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Gravenhage

Stoel er in toegestemd heeft, dat het Aartsbisdom van Keulen door
Suffragaanbisschop zal beheerd worden, en dat Z. H. de Paus
een'
brengen ter
van het
opdat .-en ieder zich voor de aan den Aartsbisschop Droste zelf den raad gegeven heeft,
nadeelige gevolgen zou kunnen wachten, dat
karaan Hun Edel Achtb. dinaalshoed, ol' eenige andere kerkelijke waardigheid te Rome aan ta
gebleken is, dat tol, vervaardiging van groen
geel
gekleurde nemen. Behalve dit bewijs van toenadering, moet de Paus aan
imker, waarvan Banket- en Koekbakkers zich toten versieren
den
van graaf Rrühl nog andere vredelievende verzekeringen gedaan
hei
hebben
Jiu.kervverken en Koek bedienen, minerale verwstoffen, voor de ge- cm
hiCTi wist bereids, dat de Pruissische regering deswege hare tevre*
ïondheid schadelijk, gebruikt zijn ; waarvan zich de dadelijke gevoldenheid in hooge mate had te kennen gegeven. Het eenige
gen dezer dagen in twee ziektegevallen van
bekinderen, die van de staande bezwaar was daarin gelegen, of de heer Droste zich nos
bedoelde suiker gegeten hadden, hebben
naarde
voorgedaan.
wensehen van jden Paus zou voegen, doch men hield dit wel
tn worden de vervaardigers van zoodanig gekleurd
voor
Suiker werk, in waarschijnlijk. '
op de schadelijkheid van de daartoe
De gezondheid van Z. H. den Pans schijnt thans voldoende te zijn
gebezigde kleurstoffen aandachtig gemaakt.
had ten minste, met het begin van den Carnavalstijd, onderscheiHij
'sGravenhage, den 1 Maart 1841.
Er waren te Rome door
dene kerken bezocht.
aanCOPES vah CATTENBURCH. zienlijken groote sommen gelds bijeengebragt tot verschillende
het oprigten van
Ter ordonnantie van dezelve, een prachtig standbeeld, ter eere van den beroemden
Italiaanschen
B. VAN DEB HaER.
\,
dichter Torquato Tasso. Reeds had men een aanvang met
het vervaardigen van dat standbeeld gemaakt.
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DUITSCHLAND.

FRANKRIJK.
Beriv-i den 27 February. De regering heeft
onlangs bepaald, dat Parys, den 27 Februarij. De zitting der afgevaardigden gedurende
de geregtszaken ,n de provincie Posen
voortaan hetzij in de Duitsche, de laatste dagen, zijn weder door eene
belangrijke beraadsla°ïn<- tushetzj in de Poolsche taal behandeld zullen worden,
mate dezelve schen de ministers en den heer Thiers en deszelfs
in de eene of de andere taal
vrienden gekenbij de regtbanken aanhangig gemankt merkt
ge lijke besturen is een dergelijk voorschrift
gegeven.
dat het gebruik der Duitsche taal, in de geregtszaken Het is bekend
en bj het
gcrl.jk bewind, hier en daar in de
provincie, alwaarhet
To,k». «"toWinß heeft gegeven
en
-Den 20 dezer Ihebben de
Oostenrijksche troepen Krakau ontruimd en zijnde wachtposten aldaar
door eene
stede ijke knjgsmagt bezet. Me„ roemt het nieuw «|
gedrad
nu afgetrokken Oostenrijkers gehouden. Dit
vooral
miSS°hien medewerke» tot
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brieven
het Groothertogdom Posen,
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leest men:
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verzekeri,^

van den 18 dezer

"

Uit geloofwaardige bronnen bekomen wij het berigt,
dat in het
Koningrijk Polen de troepenbeweging naar de Pruissische grenzen
sedert eenige weken op nieuw begonnen is, en dat bepaaldelijk
laatste dagen een aanzienlijk getal nieuwe regenienten te Kalischinde
omstreken aangekomen is. Men berekent, dat er reeds 50,000 en
luan
op de grenzen verecnigd zouden zijn, en, naar men zeide,
werden
er nog meerdere verwacht, zoodat aldaar eene magt van 75,000
man
«.mii vereenigd worden, welke met'het voorjaar een groot kamp
nabij
Kalisch zouden betrekken, alvvaar zij zouden blijven tot dat de EuroiKjs.he vrede volkomen verzekerd zal zijn. Iv Warschau en do oostelijke gedeelten van het Koningrijk moet eene ten minste even
talrijke
magt bijeengetrokken zijn, zoodat het zicb thans in Polen
bevindende
'
Russische leger 150,000 man sterk zou wezen..
Frask. ort , den _7 Februarij. De Bondsvergadering is in de laatste
«Jagen minder druk bijeengekomen.
Daarentegen is decentrale Bondscomn.issie zeer dikwijls vergaderd. Te Mainz en ook alhier zijn op
nieuw eenige handwerkslieden,
ter zake van de staatkundige zamen■" wering
m hechtenis gesteld.
Volgens sommige dagbladen, zou
genoemdeBondsvesting met het
voorjaar cene sterke bezetting bekomen. I
Ue groote raad van Bern heeft den 23, na eene beraadslaging!
van zes uren, met 107 tegen 16
bet gedrag van het uitvoerend hewind m de zaak van de stemmen,
opheffing der kloosters in Argau goedDe ..e8
cle" behoorden tot de zoogenaamde aristo-,r,..
1,e""-,?"
i
cratische
partij
in de stad Bern.
Den 23 is te Kassei het stoffelijk overschot van wijlen H. K H.
«e Keurvorstin volgens begeerte der overledene,
praal, doch
gevolgd Van een talrijken stoet, ter aarde besteld,zonder
in tegenwoordigden Kenrvorst-Mederegent en andere Prinsen. _De
l
« erlcdene
heeft tot intvoerders van haren uitersten wil benoemd de
ö tndenvergadering,
met dankbetuiging voor de blijken van gehechtHen. , door dat collegie aan haar bewezen.
va"
l,e^H
s,T,'y k heeft den Engelseben admiraal,
e elhebber der vloot ,n de Middellandsche
zee, sir Robert Stopford,
CUt"_
«'"'«'«*»", --VV-»»- het ridderkruis der
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geworden.
De heer/.e»-» verweet, bij gelegenheid dat de al of niet bewilliging van geheime ciedieten werd overwogen, den heer Thiers, dat
hij als eerste minister slechts uit eergierigheid, niet uit
's lands welzijn, had gehandeld; dat het gevolg van deze zijne
handelwijs was geweest, dat het rijk met schulden overladen, in spanning gebragt, en deszelfs invloed naar buiten vermindeid 'was.
De heer Thiers betoogde op nieuw, dat hij niet anders heeft kunnen handelen, dan hij gedaan heeft; dat hij Frankrijk in eenen afzonderlijken toestand gevonden, en niet geschroomd had, door inspanning van alle krachten, het daarin te handhaven; dat Frankrijk
ook toen geëerbiedigd werd ; dat dit intussehen onvermijdelijk met
groote kosten gepaard is* gegaan , enz.
In de zitting van heden beeft de heer Jouffroy, namens de commissie, de beraadslagingen geresumeerd. Hij verdedigde het vrorger
door hem uitgebragte verslag, zag in de opgewondenheid, die hetzelve had voortgebragt, slechts bet gevolg van de zucht om de discussien af te snijden. De commissie achtte die nogtans noodig tea
einde het land wel te doen zien, welke partij de meerderheid'had
Dit was een volstrekt vereischte, om de onzekerheid, do spanning
te doen ophouden, die wederom in Frankrijk heerschen.
Daarna is men tot de behandeling vau de afzonderlijke artikelen

