smidswerkplaals, eene ach-
terkamer en keukentje , voorts vijf bovenkamers ,
alle behangen en gedeeltelijk met slookplaatscn en
kasten, alcove, portaal, zolder en kelder. — Te
aanvaarden 1" Februarij 1860. — Breeder bij biljetten
en nader onderrigt ten kantore van den Notaris
H. DUYFJES le utrecht.

■egg-a, %* Men zal op morgen Zaturdag
fe_iif den 28. Januarij 1800, des namiddags
JffiSA ten 5 ure, te Utrecht achter St. Pie-
BffPjl ter, in het openbaar verkoopen :

Eene Kapitale Dubbele HUIZINGE,
met Erf, Grond en Tuin, te Utrecht aan de Noord-
zijde van de Zuilenstraat, Wijk A. No. 574.

Bestaande in een ruim met marmeren steenen
bevloerd Voorhuis, negen zoo Boven- als Beueden-
kaniers, waarvan de meesten behangen, geplafon-
neerd en van stookplaatscn voorzien, twee Keukens,
Provisie- en Dienstbodenkamer, voorts ruimen Zol-
der en spatieusen Kelder met uitgang aan de straat.

De aanvaarden den 1. Februarij 1860.
Breeder bij billetten en nader onderrigt ten kantore

van den Notaris BORRET te Utrecht.

%* Op Dingsdag den 31. Januarij 1860, des
voormiddags ten 11 ure, zal door het vereenigde
Polderbestuur van Breukeleveen en Tienhoven, ten
huize van Gt. VAN DEB WILT, aan het Kraaien-
nest, voor den tijd van 6 jaren, ingaande 1 Mei
1860, publiek worden verpacht:

Het regt tot lieff-ngr van Tol of Scliut-
g-elden van de Sluizen gelegen aan hetKraaijen-
nest en aan de Weer, onder de gemeente Breu-
kelen St. Pieters, met het gebruik en de bewoning
van de daarbij staande Huizen, Schuren, Erven,
Werven, Tuin, Kade en bijbehoorend Vischwater.

Inlichtingen te bekomen ten kantore van den
Secretaris des Polders N. FRANCOIS SNEL te
Breukelen.

*%?/% *»* Op Zaturdag den 4. Februarij 1860
«■"!!.;. «namiddags ten 5 ure zal in h(.t locaal van
i's.»., verkoopingen te Utrecht Achter St. Pieter

in het openbaar worden verkocht:
No. 1. Een HUIS ingerigt tot smederij met erf

en tuintje, staande en gelegen te Utrecht in de be-
neden Jufferstraat nabij de Witlevrouwe-barrière,
Wijk G no. 518.

No. 2. Een HUIS en Erve te Utrecht aan het
St. Nicolaikerkhof Wijk A no. 205.

No. 5. Eene WONING te Utrecht in de Spinders-
poort, Wijk A no. 201.

No. 4. Een HUIS met daarnevens slaande wo-
ning en erf, te Utrecht in de Zandstraat, Wijk C
no. 331 en 551a.

No. 5. Een HUIS, erf en bleekveld aldaar, Wijk
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