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1842 op
In Hanover kwamen de Stenden wier vergadering in scheen
er
Vrij onzachte wijze gesloten was wederbijeen. De regering
vergadering
dier
te
om
leggen,
goede
gezindheid
de
zich op toe te
winnen. In hare mededeelingen aan die vergadering betoontaan-zij
eene ongewoone voorkomenheid. Zoo heeft zij onder anderen
gekondigd , dat de vermeerdering der ruiterij , waartegen de Stenden zich in de vorige zitting op zoo stellige wijze verklaard hebben , door den Koning behartigd zal worden. Maar het verzoek ,
dat in de verslagen der zittingen van de stendeu de namen der
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leden zouden vermeld worden is op nieuw afgeslagen. Men is ook
niet karig in de noodigingen der leden ten hove en de ministers
pogen door maaltijden aan hnn gegeven meerder toenadering te bewerken. Deze handelwijze is zoo in het oog loopend verschillend met
de vroegere, toen men slechts vau misverstand en andere onaangenaamheden vernam dat men naar redenen vorscht om deze
verandering te verklaren. Velen opperen het vermoeden, dat de
moeijelijkheden waarin het bestuur met de staten der tolvereenieu
ging gewikkeld is, niet zonder invloed daarop gebleven zijn,
heeft
gevonden
's
lands
steun
dat, gelijk men vroeger buiten
's lands
tijdens de binnenlandsche botsingen, men nu binnen
het
buitenmet
verwikkelingen
de
hij
kracht wenscht te bezitten
land. Hoe dit zij voor de belangen van Hanover kan deze
veranderde houding niet dan gunstig werken.
De onderhandelingen tusschen Hanover en de Duitsche Tolvereeniging leidden weder tot geene beslissing en het schijnt dat
dit zekere onbehagelijke stemming tusschen eerstgenoemd land en
Pruisen veroorzaakte, zoo zelfs, dat de koning van Hanover
die voornemens was in de maand Januarij weder een verblijf van
eenigen langen adem te Berlijn te maken dit voornemen opgaf.
Daarentegen zou hij eerlang weder eens een uitstap naar Engeland doen.
Ook de onderhandelingen over een handelstraktaat tusschen de
Duitsche Tolvereeniging in België hadden geen betere vrucht dan
die met Hanover. Aan den eenen kant worden door België voorwaarden gesteld, die men voor de Duitsche nijverheid te bezwainvloed
rend acht, en aan den anderen kant schijnt de Fransche
de onderhandelingen belemmerd te hebben. Met dit al is de zaak
Men voelde zich in Duitschland
nog niet geheel opgegeven.
te
eene vereeniging gevormd
er
Antwerpen
zich
zeer gestreeld dat
dagblad, hetwelk
had om daar een in de Duitsche taal geschreven op
te rigten.
zijn
gewijd
zou
handelsbelangen
vooral aan de
die sedert een jaar
Daarentegen kwamen de onderhandelingen
tnsschen de Duitsche
oevoerd werden over een handelsverdrag
Noord-Amenka
in Maart
van
en
de
Staten
Vereenigde
tolvereeniging
eene
il tot een van beide partijen gewenscht einde. Er werd
de
wederzijdsche
gevolmagtigden,
tusschen
geteekend,
overeenkomst
tolvereeniging de regten op den invoer
waarbij van den kant der
en van de Amerikaansche zijde de regten
katoen
en
■van tabak
ijzerop de Duitsche lijnwaden en eenige andere fabrikaten, meest
De bedoelde overeenkomst moet
zijn.
verminderd
staalwaren,
en
wel over en weder nog bekrachtigd worden doch aan die be-
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De Prgs der ADVERTENTIEN is 25 Cv. per «wonregel.
Opschriften met buitengewoon groote of Kapitale Letteri
worden tegen twee gewone regels berekend. Advertentien van
een tot zeven regels" kosten f 1.75. Het Zegel i 35 Cv. voor
het Rijk, moet hij elke plaatsing voldaan worden.— Brieven
Gelden , enz., J'ranco aan het Adres : Bureau Handelsblad.
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N°. 3891.
De bisschop van Lnik is zelfs openlijk in een dagblad tegen de
wet van den lieer Villemain opgekomen.
De zoogenaamde Vlaamsche beweging, dat wil zeggen de pogingen om de Vlaamsche laai en letterkunde voort le planten,
een feest
hield met meer inur dan ooit aan. Er werd te Brussel
gevierd waarop de leden der onderscheidene Vlaamsche letterdie
kundige genootschappen bijeenkwamen : bijna al de schrijversletterVlaamsche
de
lijd
bij
den
laatsten
vaderlandsche
zich in
gekunde eenen naam hebben gemaakt, zijn daarop tegenwoordig van
weest
Al de aanwezigen hebben zich verbonden ,om zich
de nieuwe verbeterde of Nederduitsche spelling te bedienen
en verscheiden hunner hebben betuigd dat zij in deze geenszins
gedoor eenigen vijandigen geest tegen de nationaliteit werden
de abt de
die
de
op
hevige
klagten
vooral
sloeg
Dit
dreven.
de Foere deswege bij de afgevaardigden had aangeheven ; doch welke
in den
geen ingang hebben gevonden. Merkwaardig is het, dat,Braband,
de
provincie
uit
van
verscheiden gemeenten
laatsten tijd,
bezuiden Brussel, verzoekschriften zgn ingediend, strekkenden,
dat ook de Vlaamsche taal in de openbare scholen moge worden
In Brussel zelf wordt ihans een Vlaamsch blad uitgegeleerd.
een'
vrijzinnigen geest, doch zonder in tegenspraak te
in
geven
vallen met de tolken der geestelijkheid.
Komen wij van deze geestelijke tot de stoffelijke aangelegenheden.
Van regeringswege werden onderscheiden iinantiele wets-ontwerpen voorgedragen, waaronder wetten op de comptabiliteit,
op het toekennen van pensioenen en gratificatien, en eiudelijk
een ontwerp van wet op het (laarstellen van een regt van fabricatie van den tabak en op den verkoop van dat product. Die
wet was geschoeid op de leest van de in Frankiijk bestaande
verordeningen op de regie of het tabak-monopolie. Sterk was
inlusschen de tegenstand, dien deze voordragt opwekte, vooral in
Antwerpen waar men deze belasting als verderfelijk voor den hanlaten rusten.
del aanmerkte. Men moest den maatregel dus vooreerst
Dringende voorziening was echter noodig bij het tekort van
ruim 4 millioenen, dat zich over het jongste dienstjaar had
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schuld

geopenbaard.