zucht'voor

overgegaan.
De heer Piscatory

heeft de ministers scherp aangevallen, en betoogd, dat, indien eene vredelievende staatkunde raadzaam'is men
dan niet al de kosten , aan eet.' oorlogstoestand verbonden
komen vragen. Hij vroeg inlichtingen over de gesteldheid onzer betrekkingen met het buitenland.
j De heer Guizot zeide, dat hij die, bij de loopende onderhandelingen, niet geven konde; dat het scheen, als of men met deze beraadslagingen ten doel had, een' twistappel te midden der meerderheid van de kamer te werpen , aldaar door tweespalt eene crisis te veroorzaken. De minister verweet den heer Thiers, dat deze niets anders dan den oorlog bedoeld had; dat bij daarentegen den
vrede
wilde; dat hij, ter gelegener tijd, zou kunnen toonen'dien
opre^telijk te hebben verlangd; dat thans die tijd nog niet gekomen was
Hij deelde voorts iv de gevoelens van liet verslag van den beer
Jouffroy, en meende, dat de meerderheid in de kamer zich naamv
aaneen moest sluiten, om alle weifelingen en
in het
Vaderland te doen ophouden. Deze rede maakte onzekerheden
een' diepen indruk
De schout-bij-iiacht Dumond d'Urville is alhier aangekomen*
en is denkelijk bestemd tot een' nieuwen togt naar de
Indische Zeeën *
welke ditmaal met dc staatkunde in verband zou staan.
De Fransche akadoinie heeft den heer Ancelot lot haar medelid
benoemd , ter vervanging van den voor eenigen tijd overleden heer
de Bonald.
Men had alhier, op kosten van het stedelijk bestuur, sedert
verscheidene jaren aan het boren van cencn artesiaanschen put inliet
slagthuïs van Grenelle gearbeid. Thans was men daarmede op eene
diepte van 560 meters (Nederlandsche ellen) in den grond doorgedrongen, en rekende er bijna niet meer op, dal men in hét vindt-.i
cener bron zou slagen. Den 26 dezor is echter de volharding
het bestuur, dat reeds meer dau 160,000 franken aan dit werk van
had
ten koste gelegd, mcl eenen gunstigen uitslag bekroond. Het waler
is m grooten overvloed in den put opgestegen en lot boven de
oppervlakte van den grond gesprongen. Het was eenigzins laauw. Het
vraagstuk, of er onder de krijtlagen van de Paryscbc bergfc.ru
vvatersprongen liggen, is dus bevestigend opgelost.
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Ten gevolge van detusschenkomst der Pauselijke re (-orin_' bo..dt
«ienz.cl.in de Oostenrijksche Staten bezig
van
J.-lneg.ficii, ten behoeve der Maroniten, wier kerken
kloo*i«rs
Wsp.lalen en scholen, bij het aftrekken vau
Egyptische soldaten grootendeels vernield zijn geVw_fcn

met'de iiKïi'g
ibrahim-StX

grenzen, van den 10, schrijft
r; evenofficieel
me
.v. demtItnliaanscbe
«ven, 7IJ\
dat b,thaus
Rotue gemeld wordt, dat de Pauselijke
Bn

2

Uil ToUton schrijft men van den 21, dat de admiraal Hugon waaronder alle Israëlitische gemeenlen in Limburg zullen behooren {
'—
depêche uit Parys omtrent de nieuwe organisatie dat het ressort vau deze hoofdsynagoge in zoo vele onderdeden of
telegraphische
eene

der vloot ontvangen had. Men geloofde, dat een smaldeel daarvan
naar de Levant zou worden gezonden , hetgeen deed vooronderstellen,
dat de regering aan de omtrent Syrië tot stand te brengen schikkingen voortaan zal deel nemen.
Zoo als gevreesd was , hebben deoverslroomingen der Loire, inzonderheid le Roanne, weder beduidende schade aangerigt. Ook de
Rho.ie is op nieuw buiten hare oevers getreden, en heeft in de omstreken van Beaucaire en Aiguesrnortes groot nadeel veroorzaakt.
—De jongste berigten uit Madrid zijn van den 20 dezer. Zij
behelzen alleen, dat de leden van het regentschap talrijke bijeenkomsten hielden, om over het ontwerp der troonrede, bij de opening
der Cortes, te beraadslagen, en dat de minister Ferrer een' grooten
maaltijd, ter eere van den Portugeschen gezant, maarschalk Saldanha,
had aangerigt, waarop al de leden van het corps diplomatique genoodigd waren.
Van den 28. Bij Koninklijk besluit, is de hertog van Amnale tot
luitenant-kolonel van het 24ste regetnent van linie benoemd.
De Koning heeft den ingenieur Mnlot, onder wiens leiding de
gelukkig
uitgevallen doorboring van den artesiaanschen put van
soo
Grenelle heeft plaats gehad, tot ridder van het legioen van eer

—

——

benoemd.
Z. K. H. de hertog van Orleans is gisteren vap St. Omer alhier
teruggekeerd.
Onze gezant te Weenen, de graaf de St. Aulaire, wordt de
-volgende week alhier verwacht,
De voordragt der geheime fondsen is gisteren, bij het slot der
zitting, door de afgevaardigden met 235 tegen 145 stemmen aangenomen. De ministeriële bladen beschouwen dien uitslag als eene
groote overwinning voor hunne partij. De bladen der oppositie zeggen, dat reeds vooraf door hen verkondigd was, dat men van de wet
op de geheime fondsen geen kabinets quaestie zou maken, en dat die
stemming dus weinig te beteekenen heeft.
Een der nog weinig overgebleven veldheeren van Napoleon, de
maarschalk hertog de Bellune, ligt op het uiterste , en is reeds
kerkelijk bediend geworden.
HeGisteren stonden de 3 per cent 76 fr. 60 c.; Spanje 24{
den, in de sociëteit, de 3 per cent 76 fr. 80 e.
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BELGIË.
In de laatste bijeenkomsten van de
kamer der vertegenwoordigers zijn de beraadslagingen over de begrooting, betreffende het onderwijs, begonnen, en hebben de partijen gelegenheid gehad , zich meer in hare ware gedaante te ver-

Brussel

,

den J Maart.

toonen.

De minister Rogier is daarbij heftig aangevallen door den heer
Doignon , wegens de wijs , jop welke hij bet onderwijs in de
stedelijke collegien , door den Staat bezoldigd , heeft getracht
te verbeteren. De genoemde spreker heeft geoordeeld, dat de
door den minister in dat opzigt genomene maatregelen geer.e andere strekking hadden, dan om een verderfelijk liberalismus in de
hand te werken. De aangevallen minister heeft zich met kracht
De minisverdedigd, en, bij stemming, de bovenhand behouden.
heer
heeft
de
van de
Leclercq,
de
aan
voorstanders
justitie,
van
ter
partij der geestelijkheid toegevoegd , dat zij slinksche middelen bezigden , om op nieuw aan het bewind te komen ; dat zij, in stede van
de ministers gedurig van ter zijde aan te randen, liever ronduit moesten verklaren, dat het bewind hun vertrouwen niet genoot; dat zij
daartoe gelegenheid konden vinden bij eene stemming over de thans
in beraadslaging zijnde begroeting, en dat alsdan de ministers zouden weten, of zij aan het bewind konden biijven, of hunne waardigheden moesten nederleggen , of de kamer ontbinden. De beer
Lebeau heeft in denzelfden zin gesproken, en het schijnt dus nog
spoediger tot eene beslissing te zullen komen dan men had verwacht.
Heden stonden te Antwerpen de Ardoins 22^.

—

kerkgangen zal worden verdeeld, als de belangen der Israëlitische
gemeenten mogten vorderen; terwijl verder aan Z. Exc. den minister

dc zaken der Hervormde kerk, enz., na de
de
zaken
der Israëliten te hebben geboord, de
hoofdcommissie
zorg is opgedragen, dat derzelver bestuur aan daartoe geschikte personen worde gedefereerd.
Naar men verneemt, heeft Z. Exc. de minister van Staat, de
baron van Zuylen van Nyeeelt, 11. Zondag den eed iv handen van
Z. M. afgelegd , als belast met dc directie van den Hervormden eeredienst enz., 'en heeft hij gisteren zijne nieuwe functien aanvaard.
Met genoegen verneemt men, dat H. K. H. mevrouw de Prinses
van Oranje, die sedert eenige dagen ongesteld was, iv beterschap
toeneemt.
—De Sardinische gezant, de'graaf Sf. Marsan, heeft heden deze
residentie verlaten, om zich naar zijnen nieuwen post te Napels te
begeven. Ziju opvolger, de markies, dn Crosas, wordt weldra alhier

van Staat, belast

met

tot

—

—

verwacht.

—

Men verneemt, dat de openbare vergadering der vierde klasse
van het Koninklijk Nederlandsche Instituut van wetenschappen , letterkunde en schoone kunsten te Amsterdam, vroeger nangekundigd
tegen den 16 December des verloopenen jaars, doch alstoen uit hoofde
van gewigtige beletselen uitgesteld , thans voortgang zal hebhen op
Maandag, den 8 Maart eerstkomende, iv bet locaal des Insiituuts,
onder voorzitting van Jonkhr. Mr. H. Six van Rille gom, zullende
het secretariaat door den heer J. de Vos, Ws., vasten secretaris der
klasse, vervuld worden.
Men schrijft uit Rotterdam, van gisteren:
« Van goederhand verneemt men, dat een voorstel, onlangs inden
raad dezer stad gedaan, strekkende om de binnenstad van verscl»
water te voorzien , in de vergadering van den 27 Februarij commissoriaal is gemaakt.
« Door commissarissen ter zake van drenkelingen binnen deze
stad is, in hunne vergadering van de;i 20 Januarij 11., gelijktijdig;
met het eermetaal aan den heer P.J. Nortier, As., de gouden medaille, voor het in het leven behouden van een schijndoode, uitgereikt aan den heer C. A. van Steenderen, heel- en vroedmeester

—

Berkel.»
In de maand Februarij zijn over den ijzeren weg tusschen Amsterdam en Haarlem vervoerd 10,600 personen. De opbrengst is geweest 5107.35. Sedert I°. Januarij vervoerd 20,276 reizigers; opbrengst/9819.90.
Gisteren middag is, met het beste gevolg, te Amsterdam van
stapel gelaten het koopvaardij-barkschip Sirius , gebouwd op de
werf de Wahisch, van den scheepsbouwmeester f. Nuveen, zullende
varen onder directie van den heer //. Angelkot Willink, gevoerd
worden door kapitein H. Mulder, en bestemd voor do vaart opte

—

—’

Oostindië.