in
De regering sloeg eene conversie voor van 5 pCts.
bespaard.
som
zon
worden
aanzienlijke
eene
pCts.
waardoor
4i
Bij dezelfde voordragt werd voorgesteld, om de regering tot
het aangaan eener leening van 84,836.000 fr. te magtigen,
inschrijvingen, ten
tot remboursering der 80 mill. 1\ pCts
Al dadelijk vond de conversie-maatbehoeve van Nederland.
regel veel bijval. Een oogenblik scheen de kans van aanneming
wisselvallig. Uit Frankrijk namelijk rezen zware badenkingen ;
men stelde het daar voor
dat deze reductie niet geoorloofd zou
zijn en meu begeerde dat de Fransche redering er zich in mengen zou. Deze bepaalde zich tot eene diplomatiekenota, en achtte,
blijkens hare tolken den maatregel ongeraden, waarschijnlijk omdat daardoor de weg zal worden gebaand tot eene rente-vermindering der Fransche 5 pCt., welke vele houders daar te lande geenzins
verlangen. De Belgische conversie-wet ging dan ook door genoegzaam eenstemmig en na splitsing van het voorstel omtrent het
rembours aan Nederland. Dit laatste werd vooreerst Dog slechts
bij beginsel aangenomen. Bij de wet wordt de waarborg gegeven
gedurende de eerstvolgende acht jaren
tegen verdere reductie
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tenzij aflossing lot het nominaal bedrag.
De kolonisatie in Guatiraala werd krachtig door de regering be,
vorderd ; ook naar Mexiko tracht men die te begunstigen. Ondernemingen tot de vaart op China , Nederlandsch Indie enz. werden beproefd.
,
Bij de beraadslagingen in de kamer over de openbare werken
krachtiging wordt niet getwijfeld.
is vrij hevig geklaagd over de moeijelijkheden, welke op den
Mogt Wurtemberg het geluk hebben zijnen hooggeachtenKoning, Riju-spoorweg aan het vervoer van Belgische voortbrengselen in
die ernstig ziek was , te behouden, Saksen-Coburg verloor inenden
den weg worden gelegd. Men begint te bemerken, dat de groote
de
hertog Ernst een regent, die om zijne edele hoedanigheden
voordcelen , welke men zich van dien weg beloofde , niet verwediensten, die hij zijn land heeft bewezen, zeer bemind was. en zenlijkt worden
In Baden maakte diepen indruk de verklaring als ongepast
In het Noorden van Europa zag men eene troons-verandering.
gevaarlijk, door de regering , van eene beraadslaging bij de afge- De grijze , patriarchale Koning van Zweden bezweek aau de zware
vaardigden , over de vraag , of het met het Duitsche staatsregt ziekte, waardoor hij den 26sten Januarij, juist op den dag toen
vereenighaar is , dat een Duitsch vorst (de Koning van Hanover) hij zyn 81ste levensjaar intrad, werd aangetast, en waardoor hij reeds
tevens onderdaan zij van een' vreemden monarch |a , wat meer den lsten Februarij de regering des rijks, ofschoon voorloopig
is , de openbaarmaking van de op deze verklaring gevolgde be- maar voor eene maand, met alle attributen des koninklijken gezags,
raadslaging werd door de regering geweerd , waarover aï weder zijnen zoon, den kroonprins Oscar, overdroeg. Den Bsten Maart onteene vinnige woordenwisseling ontstond. Dit en meer veroor- sliep Karel XIV Johau, rustig. Prins Oscar gaf bij eene afkondiging
zaakte de herlevendiging van de spanning tusschen de regering den volke onmiddellijk van deze treurige gebeurtenis kennis , eu
tn de kamer in Baden. Men sloeg daar nu eene mededeeling aanvaardde den schepter , met belofte om Zweden en Noorwegen
aan den groothertog voor , om dezen te verzoeken eene wet tot naar hunne grondwetten te besturen. Met geestdrift voor den
aadere regeling der verantwoordelijkheid der ministers en andee nieuwen Vorst, die zich reeds veelzins bij zijne landgenooten bestaatsbeambten in te dienen.
mind heeft weteu te maken, werden zijne eerste handelingen begroet.
In Frankfort nam de van staatswege geopende inschrijving voor Waar hij zich vertoonde, werd hij met liefje en gehechtheid onteene leeniDg, tegen 3 pCt. , ten behoeve van de aan te leggen vangen; zelfs de dagbladen der tegenpartij getuigen, dat de bevolspoorwegen , buitengemeen op. In de eerste plaats zal men eenen king Z M. met het grootste vertrouwen begroet heeft, en dat,
ijzeren weg naar de grenzen van Hessen-Darmstadt en vervolgens hoewel er eene gespannen nieuwsgierigheid bestaat over het nu te
naar Offenbacb maken.
volgen regeringsstelsel , onder alle klassen der bevolking eene volDen 13den Febr. werd de ijzeren weg van Keulen naar Bonn komene kalmte en de beste geest heerscht. Van buitengewone
welke maatregelen van voorzorg ter bewaring van de orde en ter beveiplegtig geopend. De ijzeren spoorwegen in Duitschland, lengte
hebben
te
zamen
eene
,
gebruikt
worden
regelmatig
thans
als tijdens den dood van
100 liging van het Koninklijke paleis, ,zoo
men ditmaal niets bevan omstreeks 252 mijlen. Daarvan heeft Pruisen ongeveer
heeft
genomen
zijn
Koning Karel XIII
mijlen, Oostenrijk, zonder den nog onvoltooideu weg van Praag speurd ; dit is de grootste lofspraak op de regering des mans, die
berenaar Pilsen, 78, waaronder 26£ , die alleen met ; paarden
uit vreemde oorden, na allerlei Uitwisselingen, in verband met de
den worden ; Saksen 21* ; Baden 10 ; Beijeren 9 Brunswuk 8 ; groote gebeurtenissen der Fransche omwenteling, tot den troon
enz. Verbondene
en feilen van vorst en
Hanover 7; Anhalt-Kóthen 5* " Nassau 4;
9 spoor- werd geroepen , die door zoo vele rampen geworpen.
"poorweg-linien worden tot dns ver gevormd: 1 2doordoor
stof
Dat getwee volk was ondermijnd, of liever iv het
wegen in het noorden, ter lengte van 110 muien;
opvolgers
des
is de
veiligheid
mis
van
alle
voor
de
voorzorgen
twee
mijlen;In enhet3 jaardoor
wegen in Oostenrijk, ter lengte van 52mijl.
lofspraak op hetgeen Bernadolte, als koning, gedureni, beste
1844
der Zweden, en lateiwegen in Silezie, ter lengte\an 18'
te zamen 80 de meer dan dertig jaren ten behoeve