Laatstleden Zaturdag is te Dordrecht van de werf van den
scheepsbouwmeester Jan Schouten, met het beste gevolg, van stapel
gelaten het fregatschip Osiris, gebouwd voor eene reederij, onder
directie van de heeren A. Kist, Es., Herman van der Sande, Hs.,
Florent van Wngeningen , Henri Vriezendorp en J. van Wageningen, Ds., zullende gevoerd worden door kapitein J. H. Hasewin*
kei, en zijnde bestemd voor de vaart op Oostindië, Onmiddellijk
daarna is de kiel opgehaald voor een schip, genaamd Juno.
Uit Heivoet wordt gemeld, dat de aldaar gestrande stoomboot
Str Edwards Banks, niet hulp van cene andere stoomboot, af en op
het kanaal is gebragt.
Men leest in de Amsterdamsche Stadscourant:
« Reeds meermalen hebben diefstallen, door middel van opensluiting gepleegd in huizen, welke door de bewoners op Zondag avond
gebeel onbewaakt waren gelaten, getoond , hoe onvoorzigtig het is
zulks te doen , en de avond van gislereu heeft een nieuw voorbeeld
hiervan geleverd, zijnde tusschen 9 en 2 ure, door middel vanopensluiting, nit de bank van leening van den heer W. Schor, op de
500 aan
Prinsen-acht bij de Beerenstraat, ontvreemd geworden
25, en eenig goud en zilver,
geld, "wee banknoten, ieder van
benevens eenigo mans- en vrouwenkleederen.»
Uit Utrecht schrijft men van 11. Zondag, dat men zich gereed
maakte, om de schipbrog weder te leggen tussehen Vreeswijk en
Vianen ; zoodat daarvan vermoedelijk weder geregeld zou kuunen
worden gebruik gemaakt, aanvankelijk met den 1 dezer.
men, niet het beste gevolg, het ijs Van do
Te Breinen
Weser, 't welk binnen de stad vast zat, door middel van buskruid
doen springen.
Volgens brieven van Paramaribo, loopt aldaar het gerucht, dat
Z. Exc. de gouverneur-generaal der kolonie Suriname ten sterkste
bij het gouvernement van het Moederland op hel weder in werking
brengen der bank blijft aandringen, en men eerlang van de wijze en
krachtige pogingen van Z. Exc. ter wederopbeuring der gezegde kolo- „
nie gunstige gevolgen verwacht.
Door tusschenkomst van den uitgever van de 's Gravenhaagsche
Nieuwsbode, is bij de Commissie te Soheveningen ontvangen: van
C. R. I. B. M., voor de nagelatene betrekkingen van de met de
Pink: de Vrouw Pieternella, verongelukte visschers, een bankbiljet
groot/ 25, mitsgaders twee paar Wollen Sokken.

NEDERLANDEN.
den 2 Maart. Bij Zr. Ms. besluit van den 12 Februarij, n°. 137, is aan den heer Goswyn Jacab Lulofs eervol
ontslag verleend als luitenant-kolonel, commandant der dienstdoende schutterij te Zutphen.
Rij besluit van den 26 Februarij jl., heeft Z. M. de onlangs,
plaats gehad hebbende aanstelling van den heer Mr. Daam Fockema ,
tot lid van deo Raad van State, ingetrokken, uit aanmerking van
het door denzelven te kennen gegeven verlangen, om van het aanvaarden dier betrekking te worden verschoond.
Bij Zr. Ms. besluit van den 25 Februarij 11., n°. 109, zijn de
navolgende benoemingen gedaan: tot regter in do arrondissements
regtbank te Tiel, Mr. J. L. van Lidth deJeude; tot substituutgriffier bij de arrondissements regtbank te Ulreeht, Jhr. Mr. j. L.
Ram,' tot substituut-officier bij de arrondissements regtbank te Win.
schoten , Mr. /. de Wal.
burgemeester
benoemd
tot
en secretaris der stad
JJ,
heeft
1
Delfshaven', den heer P. van der Hilst.
regtbank te Gorinchem, den
Tot procureur bij de arrondissements
tot
procureur bij de arrondisseSchallig;
heer J. van Bunschoten
heer
Mr.
S. Steenstra.
den
B.
ments regtbank te Sneek
Heilo
en
Oesdam is, door Z. M
gemeente
Tot burgemeester der
en
zulks in plaats van.
Verschuir,
Fonteyn
benoemd Jhr. Mr. G. C.
van
Foresst.
wijlen Jhr. W. D.
%* KENNISGEVING.
Bij een onlangs genomen Koninklijk besluit, zijn eenige bepalinGOUVERNEUR der Provincie ZÜIDHOLLAND»
STAATSRAAD,
De
gen vastgesteld, betreffende bet beheerder kerkbesturen van de Israëhet,
,
bij Koninklijk besluit van den 2 Junij 1820,
litische gemeenten in Limburg. Daarbij is, onder anderen bepaald, gezien art. 212 van
voor
's Rijks Stoeterijen; en in aaiunerküij.
dat er eene Israëlitische hoofdsynagoge te Maastricht zal bestaan, goedgekeurd reglement
'sGravenhage,

—

—
—
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’

’
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dat da
da Pr»vinc:e Zuidholiand, uit 'sßijks
C"^'te Borculo,
ter beschikk.ng gestelde Hengsten eerlang op de
hunner bestemming zullen aankomen ;
Patsen
JJrengt luj deieter kennisse der belanghebbenden,
dat in de Ge« oe fenj

VOnr

D

&
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*,* Heden overleed, aan een zcniiwlocv.il, op liet onverwachts. J
mijne dierbare echtgenoot, ANNA CATHARINA KAISER, in den
ouderdom van 38 jaren, mij twee kinderen nalatende, te jong ona
hun verlies te beseffen. Nog geon vier j iren mogt ik in entten gelukkigen echt met baar vereenigd zijn.
'sGravenhage,
C. M. MENSING.
den 28 Februarij 1841.
Vrienden en betrekkingen gelieven dese algemeenekennisgeving
ook als bijzondere aan te zien.
«
lieden
overleed
onze teederbeminde jongste Zoon, ADRIANÜS
%*
JOHANNES FRANCtSCUS., in den ouderdom van ruim 13 jaren. Ons
Ouderlijk gemoed en dat onzer overblijvende kinderen werd door dit
aardschc onheil geschokt ; hot aandenken van den afgestorvene zal
ons immer dierbaar, doch met weemoed vermengd blijven.

V
SSe"!.,(" m °P den l Maa,-t lUl te
op deu
-7< maart
IH.
.«i.
1841, te Meerkerk op den 15 Maart <1841,Ridderkerk
te Naaldwijk
en
1 oen J April 1841 , twee Hengsten uit de
voorschreven Stoeterij
uiiu, worden
aangebragt, en toen derhalve, echter niet op Zon- en
«ee-jMn-fen de Merrien ter dekking -al kunnen aanbiclen , doch zich
je wen by het plaatselijk bestuur ïal dienep te vervoegen , te l.eKoniing van het aj «rt. 256 van voormeld reglement
voorgeschreven
cu t.ticaat , ten bewijze, dat
de Merrien in eigen.l.Hil toebehooren
«'«(.''nen, door wie /.ij ter dekking worden ai.-[..|,oden i-lillende
;
»,lili,(seliJk l»e»tuur aa.itccken.ng worden genomen
_!
''a
.
op eene deswege door het,e|ve gehouden lijst.
sGravenhage, den 25 F.-bn.a. ij 1841.
'sGravbniiage,
De Staatsraad. Gonrcrnpur voornoemd ,
deu
1 Ma.ut 1841.
y
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L* CHEVALDEBRONZR) oper..-f,erie
II"ZuLZ4^
tfttS^e «__a^o?l,<m.^, CmHIH.OT LX COMMIS VÜYAGI.UR
U":

en trois acles

-,

ZÉVLN Uli CONCERT DILIGENT lA.
Woetisdig, den .3 Maart.
TV I
vierde Symplionie van Spohr, naar aanleiding
e"";''\l,tr Tone,
van

Tl
IVjineèn

We

\l,„
g2-deBee

,'

gedie
Pfeyffer.
gedeelle: Largo Diepe stilte ia
Hatnur voor de vorming des Torn»». -Allegro : Levendige l.ewej-ino-

"Jc,eUe; Unl^kkeliug der Toonen; VVo.si.iing de, elementen.
aeellc. Wiegelied; l.arts
ode gedeelte : Krrjgsmuzijk : T«at
;
■ » tien BU g
gevoelen, der Terngbliiv.nden terugkomst der Zece■

pralende,,; l.anl;f,el.,eden. 4de gedeelte: LijknrUsnk: Troost in
'L' Corin"le Vi,a -«0-_-«i , gezongen door
' /W(/ U C
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Uroefl.e^i
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dC Vi°o1

4. Groo.c Onverture op
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VaU
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, van L.

de Dériot

Madame

' uitS

evoerd door dc» "eer

van Beetlwven.

van Mynliard, uitgevoerd door L. van
drtt'T 'To'', 'g V,.oloncel,
del' iioui «"i;ke Mu_ijk.,e.l,ool.°
Ari/n/V v"
4wage" do'»- Madame Miro-Camoin.
V..H, ie n voorT^V '?"
' ?«
6

6.

'

,.HM POeflechtgenoot
wfKïï_?":geliefde
ii(''
JtCi !ÏÏ VMLLIK,
V

«" Ji.ma»
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l

een'
van

vvelgesehapen' ZOO.V»
A. SCHELFHOUI.

*-MFÏSÏSVB4I.
4
-^hS*ZJT'
'sGrweniiake,

Ve'',oste

van eene DOCHTER,

'

„
LLU«*
. r*>" T^n

<»en 28 Februarij 1841.

%* Op

Jjjjjn,.

.

P
Menige
kennisgeving.

den 6 Januarij 11. overleed, te
Heer M, C. W. ELLENS

Donierirv
HOFSTEDE?ff^
E££
dn Wnln.lnle

Eenige kennisgeiinq.
» « v 0^"o"'*'0"'*' ***7
«W.
lleden overleed
i,;,0,
""']>.." bittere
miim.
smart, .n den onderdo.,, van 25 jaren
WILLEMINA CORNELIA „k
me
**n driejaren door den gelukkig_.ei, echt mogt vereenigd
zijn.

.100$

tot

T^et*£"

J» J.

'sGravunhage,
den 1 Maart 1841.

J. ANDRIESSEN.

De ondergeteekende betuigt nevens hare Behuwdkinderen >■
*»*opregtsten dank voor de
den
veelvuldige bewijzen van deelneming
en belangstelling, in hun groot verlies ondervonden.
'sGkvveniugh,
C. E. ASMUS,
den 1 Maart 1841.
Wed. M. de Wm.

.

♦*" .SIMON ADRIANÜS SCHOLTEN, openbaar Notaris, residerende
Delft, als last hebbende van deszelfs principaal, is van meening,
in het openbaar te veilen en te verkoopen :
Het aanzienlijk solide- gebouwd en gerenomeerd LOGEMENT, genaamd
DE GOUDEN MOLEN, bestaande iv een zeer ruim modern
ï000
oou eu weldoortiiiiiuerd Huis, met twee Binnenplaatsen, Tuin, Erf en

"

«

A. TOLLÜS ,
M. J. A. TOLLUS,
geb. van dek Valck.
*„* (lei heelt deu Alwijzen Heer van leven en dood, die niet
antwoordt van zijne daden, behaagd, mijn hart en dat mijner acht
kinderen gevoelig te treilen, door den dood mijner dierbare gada,
SUZANNA OOUMAN, met wie ik bijna 32 jaren in eenen gelukkigen
echt -mogt leven. Zij ontsliep heden, aan eene spoedig toenemende
verzwakking, in den ouderdom van 54 jaren. Wij oogen haar treurig
en biddend na, en vinden onzen eenigen troost in de blijde hope
des wederzien».