de opening van elf kleinere of groote spoorwegen,
der Nooren , gedaan heeft; geen tak des bewinds , waarin hij niet
,
mülen lang. te wachten.
godsdienst- groote verbeteringen ingevoerd heeft, en geen oogenblik, dat hij
Zwitserland bleef ongelukkig nog het tooneel van ten behoeve heeft verwaarloosd, om zijn rijk op steviger grondslagen te vestiom het buiten geschiltwisten. Aa» de eene zij de werd eene vereeniging
deandere zijde kwam gen , doch met wijze behoedzaamheid
der Protestanten, in Geneve , gesticht aan
,
ongeluk, waaraan
len
met
het
buitenland
te
groote
honden
het
Febr.) tot een toestemde groote raad van Lucern eindelijk (24
onder
de
Wasa's
steeds
was.
Tusschen de
blootgesteld
Zweden
onderwijs
het godgeleerd
mend besluit, ten einde aan de jesu.ten
Russische en Engelsche staatkunde wist hij gelukkig henen te sturen.
Dit
besluit
moest
dragen.
openlijk en van staatswege op te
Bekend is de nienwe vorst door zijne onbegrensde zucht voor
worden.
ecWnog door de stemgeregtigde burgers bekrachtigd
wetenschappen
en kunsten , die hij zelf gelukkig beoefent.
Terwijl de menschelijke driften hier en elders aau het woelen
weet,
Men
dat
sedert eenigen tijd geschillen tusschen Noordgelegen
landen door Amerika
waren , werden Zwitserland en vele lager
en
Denemarken
over den Sondtol bestaan. Sommige Duitde werkingen der natuur getroffen ; de buitengewone sneeuw- sche bladen, die ter zake van de Sleeswijk-Holsleinsche gewesde
massa's bedolven dorpen, en persten , smeltende, zoodanig
ten Denemarken juist geen te goed hart toedragen , en het Duitrivieren , dat deze buiten hare oevers traden en vele ver- sche element aldAr willen doen zegevieren, hebben genoemd
woestingen werden aangerigt. In Italié waren het aardschndNoordsche koningrijk omtrent de geschillen met Noord-Ameiika
dingen en uitbarstingen der vuurbergen , die angst en verderf in zekere verlegenheid pogen te brengen , eu er van gesproken ,
verspreidden.
krijgstoerustingeu maakten ,
kleinen dat de Amerikaansche republikeinen
Maken wij ▼*"" *11« een zijsprong naar een Westelijken
van Europa te doen gelden.
om
hunne
Noorden
regten in het
de strijd
itaat Belgü. Ook hier deed zich levendiger dan ooit kennen
dat de Deensche regering zich
,
opziens
Zooveel
dit
berigt
baarde
,
tusschen de geestelijke en liberale partijen, nu bij begrootiugen : genoopt heeft gezien, om in een half-officieel blad te verklaren, dat
verdient. Tevens is in dat
dan bij aangelegenheden van het onderwijs of andere onderwerpen
Veel het bedoelde berigt volstrekt geen geloof
bewind, sedert de
de eerste partij behield daarbij beslissend de bovenhand.
blad
Noord-Amerikaansche
verkondigd,
dat
het
zamenstelling
geenerlei onderden
Sondtol,
vaststelling
«toffe tot strijd gaf vooral het vraagstuk wegens de
van
het nieuwe tarief voor
der gezworenen voor het verleenen der academische graden. Het handeling heeft geopend ten einde van dien 10l bevrijd te worden,
ministerie van den Heer Nolhomb stond daarbij op het spel. Die dat hetzelve integendeel, in Junij 1842, bij antwoord op de meHeer hield langen tijd vol tegen de partij der geestelijkheid., met dedeeling van het nieuwe tarief, zijne volkomene tevredenheid
«pziet tot de gewigtige vraag, of de benoeming der bedoelde ge- daarover betuigd , en later nooit eenige klagten over die zaak
49 tegen 42 stem- ingeleverd heeft.
zworenen aan het bestuur zou verblijven? Met
en daarbij hebben een
beslist,
men werd die vraag ontkennend
In de Vereenigde Staten van Noord-Amerika was de aangelegentegen het heid der
minister drie gouverneurs en twee procnreurs-geueraal
inlijving van Texas weder zeer ter sprake, ja zou, volachtte zich zoo ze- gens de laatste
Wind gestemd. De partij der geestelijkheid
berigten van 23 Maart, in het congres nu opzetker van hare zaak , dat zij ten slotte zich niet eens meer ernstig telijk behandeld worden. Zoowel
voor als legen de inlijving beslond
in de bres heeft gesteld. Nog is het niet uitgemaakt of het mi- eene maglige partij. De president Tyler was persoonlijk len gunste
nisterie Nothomh geheel of gedeeltelijk dezen gevoeligen schok van het opnemen van Texas in het gemeenebest gestemd ; doch het
zal overleven.
meerendeel der bewindslieden was daartegen, en meu dacht wel,
D« geestelijkheid in België mengde zich in den twist, die in dat het laatste gevoelen zou zegevieren. De tegenstanders voor■Frankrijk, aangaande het onderwijs aan de orde van deu dag is.
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spelden , ingeval tot de inlijving werd besloten, niet alh en een
oorlog met Mexiko, maar zelfs ernstige boisiDgen met Engeland
eu Frankrijk.
üe onderhandelingen met Engeland over het gebied van den
Oregon weiden weder aangeknoopt en den 2iden Maart iv den
senaat alreeds een besluit iv vredelievenden zin genomen , zoodat
dit vraagstuk zich wel in rook zal oplossen; de pogingen in het
congres, beproefd om het handelslarief te verminderen , werden
aanvankelijk afgeslagen ; de aandacht werd voorloopig gespannen op
4e verkiezing van een president, en in Pennsylvanie werd reeds
eene keuze ten voordeele van den Heer van Bureu uitgebragt;
het ministerie moest worden aangevuld door een jammerlijk ongeluk , het springen van een zwaar stuk geschut opeen oorlogschip,
waarop de leden des bewinds vereenigd waren ; de Heer Calhoun
werd nu tot staats-secretaris verheven.
Met opzigt tot de aangelegeuheden van de Vereenigde Staten, verwijzen wij naar hetgeen hierboven, onder de Duitsche staten, gezegd ii
nopens de sluiting van eene handels-overeenkomst met de Duitsche
Tolvereeniging. Hoe die overeenkomst wordt beschouwd in Engeland , dat voor zijnen handel en nijverheid bij beide partijen zulk
een groot belang heeft, hebben wij onlangs in het merkwaardig
(Vervolg hierna.)
uit dcli Times overgenomen artikel gezien.
BUITENLAND.