ÖLUiTlill.

to

eeno eigen vrije Poort, aan de noordzijde van hetzelve huis, loopende
deze poort van de straat tot aan den voorschreven tuin; hebbende
hetzelve huis zeer vele net betimmerde beoeden- en bovenkamers of
vertrekken, waaronder twee royale zalen, incest alle van stookplaatsen voorzien; voorts zeer ruime keuken, provisiekameis en
kelders, kleer- eu turfzolders, en alle zoodanige meerdere aparte"monleii, services en commoditeiten, als tot een deftig en go d ino-erigt
Logement vereischt worden; ailcs zier gunstig staande en gelegen
nabij de Haag poort, binnen de stad Delft, aan het Leidsche Veer
bij het inkomen der stad, wijk 6, 11-. 184, kadaster sectie B, n°. 133 *
hebbende voor het jaar 1810, in dc grondbelasting en opcenten*
gecontribueerd mot / 70.60; kunnende worden aanvaard met den
24 Mei 1841; dc kooper zal, dit verkiezende, twee derde parten
van deu koopprijs op het voorschreven pand hypolicair kunnen "C-vcstigd laten , "tegen den interest van 5 per cent 'sjaars. af te lossen
met/ 500 'sjaars, zullende ile eersle termijn moeten worden betaald
on deu 24 Mei 1843; waarvan de veiling zal plaats hebben op Donderdag, den 25 Maait 1841, en de afslag of verkoop op Huntlerd-tg,
den 1 April 1841, dc beide dagen des voormiddags ten elf ure
precies iv het voormelde Logement. Dc conditien zijn inmiddels ie
vernemen en informatien te bekomen ten kantore van den voornoemden Noiaris Scholten.
* # » Men is van nieening, ten overstaan van DIRK OVERKLIFT
VAUPEL KLEYN, openbaar' Notaris, residerende te 'sGravenhageen
getuigen, in den Nieuwen Doeleu aldaar, op Maandag, den 29
Maart 1841, des namiddags ten 5 ure, te veilen, en op Maandagden 5 April daaraanvolgende, des avonds ten 7 ure, te verkoopen:
De zeer aangename en welgelegene HOFSTEDE, genaamd REUENBURG, met hare kapitale dubbele Heerenhiiizing, bevattende
twaalf
zoo groote als kleine beneden- en bovenkamers eu kabinetjes,
meest
alle behangen en eenige van stookplaatsen voorzien, en waaronder
eene fraaije zaal, domestieken-, mangel- en provisiekamers, ruime
zolder, groote keuken, kohier en verdere eommoditeiten, zeer <jeschikt voor Zomer- en Win tervei hlijt ; voorts TuinmiliiswimiiK- en
bijstaande Schuur, welke zeer gevoegelijk 10l Siailmg voor twee
Paarden en plaatsing van een Rijtuig kan ingerigt worden, 0 anjerie, Koepel en verder getimmerten, alsmede Boomgaard,
Iln.eije.ije
Moestuin, Perzikenkast en Kistingen voor broeijerij en verdere
bo■pouting en beplanting: alles slaande eu gelegen in dc gemeent.
Voorburg, aan dc straatwegen naar 'sGravenhage, Leiden en
nabij 00 oude Tolbrug; hebbende dc Koepel, gelegen aan de Vliet
of Trekvaart, een zeer vrolijk uitzigt over uitgestrekte Weilanden»
alles te zamen groot 72 roeden en 5 ellen, kadaster seclie
Nos. 553 uu en met 558-, 560, 58., 641 en 642 ; zijnde
Hofstede belast met eene jaarlijksche rente, groot f 2.30, aan komende de Hervormde kerk ie Voorburg; aangeslagen, overliet jaar
1841, als gebouwd en ongebouwd eigendom, tot/61.40; kunnende
met den 1 Mei 1841 worden aanvaard en bezigtigd dn<>elijk.«., vau
des morgens 10 lot des namiddags ten 4 ure, w.i.iiu.e men zich kan
aanmelden bij den Tuinman, op gezegde Hofstede wonende. Nadere
onderrigling is te bekomen lt»u kantore van voorn. Noiaris, alwaar
in tijds de
der verkooping eu bewijzen vau eigendom
ler lezing zullen liggen.

Delft*

c'
dezelve

voorwanden

4

V NAAR BATAVIA
*„* JACOBUS VERNÉE, openbaar Notaris, residerende te Delft,
11
Donderdag,
den
zal,
op
van
principalen,
zijne
last
hebbende
als
ligt te Rotterdam iv lading bet kapitaal gebouwde FREGATSCHIP
Maart. 1841, veilen, en op Donderdag, den 18 daaraanvolgende, KONING WILLE il 11, Kapitein L. C. E. vaw deb BRUGH, heb-

publiek verkoopen :
Een hecht, sterk, ruim en logeabel HUIS en ERVE, voorzien van
verscheidene boven- en benedenkamers en vertrekken, extra grooto
kleerzolder, keuken, kelder en van velerhande services , die tot eene
goed ingerigte woning behooren; welk perceel ook zeer geschikt is
tot de uitvoering van velerlei bedrijven, staande en gelegen aan de
westzijde van de Korenmarkt, op den zuidoosthoek van de Nekker,
steeg, in wijk 1, n°. 106, te Delft.
'..,,,
te benoBreeder bij biljetten. Nadere informatien zijn inmiddels
Vernée, te Delft.
men ten kantore van den Notaris Jacobus HOEK,
te Leiden, zal, op
C.
C.
der
var
*„* De Boekhandelaar
Maandag, den 8 Maart 1841, en volgende dagen, te zynen huizen
PLAATWERKEN,
verkoopen TWEE verzamelingen van BOEK- en
wijlen
Weledelen
waarvan de eene gedeeltelijk nagejaten doorvan ter den
Waarbij
Aar
Burgemeester
in
leven
BORN,
G.
Heer C.
PHYSlSl_tll_
verzameling
geconserveerde
eevoesd zijn eene zeer net ARATEN, met eene daarbij behoorende
INSTRUMENTEN en PRAEP
fraaije Glazen Kast, ATLASSEN, KAARTEN, MUZIJK en LIEFHEBBERIJEN " waarvan de Catalogus dezer dagen alom verzonden wordt.
B.'SCHEURLEER, Boekhandelaar te'sGravenhage, zal op
Maandag, den 15 Maart 1841 en acht volgende dagen, publiek, te
zijne huize, verknopen eene fraaije verzameling van BOEKEN, in
nagelaten door wijlen den
onderscheidene Talen en Wetenschappen,
in leven Predikant bij de
CHAUFEPIE,
G.
S.
Be
Weleerwaarden Heer
eene tweede verza'sGravenhage;
vervolgens
te
Waalsche Gemeente
Fransche, HoogLatijnsche,
Engelsche,
onderscheidene
meling van
Werken,
voorname
alsmede
waaronder
BOEKEN,
en Nederduitsche
TEFKENINGEN en PI-ENTEN , en voorts eene verzameling van INSTRUMENTEN en RARITEITEN. MECHANISCHE KUNST-en GOO.CHEL-

,

**

STUKKEN, KAPELLEN en TORREN, SCHILDERIJEN en PRENTEN,
in lijsten met glazen, enz.; waarvan de Catalogus bij bovengemelden
te bekomen is.
-..'..vorderen hebben van, verschuldigd
-* Al degenen, welke iets te Effecten,
enz. onder zich hebben,
zijn*aan, of eenige Goederen,
den Hoogedel Gestr. Heer
wijlen
behoorende tot de nalatenschap van
in
leven
WALDKIRCH,
Generaal-Majoor, Ridder
JOHAN CASPER von
Orden, gewoond
vreemde
der beide Nederlandsche en verschillende
overleden,
worden
'sGravenhage
in
Februarij
jl.
hebbende en den 8
doen,
of
te
vóór
den
betaling
teruggave
verzocht, daarvan opgave,
den
Executeur-testamentair,
Hoogedel
den
aan
aanstaande,
15 Maart
Gestr. Heer D. RAGAY, Thesaurier van 's Konings Huis, in het
(
Noordeinde, te's Gravenhage.
» Allen, die iets te vorderen hebben van, of verschuldigd zijn
* boedel van wijlen den Weledel Gestr. Heer H. A. GOBIUS en
nnn*den
zijne overledene echtgenoot, Vrouwe W. J. STORY van BLOKLAND,
de eerste te 'sGravenhage, do laatstgemelde te Montfoort overleden,
gelieven daarvan , vóór of op den 20 Maart eerstkomende, opgave of betaling te doen te's Gravenhage, aan den Heer Mr. 0. W. STAVESISSE
aldaar, Vlamingstraat, wijk S, n°. 123, of
_je BIIAUW, wonende
aan den heer H. va» WYK, Burgemeester van Willescop, wonende

*

bende uitmuntei.de inrigtingen voor Passagiers, waaromtrent men de
noodige informatien kan bekomen bij den Boekhouder P. VARKEVISSER , aan het Kantoor der 's Gravenhaagsche Scheepsreederij,
Westeinde, wijk B, n°. 201, te's Gravenhage.
* Men verlangt in of kort bij 'sGravenhage, o.n dadelijk of
binnen kort te betrekken, minstens twee luchtige ruime GEMEUBELEERDE VERTREKKEN, van stookplaatsen voorzien, met of zonder
kosten bediening; een hoofd vereischte is , gelegenheid lot wandeling
in de open lucht of gebruik vaneen' goeden tuin, benevens stilheid
der vertrekken, liefst ook met een vrolijk uitzigt. Adres, onder
letter W L, bij den Boekverkooper W. P. van Stockuin, alhier.
#
m Tegen I°. Mei aanstaande wordt, in een stil huishouden, ta
'sGravenhage, gevraagd eene bekwame KEUKENMEID. Adres
in persoon, of met gefrankeerde brieven, ouder letter T,
aan het Bureau van dit Dagblad.
In 'sGravenhage wordt aan een fatsoenlijk Heer, door solide
#
burgerlieden, zonder kinderen, den Protestantschen Godsdienst belijdende, tegen billijke betaling, aangeboden eene vrije KAMER, met
alkove en stookplaats, naar verkiezing al of niet gemeubeleerd,
kost, bewassching, benaaijing en gezellig huisselijk verkeer. Adres,
niet franco brieven, onder de letters J 0, bij den Boekverkooper
J. M. van 'tHaaff, Plein, K, n°. 410.
Mei TE HUUR een HUIS, met een TUINTJE, en eene
# Met
vrije wandeling in eenen fraaijen belenden Tuin. Te bevragen
bij H. van Dam, Tuinier te Rijswijk.
Bij toeval TE HUUR, tegen I°. Augustus aanstaande, voor
zeer matigen prijs, een HUIS, bevattende 6 ruime vertrekken en
een kabinetje, alle van stookplaatsen voorzien, benevens zolder,
onderhuis met groote keuken, mangelkamer enz., staande engelegen
op het midden der Prinsegracht, te'sGravenhage. Nader te bevragen i brievenfranco, onder letter K, bij de Erven Thierry en Mensing,
Boekhandelaars alhier.
%* TE HUUR of TE KOOP, een goed onderhouden en partij
trekkend HUIS en TUIN, geschikt om door twee fatsoenlijke huisgezinnen bewoond te worden, met onderscheidene kamers, alle gestukadoort en behangen, staande in het midden van het Noordeinde.
Te bevragen bij J. de Rrin/n, op den Denneweg, wijk H, n°. 216.