Engelsche
*
de

Post.

LONDEN, 29 April. De Koningin Victoria, de Koning en

Koningin der Belgen benevens Prins Albert, zijn Zalurdag
avond van hun uitstapje naar Claremont op het palcis van Buc-

kingham teruggekomen.
De terugroeping van lord Ellenborongh , gouv.-gen. Van Indië,
blijft in Engeland alle gemoederen bezig houden. Sommigen gelooven , dat hij deze ongenade moet wijten aan de stroefheid, waarmede hij de directeurs der kompagnie bejegende, anderen daardat hij het slagtoffer is van zijnen ijver om onde misentegen
bruiken uit te rooijen en voornamelijk van Sir J. Graham , dio
sints lang naar dezen post streeft.
Volgens den Morning-Post is het aan geentn twijfel onderworpen dat de reis van den koning der Franschen naar Engeland
eerlang plaats hebbe ; men gelooft, dat de koning te Porlsmoulh
zal landen en niet te Southampton , omdat de zee voor eerstgenoemde plaats vergelijkenderwijze stiller is.
De Morning Herald blijft beweren , dat de Keizer van Rusland
in den aanstaanden zomer Londen zal bezoeken, werwaarts hij zal
vergezeld worden door verscheiden leden van zijne familie en een
talrijk gevolg. Z. Keiz. M. zal, volgens dit blad, zijn verblijf houde»
op het paleis van St. James , alwaar reeds toehereidselen tot d«
ontvangst van den doorluchtigen reiziger worden gemaakt.
De Britsche legering heeft, naar men verzekert, bij den Paus
aanzoek gedaan om eenen apostolischen vermaningsbrief aan de
lersche Katholijken. Prins Melternich moet verzocht zijn geworden dit aanzoek te ondersteunen. Vooral doet Engeland, zegt
men , zijne onzijdigheid bij gelegenheid der onluten in de Romagna gelden.
Brieven uit Dublin melden , dat het geregtshof nog geen besluit had genomen betrekkelijk het verzoek der veroordeelden om
hunne zaak van nieuws af aan te doen ins'ueren; na het hooien
van den attorney-general, die de middelen bestreed , welke da
verdediging aanvoerde, adjonrneerde het hof zijne zitting tol
Maandag om de repliek te hooren, die, naar men meent te weten , tot Woensdag of Donderdag zal duren.
De berigten uit de provinciën Durham eu Norlhumberland blijven bedroevend. De mijnwerkers blijven meer dan ooit ongeneigd
om hunnen arbeid te hervatten, wanneer de werkbazen weigerachtig blijven om aan hunne vorderingen toe te geven.
Het in circulatie zijnde papier der bank van Engeland bedraagt
305,000 meer dan in het vorige
thans £ 21,427,000, zijnde
kwartaal. Het goud in voorraad is vermeerderd met £ 231,000 ca
bedraagt thans £ 16,015 000.
Aanstaanden Vrijdag zullen wederom inschrijvingen aangenomen
worden voor eene leening van £ 300,000 voor Kanada. De iuterest a 4 pCt. wordt door Engeland gewaarborgd en de schuld
is gedurende twintig jaren onaflosbaar.
Er zijn berigten uit Lissabon dd. 23 dezer ontvangen. Bomiim
verdedigde zich nog steeds in Almeida, en waagde zelfs van tijd
lot lijd uitvallen. Er was weinig vooruitzigt op eene spoedige
overgave. Estevao was zelfs uit Almeida gekomen om zich aan
het hoofd te stellen van de gnerilla's , die in onderscheidene rigtingen te voorschijn komen. De individuele regten en vrijheid vau
drukpers zijn wederom tot 23 Mei geschorst. Het regeringsblad
van den 18den bevat een koninklijk decreet, waarbij allen,
beschuldigd van pogingen om de troepen om te koopen of
om de boeren tot guerrilla's te wapenen, voor eenen krijgsraad
te regt gesteld zullen worden. (Het verdient opmerking dat de
Portugesche regering nu eerst het bestaan van gnerilla's erkent)
Ook meldt het regeringsblad, dat in de districten Vizeuen Aveiro
de rust, die door guerilla's gestoord was geworden, weder geheel
hersteld is-, dat ook Lamego rustig was , en dat, volgens rapport van
Fonte Nova, Almeida gebrek aan leeftogt begon te lijden. Een
en zeil»
groot aantal staatsgevangenen was zonder veroordeeling
zonder beschuldiging naar de Afrikaansche kust verzonden.
Van de andere znde heeft de partij van Bomfim eene proclamatie
aan de Portugezen gerigt, waarin verzekerd wordt, dat Almeida
ruim genoeg van leeftogt voorzien is om het nog maanden lang
onder de bete kunnen uithouden ; dat de magt in de Algaryen
velen van den dapperen majoor Cabral belangrijk toeneemt, dat
pronunciamento
het overblijfsel van het 12He regement, hetwelk het
is om zich
onder
begonnen is uit Coimbra naar Vizeu gerukt
Estevao te scharen , en dat onderscheiden andere troepen dekrijgsmagt der regering wel noodzaken zullen het beleg voor Almeida op
te breken.

,

_

Duitsche Post.
,

VAN DEN RUN 27 April. Onze jongste mededeeling dat
de onderhandelingen tusschen het Duitsche tolverbond en België met betrekking tot het sluiten van een handelsverdrag mislukt
en afgebroken waren (waarbij wij niet nalieten te doen opmerken,
dat eenigüjk en alleen de overdrevene eischen van België de schuld
dezer uitkomst droegen) is door sommige dagbladen als onjuist
aangeduid geworden, terwijl zij verzekeren, dat de gezegde onderhandelingen allezins nog in gang zijn en dat eerst nu zeer onzoo als volgens hen uit Berlijn zou geschrelangs wederom

*

,

—— _
,

,

,

,

talrijke conferentien tusschen denBelgischen gezant,
worden
de generaal WiHmar en den Prnisischen minister vau buitenlandsche zaken baron van Bulow, plaats gegrepen hadden. Wat de
juistheid onzer mededeeling betreft, deze wordt thans bevestigd
door de jongste uit Brussel ontvangene berigten zelve, naar luid
van welke, in de kamer der vertegenwoordigers , in hare geheime
zitting van den 23sten dezer, van wege het ministerie een rapport is nitgebragt over den tot dus verre gevoerden gang, en
over het mislukken der commerciëele onderhandelingen met het
tolverbond En wat betreft de conferentiin , waarvan de bovenvermelde dagbladen spreken, zoo verneemt meu vau andere, gewoonlijk
zeer goed onderrigte zijde, dat zij geene andere aanleiding hebben,
dan de nn jongste maatregelen, door welke de gezindheid van
het Belgische kabinetten aanzien .van het tolverboud is geopenbaard. De intrekking der gelijkstelling van de Duitsche zijdewareu waren en wijnen met diezelfde Fransche prodnctejo^-zal
toch gewis geen.e gelukkige inleiding tot nienwe commerpiöele
ouderliaudelingevi met Duitschland kunnen genoemd worden ; die iu'trekking schijnt veeleer van geheel tegenovergestelden aarden strekking te zijn, en «ie ophelderingen, iv welke degener. Wilfe"' ïichgeven

i

'.