*

*

**

**

***

%* TE HUUR OF TE

om dadelijk te

KOOP,
een net, sedert 5 jaren geheel nieuw

aanvaarden ,

GEBOUWD HUIS, met 5 behangen kamers, keuken, kelder, zolder,
tuintje en berging voor Hout en Turf, te Voorschoten, een uur van
Leiden. Te bevragen brj D. van Leeuwen aldaar. Brieven franco.
TE HUUR, met I°. Mei aanstaande, een OPTREK nf BUITENDJE,
#
geschikt voor Zomer- en Winterverblijf, met Stal , Koetshuis
en grooten Tuin , gelegen nabij het Huis ten Deyl, onder
Wassenaer. Te bevragen bij den heer van Rergen, Notaris
te Wassenaar.
DE HAND TE KOOP een HUIS, ERVE en TUIN, op een'
UIT
%*
fatsoenlijken stand te 'sGravenhage, bevattende het huis
5 kamers, keukeu, kelder, zolder en andere gemakken; de
helft van den koopprijs kan op het huis blijven staan. Adres,
eit COMP., alhier, gaan voort met het finaal
brieven franco, onder letter K, bij de Erven Thierry en
van hunnen grooten voorraad van MEUBELEN,
UITVERKOOPENAmeublementen,
Mensing, Boekhandelaren te 'sGravenhage
ZIJDEN FRANJES, TAPIJvoor

.

**

G# V J°A.'SCHICK
* STOFFEN

TEN, SPIEGELS, LUSTRES, PENDULES en CANDELABRES,
FRANSCHE MEUBELPAPIEREN , enz. , met 20 tot 50 per
cent rabat.
%* VAN OUDS GENAAMD DE MEISJES,
het 3de huis van de Kranestraat, R , 53.
Paddemoes,
ï» het
ouds
bekenden
WINKEL zijn op nieuw ontvangen
Jn dezon van
MERINOSSEN, besteen ordiLINNEN,
KATOENEN,
alle soorten van
BREIKATOENEN,
ook
en verder alle soorten
OMSLAGDOEKEN,
naire
MANUFACTUREN; zullende aldaar steeds tot zeer verlaagde en

_

"vim

verminderde prijzen verkocht worden.
Bij denzelven is tevens te bevragen, om met I°. Mei te aanvaarden, een fraai compleet BOVENHUIS, op een' aanzienlijken stand,
tot zeer matigen huurprijs.
der voornaamste Steden van ons Land
* * Men verlangt, iv eene
zedelijk
en onberispelijk gedrag, die groneen
een*PEl-SOON, van
bezit
van alles wat tot het vervaardigen
ondervinding
dige kennis en
behoort, en daarbij de
Damesgarnituren
en
van Militaire Ornamenten
leiding
van een en ander op zich te
noodige geschiktheid heeft, de
zijner verdiensten belnond
gelang
zal
naar
persoon
nemen. Zoodanig
,

worden, en gelieve zich, met franco en geteekende brieven, te adresseren , onder letter P B, aan het Bureau van dit Dagblad.

fatsoenlijke Duitsche JUFVROUW , van den Protestantschen
m Een
Godsdienst, zag zich gaarne, met I°. Mei aanstaande, geplaatst als
Kamenier, of ineen' winkel als Modemaakster, daar zij in het eerstgenoemde tegenwoordig nog in betrekking is, en daar men van haar
goed en zedig gedrag en van hare bekwaamheden de voldoendste
getuigen kan bekomen. lemand hierop reflecterende , vervoege _.ch ,
het Bureau
,
met gesloten franco briefjes onder de letters A V, aan
Dagblad.
van dit
#
Eene JUFVROUW van gevorderden leeftijd , verlangt met Mei
aanstaande, bij fatsoenlijke burgerlieden, van den Protestantschen
Godsdienst, KOST, INWONING en gezellig verkeer; is voorzien van
gelieve
Ledekant , Bed en toebehooren. De hierop reflecterende
Z,
de
letters
A
aan
het
opgave te doen van stand en prijs, onder
van
dit
Dagblad.
Bureau

**

*
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BEURSPRIJS VAN EFFECTEN.

Te Amsterdam, Maandag, den 1 Maart 1841.
, Werk. Schuld de 2§ pCt. 50 & ; Certificaten 5 pCt.
dito —; Kansbiljetten 22rJ, Amortisatiesyndicaat
Uitgestelde
97f
pCt. 7H ; Domein Losrenten 5 pCt. —; Sehatdito3i
;
pCt.
ki
87^
kistbiljctten k pCt. —; Handelmaatschappij k\ pCt. 160 f; dilo Nieuwe
op Haarkh pCt. —; Overzeesche Bezittingen 5 pCt. 95jj; SpoorwegFra-ikkijk,
Rijn
Spoorweg —;
lem —; dito op Rotterdam —;
op do Rescontre 3 pCt. —; Rusiarii, bij Hope en Comp. 5 pCt.
1041; idem leening ff ff', 5 pCt. 104* ; Cert. Ins. I|||; 5 pCt.
97f; Inschrijving op 't Grootboek 6 pCt. 68* ; Certificaten van dito
6 pCt. 69$ ; Cert. Met. te Hamburg 5 pCt. —; Obl. Met. te Londen
; Aandeelen van dito
5 pCt. 103f; PiinissEN, Loten 1830, k pCt.
5
Ardoin,
pCt.
onbep. 5 pCt. —»
idem
Spa'hje,
22f;
bij
U6;
p ass ief —; Deferred —; Gert. bet. te Amsterdam 5 pCt. —.
; Uitgestelde dito —; Ooste-uu-K, Obl. Goil en
dito dilo, 3 pCt.
;
; Certificaten 2. pCt.
Comp., 5 pCt.
i dito dito, k pCt.
; dito 2\ pCt. —; dito in Londen 5 pCt.
Metaliek 5 rpCt.
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