BEZIERS, 26 April. De koers van disponible Voorloop 3/6
laste van 's Rijks Overzeesche bezittingen , rentende vijf ten
i bepaald op 63 fr. voor 57 stukken. Men bood 65 fr. van Junij
honderd en van het daarop gevolgde koninklijk besluit van den is
Sept en 56 fr. van Nov. tot Dec.
25sten April jl. , litt. H, 18 , regelende den voet eu de wijze dier tot
t
LONDEN , 29 April. De gramnn.aikt van hrdfu was slecht
uitloting , op Zaturdag den iden Mei aanstaande , des namiddags ten 2 ure , ten overslaan van eene commissie uit de Alge- conbeduidend en hoewel de gesteldheid beter was , konde men
verhooging van prijs bedingen, In vreemde ter cons. was tot
meene Rekenkamer , in het openbaar, in het locaal van het Mi- geene
g
nisterie van Finantien in 's Gravenhage , zal plaatshebben deuit- converanderde prijzen iets meer handel. Garst genoot tot de ver,
1
koersen goeden kooplust. Haver ondervond tot iels betere
loting ter aflossing van losrenten , rentende vijf ten honderd , bij laagde
, art
]
goeden aftrek.
2 van het eerstgemeld besluit bedoeld , te weten:
prijzen
,
LIVERPOOL, 27 April Tot vorige prijzen werden heden
a. Zoodanig getal Losrenten, als zullen kunnen worden afgelost uit de deelnemingen in geld , tot plaatsing van 4 pCts. obli- .3000 b. Katoen voor de consnmtie genomen.
,
gatien , volgens Zr. Ms. besluit van den 13den April 1844 ,
,
(Staatsblad N°. 23) ;
J,. A{.l'll. IlleUU
UPfj- ; UU.
,
b. Een getal van tien duizend Losrenten , af te lossen uit de , WEENEN, HUnUW'ÜMjJ
van ’5OO 1495;
77';
;
pCt.
pCt.
Bank-Actien
3
1622
Loten
/
,
,
in
van
Maart
jl.
middelen vermeld
art. 16 der wet
den 6den
|' ito van 250 fl. 131f.
(Staatsblad N°. 14.)
LONDEN , Maandag 29 April. Consols kont. en op tijd 99} a J ■
PARIJS , Dingsdag 30 April.
De nummers van de uitgelote losrenten zullen , ten spoedigste , razil.
80 a 81; Dito Nieuwe 1829 en 39, 78; 8.-Ayres 35 a 37;
kamer
in
heden
De
der gedeputeerden heeft
hare zitting van
in de Staats-Courant worden bekend gemaakt, en znllen dezelve
het onderzoek van de wetsvoordragt betrekkelijk de gevangenis- losbaar zijn op den lsten Junij aanstaande , na welken dag geene Irieks. 1824—1825 14} a 15$ ; Columb. ex Venez. 14$ a 15f ; Ven.
sen voortgezet; te oordcelen naar eenige partiële stemmen zoude verdere renten er op znllen worden betaald; blijvende de uit te ' pCt. 39' a 40; Dito Uitg. 11} a 12$; Mex. 5 pCt. 35$ a §;
het ontwerp derkommissie zeer wel de bovenhand kunnen verkrijgen loten losrenten niettemin geschikt tot gebruik bij de stortingen in lito Uitg. 151 » .; Peru 29 a 30; Holl. 2} pCt. 61}af; Dito
over de aanmerkingen der philanthropische criminalisten. De Hr. losrenten , voor de deelneming in de negotiatie , volgens Zr. Ms j pCt. 100$ a f; Dito 0.1. 5 pCt. 99' a 100; Spanje 5 pCt.
6$ a ' ; Dito Deferr. 14f a 15f ; Dilo
Delarochefoucauld gezegd hebbende dat in de gevangenissen, opgemeld besluit van den 13den April 11., ybör of op den 15den 4$ a 25 ; aDito Passive
pCt. 36$ | ; Portug. 2J pCt. 45 a 46.
waar het stelsel van eenzame opsluiting is ingevoerd , ligchame- Mei aanstaande, te doen.
lijke folteringen op de gedetineerden zijn toegepast , werd deze Men verzekert, dat, door onvermoeide pogingen, het bestuur De Engelsche fondsen waren f pCt. hooger. Aan de vreemde
cmdsenniarkt waren de Spaansche lusteloos en flaanw; de 5 pCts.
bewering door eenparige afkeuring ontvangen. De minister ant- der Bewaarschool voor behoeftige
kinderen
op de eilanden Katen de 3 pCts. $ lager. Deze ongunstige stemming is het gewoordde met regt, dat het gevangenisstelselwas ingerigt om mis- tenburg ,' Oostenburg en Wittenbnrg, thans in het bekomen van
rescontre, waarop groote partijen moeten ontvangen
daden te keer te gaan en dat veroordeelden niet met zachtheid een lokaal geslaagd is en dat men met Julij aanstaande de opening olg der
,
vorden
welke
door de speculanten , die geen vooruitzigt schijkonden worden bestuurd.
dezer voor ouders en kinderen ,in die buurt bovenal, zoo zeer en te hebben op eene prijsverbetering , worden gerealiseerd in
De kamer der pairs heeft het wetsontwerp op het middelbaar gewenschte inrigting te gemoet ziet.
ilaats van geprolongeerd op eene volgende rescontre. Ook
onderwijs nog niet laten varen; na eenige door den Heer de
's GRAVENHAGE, 1 Mei. Gisleren avond is er, in de vordt door het pnbliek met leede oogen aangezien het plan
Montalembert gegeven ophelderingen, is de algemeene beraadsla*
zaal Diligentia , een concert gegeven door den Hr. A. Dreyschock , "n eene nieuwe leening van 10,000,000 £ , welke door den
ging gesloten geworden.
kapelmeester
van Z. K. H. den Groothertog van Hessen, en Spaanschen minister van financiën wordt getracht te negocieren.
In weerwil der conclusiën van het bureau is de verkiezing van
)e Portug. fondsen zyn 1 pCt. gedaald ten gevolge van het onden Heer C. Laflitte ook ditmaal wederom door de kamer ver- pianist aan het hof van Z. K. H. den Groothertog van Mecklenvoor
de
door
,
unstige staatkundige nienws uit Lissabon. Het schijnt dat de
de
opbrengst
waarvan
bestemd
was
burg-Schwerin
nietigd geworden ; 186 stemmen hebben zich tegen en 176 voor de
den br_nd te Aalsmeer ongelukkig gewoidenen. H. M. de Koningin ipstand ernstiger is dan men gedacht had , doch de tijdingen zijn
toelating van dien Heer verklaard.
eer tegenstrijdig en men kan slechts weinig vertrouwen schenDe Hertog van Montpensier, jongste zoon des Konings, is he- en HH. XX. HH. de Prins en Prinses van Oranje hebben deze :en
zoowel aan de mededeelingen van het gouvernement als aan
muzijkale
soiree met hoogstderzélver tegenwoordigheid
den uit Algerie, alwaar hij zich door eenige schitterende wapen- schoone
lic
der oppositie. De voortduring van dezen staat van zaken is
,
door
een
en
werd
talrijk
aanzienlijk
publiek
vereerd
welke
ook
koninklijk
paleis
aangekomen.
feiten heeft onderscheiden, op het
zeer verderfelijk voor de Portug. finantien, daar men
iverigens
dat
deze
de
van
den
bijgewoond,
menschlievendepoging
op
wijze
Sedert ettelijke dagen spreekt men wederom van diplomatische
dat het zoogenaamde beleg van Almeida dagelijks een
rerzekert
concertgever
krachtdadig
heeft
ondersteund.
der
Isabetrekkelijk
huwelijk
Koningin
het
onderhandelingen,
Heden avond is er bij Z. Exc. den baron Boislecomte, gezant >n een halve conto's kost; de Lissabonsche brieven van heden
bella II en men beweert dat de kabinetten van Londen en Parijs
worden om
thans zijn overeengekomen , om het aanzoek van den oudsten zoon, van Frankrijk bij het Ned. hof, ter gelegenheid van den naam- nelden dat door baron Tojal pogingendenaangewend
naam van Imprestimo
van Don Carlos te ondersteunen. Er moet geene kwestie meer dag van Z. M. den Koning der Franschen, een zeer luisterrijk vederom eene nieuwe leening, onder
De Holl. 2£ pCt. hebben zich § pCt.
wezen van eenen prins nit het Napelsche huis. Tusschen de kabinet- . bal gehouden , hetwelk met de tegenwoordigheid van onderschei- Salvator, te sluiten.
flaauwer,
zijn van 15$ tot 14$ teruggehet
.erbeterd.
Giieksche
■
koninklijke
waarop
dene
leden
van
het
en
vereerd,
gezin
werd
ten van Parijs , Londen en Madridwordt sints eenigen tijd drukke
Zuid-Amerik, is niets bijzonders te melden ; handel
Van
;aan.
corps
diplomatique
,
aanzienlijken
gede
ministers
en
een
aantal
men
i
gehouden;
schijnt
over
deze
zaak
intusschen
te
briefwisseling
üi variatie was onbelangrijk.
Madrid te aarzelen met het nemen van een besluit dienaangaande, noodigd waren.
PARIJS; Dingsdag 30 April. Frans. 3 pCt. 84; Dito 5 pCt.
heerlijk
De
tuin
van
verlicht.
achter
het
hotel
den
was
gezant
daarvan
algemeene
vrees
dat
eene
van
ontevredenheid
uitbarsting
mit
Napels 5 pCt. 102.30; Spaansche 5 pCt. 33' ; Dito Nieuwe
22;
van
er
een
vuurwerk
ontstoken.
;
afloop
prachtig
Na
het
bal
werd
L
het gevolg kan wezen. Hoe dit zij, de HeerMunoz, echtgenoot
Holl. 2' pCt. 61f; België 5 pCt 1842 108$.
der koningin Christina, heeft sedert Hoogstderzelver terugkomst
's GRAVENHAGE, 2 Mei. Z M. de Koning heeft gisteren Uitgest. 15$;
3 pCt. 84 05.— Wissel: Amst. lm. 211$;
Fransche
Coulisses)
*
in Spanje reeds driemaal als koerier de reis gemaakt van Madrid avond het bal bij den Franschen minister, met Hoogstdeszelfs [)ito m.
210$.
3
tegenwoordigheid vereerd.
naar de Tuilerien.
Ten gevolge van de regeling der premien waren de fluctualien
Op dit oogenblik (4 ure) stroomt eene ontelbare volksmenigte
Heden morgen vroegtijdig is de Koning, uit deze residentie
n de 3 pCts. zeer aanzienlijk. Twee groote speculanten stonden
naar de tentoonstelling van nijverheidsvoorwerpen, alwaar men ge- " naar Tilburg vertrokken
:egen elkander over en betwistten zich de overwinning. De regeling
loofde de Koninklijke familie met de Hertogin van Kent te zulHet Prov. Hof van Zuid-Holland , tweede kamer, heeft heden ler
premien had plaats lot den koers van 84.20. Later daalden
len aantreffen. Nog nimmer welligt heeft eene industriële pleg- een aanvang gemaakt met de behandeling der zaak van K. van der
tot op 84, waarboven zij zich niet
tigheid onder meer gunstige omstandigheden plaats gegrepen off Kley , H. Fox , L Lans , B Lager en W. van Werkhoven , wed. _ij door sterke verkoopen De
Prolongatie in de 3 pCts. varieerde
weder
konden
verheffen.
de openbare aandacht in eenen zoo hoogen graad opgewekt.
van C. Wassenaar , beschuldigd , de drie eersten , van diefstal bij
usschen 12' eu 15 es , die in de 5 pCt. tusschen 30 en 35 ca.
den
1
oogenblik
verspreidt
,
van
het
vertrek
van
zich
door
post
,
,
gewapend
nacht door meer dan een persoon waarvan een
Op het
De 5 pCts .waren iets vaster. Holl. fondsen a 61$ gevraagd. Da
hier het gerucht , dat de gasmeter in de groote gazfabrijk aan de: middel van inklimming, nit- en inwendige braak in een bewoond
Spaansche fondsen waren flaanw bijna zonder affaire , de 5 pCts.
is
werkvan
Martyrs
,
,
des
en
aan
een
aantal
huis
het
wagroot
gesprongen
verwonding
bedreiging
barrière
met geweldoefening
en
"
,
a
is niets gedaan.
lieden het leven gekost heeft. Het is te laat om de gegrondheid' pen gebruik te zullen maken , door den tweeden en derden, na tijn 33$ verhandeld geworden en in 3 pCts.
1 Mei. België 5 pCu 108 ; Dito
ANTWERPEN,
Woensdag
of ongegrondheid Van dit gerucht te onderzoeken.
reeds te voren, ter zake van misdaad, te zijn veroordeeld gePools. Loten van 300 11. 3545; Oostenr Loten v.
Men verhaalt, dat de politie van Parijs en Londen nieuwe! weest; de twee laatstgenoemden ter zake van medepligtigheid i pCt. 78 ;
11.
Spaansche 5 pCt. 225.
250
Wissel: Amst. 212;
870;
sporen van zamenzwering onder de Italiaansche uitgewekenen aan dien diefstal, door het des bewust helen van een gedeelte Rott.
211$.
heeft ontdekt.
van het gestolene en zulks na reeds ter zake van misdaad verDe Spaansche fondsen zijn heden zonder de Conpon verhanUit Rive de Gier wordt gemeld , dat daar gedurende den nacht oordeeld te zijn geweest. Reeds dezer dagen is van deze zaak jdeld
geworden van 22 tot 22|-, de slnitingsprijs is 225.H
de
!
blijven
dit
zijn
bewerkstelligd.
nieuwe arrestatien
De overheden
breedvoeriger melding gemaakt. Een aantal getnigen wordt in
Scheepstijdingen.
meeste strengheid jegens de mijnwerkers betoonen; het is duide- ' geding gehoord.
lijk le bespeuren , dat men tracht door middel van geweld hen
* LEYDEN , 1 Mei. Heden werd tot Doctor in de medicijnen AMSTERDAM , 2 Mei. Aangaande de schepen Wietzina, kapt.
tot den arbeid terug te brengen.
s bevorderd de Heer A. Verhoeven, geboren te Zuid-Beijerland , Greven, v. Dantz. n. herwaarts, 21 Nov 1843, en de jonge
Uit Turijn schrijft men , dat de verschillen tusschen Sardinié na
Daniels, v. dito n. Bremen, 23 dito de Sond gej
verdedigd te hebben eene Disertatio Medica Inaug. de Bypo- Claas , kapt.
en den Beij van Tunis , door bemiddeling van Engeland , zijn chondria.
passeerd , heeft men sedert niets vernomen.
(
vereffend , en er een vredesverdrag is gesloten , krachtens hetwelk
BATAVIA, 8 Dec. Een praam, beladen met 115 b. Rijst,
ROTTERDAM, 1 Mei. Op heden is door de Arrondisse- «an , en op zijde liggende,
de bepalingen van 1832 zijn hernieuwd ,en de Beij belooft I°. deni
van het schip Arm Lockerby, Kapt.
*
,
uitvoer van 3000 schepels koren naar Sardinië toe te staan raents-Regtbank alhier (civiele Kamer) vonnis gewezen in de zaak Wightman , van hier n. Amst. gedesliueerd, en sedert vertrokken,
en 2°. 60,000 piasters als schadevergoeding te betalen aan de. van het Openbaar Ministerie , contra den Heer Samuel Meerburg is in een hevige windvlaag met de lading geheel weggezonken ;
onderdanen van Sardinië , die door het verbod desßeij's van denï Notaris in het kanton Hillegersberg , waarbij laatstgemelden ter een praam met 100 b. Rijst, mede voor bovengemeld schip be
zake van overtreding van art. 5 der wet op het Notarisambt van ..____ I,___.<". ;_.
uitvoer van granen schade hebben geleden.
De berigten uit Madrid zijn van 24 dezer. De dagbladen hou- 9 Julij 1842 (Staatsblad N°. 20) , is schuldig verklaard aan overBINNENGEKOMEN.
den zich bijna uitsluitend bezig met de reis der Koninginnen naar " treding van voorn, artikel , door noch zijne woonplaats te hebVLIE, 30 April, Oostelijk ; H. C. Holm, Soeblomsten, Bergen.
de baden ; zij treden in beschonwingen nopens de voor- en na- ben , noch zijn gestadig en werkelijk verblijf te houden binnen
HELVOETSLUIS, 1 Mei, Oost; W. P. Wessels, Elisabeth
Er zijn wederom eenige oppositie- de gemeente alwaar hij verpligt was zijne residentie te honden , Machtelina , Liverpool,
deelen van zoodanige reis.
en dien ten gevolge (bij defaut) veroordeeld tot eene schorsing
bladen verschenen.
LEITH, 26 April; Mnnneke , Wilhelmina Hendrika, Harl.
De tegenstanders van het Spaansche ministerie blijven de 3 pCts. , in zijn ambt van notaris voor den tijd van drie maanden en in
LISSABON ,18 April; Noordhoek , Fortuva , Vlaardingen.
, Mercurius , Amst.
ter beurze gedrukt honden; daardoor willen zij het sluiten derr de proceskosten.
PORTO ,22 April;
voorgenomen geldleening beletten. Men zegt evenwel, dat de'■ * UTRECHT , 1 Mei. Om 5 nre heden morgen vertrok van
HAVRE , 29 April; Coutard , Rotterdam , Rotterdam.
grondslagen van deze leening, die reeds zijn aangenomen , weldra 1 hier onder de bevelen van den Heer majoor de Bock , het 2de Bij SALCOMBE.2S April; Haasnoot, Alida, Havana n. Amst.
met ondersteuning van Spaansche huizen zullen worden bekend bataillon van het 6de regement infanterie, bestemd, na nagenoeg
Bij DEAL, 28 April; Flanders, Palos, Virginia u. Amst., Catharina , Amst. n. Suriname.
gemaakt.
alhier een jaar garnizoen te hebben gehouden , om het lste bat. Hillers
Vis»»;„,
NORTH-..HTRT.ns. 26 Anril
ft
H..i:>...
De brieven uit Ceuta eu Melilla melden, dat aldaar eene zeerr van genoemd regement in Woerden te vervangen. Laatslgemeld
vijandige stemming onder deMooren tegen de Spanjaarden heerscht.' bataillon , gekommandeerd door den Heer majoor Thomasset, is UITGEZEILD.
Te Melilla is zelfs onlangs een militaire opstand uitgebroken ,> omstreeks half drie nre heden namiddag alhier binnen gemarcheerd ; TEXEL , 1 Mei , Oost; C. W. Flens, Fanny , Batavia. -H.
doch spoedig weder gedempt
A. Teckelenburg, Sara Alida Maria , id. -M. C. Schmidt, Walvan dit bat. zal de lste comp., (kapt. Beyer) voor drie maanNaar luid van brieven nit Gibraltar, dd. 17 April, heeft te" den te Naarden worden gedetacheerd. Indien de in omloop zijnde demar , Rio Janeiro. -H. Eckersberg, Freya , Nerva. -G. W.
Marocco eene bnitengewonc en hoogstgewigtige krisis met opzigt geruchten waarheid verspreiden , dan zullen genoemde bataillons Storm , Margarelha Wilhelmina , Denemarken. M. Moldenhauer,
C N. Vegt, Resolntion , id.
Drafna, Drafna, Drammen.
tot de Spaansche kwestie plaats gegrepen. Men verzekert, dat" na verloop van een jaar, elkander andermaal vervangen.
Abdelkader tracht naar den troon van Marocco en het daarmede
VLIE ,30 April, Oostelijk ; D. B. Kolk, Marchiena, Hamburg.
,
*'s
HERTOGENBOSCH
1
Mei.
Men
verneemt
dat
nader,
verbonden Kalifaat. De gouverneur van Fez, de belangrijkste stad,j
(S.), id. R. A. Hazede Heer Procureur Generaal bij het Prov. Geregtshof van Noord- IC. H. Visser, Beurs van Amsterdam
O. G. Osterkamp, Christina,
des rijks , benevens andere magtige personen worden gezegd dit
winkel , Helena, Petersburg.
in
,
aanteekening
gewijsde
Braband
van
de
in
cassatie
zake
het
denkbeeld goed te keuren en men verwacht hierop de goedkeuring contra A. V. R. ex-Burgemeester van Nuland , en waaromtrent Kiel
C. Christensen , Sophia Wilhelmina , Oudsoen.
van Frankrijk te zullen verwerven. Spanje behoorde van deze groote' in
HELVOETSLUIS,
1 Mei , Oost; Luit. Hinlopen, Zr. Mi.
het Handelsblad van den 30. ten April jl., is melding gemaakt,
Curacao , Texel.- W. Smilh, Doggersbank, Batavia.
gebeurtenis gebruik te maken , door met spoed te handelen. Door heeft
stoomschip
afgezien.
met Abdelkader te onderhandelen konde men wraak oefenen voor
F. A Bunnemeyer , Nangasackie , id.
de geschonden Spaansche eer en een rayon grond rondom de vesMAASSLUIS, l Mei, Oost; E. G. Jonker, Zeldenrust, Rouaan.
IJZEREN SPOORWEG MAATSCHAPPIJ.
HOLLANDSCHE
tingen bedingen , ten einde den koophandel gemakkelijkerte maGIRGENTI, 9 April; Cafiero, Torquato Tasso, Amst.
aantal
de
aanwijzende
Reizigers,
Ophet
benevens
Staat,
ken " daarentegen konde men aan dat Arabisch hoofd steun en-1 hrengsten , gedurende de maand April 1844.
Rivier-Berigten.
bijstand in wapenen en amunitie beloven.
Opbrengsten fan
Aantal
AMSTERDAM, 2 Mei.
v
VERTREK vam
ReUigers. Beizigers en Goederen.
Belgische
J.
Bos , Stad Roermond, n. Grave , Venlo , Roermond, enz.
Afgev.:
Amsterdam
16623
’18339.53'
BRUSSEL, Woensdag 1 Mei.
KEULEN,
April. Hoogte van den Rijn 11
dm.
Haarlem
11510
» 7261.06 f EMMERIK ,2926 April. Voorbijgev. : H. Dissel,vt.v.5 Rotterd.
n.
De koning en de koningin worden heden namiddag omstreeks
» 5980.57
Leyden
8619'
Mainz , 1586 ctn.
5 ure van hunne reis naar Londen op het kasteel van Laeken 1
's Gravenhage.
14158.30'
»
11537
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'
,
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ko £_. k Ur(Ji
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254.05
Dito
Dito op resc 3 »
, Warmond
ten met Spanje , Portugal, den Pauselijken Staat, Oostenrijk
Voorschoten
635
«283.10
5 1 100^ IOOfJ 100$
Dito
Dito
'
Turkye , Tripoli , de Vereenigde Staten van Noord-Amenka,"
O. Einde.
170
N.
159.30
5 » 100$
Leening
O. I.
Brazilië, Mexiko , enz. Hij heeft aangewezen welke onderhandelin4| t
98$
Amortisatie-Syndic
98$
98f$
die
welkee
gen met eenen gunstigen uitslag bekroond zijn geworden,
51698
/47651.92§
» 87$
Totaal
Dito
Dito
3.
87$
87$
r
door
welke
,
eindelijk,
nog tot geenen uilslag geleid hebben die
108914
»96354.69
»
Bedrag
vorige
der
opgave.
Handel-Maatschappij
145$
**\
146$
146$
Die
zyn.
de niet-ratificatie der concept-verdragen geheel mislukt
Nienwe
Dito
4J >
voorlezing heeft tot ongeveer vier ure geduurd, en de zitting is
Totaal-Generaal
’144006.61J
Haarlemmermeer
5
1
160612_
de
de
abt
Men gelooft, dat
daarop tot morgen geadjourneerd.
4|
Aand.
Rijn-Spoorweg....
»
102$ 103
Foere het eerst het woord zal voeren.
STADSNIEUWS, ENZ.
Spoorw.Maau.
Aand.
Holl.
1
98
98$
rapuitvoerig
Door de kamer van koophandel te Luik is een
Srasji, L. bij Ard. van 85 £ 5
t
22$
22^
22£exdiv.
KENNISGEVING van Bnrgem. Eu Weth., dd. 25 April,
port ingediend, tot ontwikkeling van het gevoelen dergenen die
Dito bij dito, onbep. slukk. 5 1
20$
'
schippers
,
gedelegeerkramers
en
20#
België
voor
houdende
alle
nadeelig
oproeping
het stelsel dat men wil invoeren als gelijkelijk
van
Dito
3
36$
en onregtvaardig jegens andere Landen, met name jegensNeder- den van de 2de klasse der Koninkl. Nederl. Loterij , die hunne j Coupons Ardoins
29
29$
29$
land, beschouwen. [Wy zullen dit stuk in zyn geheel modedeelen]. patenten bij den aanvang van het dienstjaar , en wel met I°. Mei
Passive
6$
6$
1844 , moeten hebben , om daartoe de noodige aanvragen te komen Deferred
doen , ten kantore van de zetters der directe belastingen , op het
Fransche Uitgestelde
1
7$
BINNENLAND.
stadhuis alhier, tot 25 Mei aanstaande.
Portugal , Oblig. te Londen 2$ 1
47
46$
LOTERIJ (192ste Koninklijke Nederl.) Prijzen van ’lOOO en RusL.,Obl.HorE 1798en
AMSTERDAM, Donderdag 2 Mei.
1816.5
1
107
106}
106$
Lijst:
N°. 5194 en 22333 ieder 1000.
Z. M. heeft benoemd tot ridder der orde van den Nederland- daarboven ; VijfdeKlasse, sde
Dito dito 1828 en 1829.. 5 1 106$ 106
J
A.
6deLijst:
1000.
den
D.
N°.
9374
,
gepensioneerden
majoor
der infanterie
schen Leeuw
bij dito 1831 en 1833 5 >
Cert.
Weber ; tot ontvanger der directe belastingen, in- en uitgaande
91j"y
Dito bij Hope
4 > 91$
bij Stieglitz en C°.. 4 »
90f|
regten én accijnsen te Dokkum, den Heer Tjalling Tjallingii Pz.,
90$
Dito
laatst arrondissements-inspecteur te Sneek.
5 s
ANTWERPEN, 1 Mei. Heden zijn afgedaan 900 k. blond[ Cert. te Hamburg
Z. M heeft aan deu Heer L. T. P. Crommelin, op zijn ver71$
40 v. ord. CarolinaByst tot 11$.
Inschrijving
Assign....
in
6
,
en
prijs
Havana
Suiker
onbek.,
Rijkszoek, een eervol ontslag verleend nit zijne betrekking van
6 *
Cert. van dito
Iv weerwil van eenige binnenl. koopers s
HA\RE,
April.
29
* 73
ontvanger te Dokkum.
is de Katoenmarki heden zeer stil , ter beurze beliepen de ver- Polex, Aand. met Loting fl. 300 /
176
» 500
Dito
De minister van finantien heeft bekend gemaakt, dat ter uit- koopen 700 b met flaauwe prijzen; de mooije en goede soorten, Dito
pCt.
6
i
Amerika
voering van Zr. Ms. besluit van den 23sten April 1844 (Staats- zijn steeds schaars en goed prijsh.
gedr.
Buenos-Ayres
Van
5 1
Dito
blad N°. 24) omtrent eene uitloting ter aflossing van JLosranten, Huiden werden 398 st, tot 67 fr. verkocht.

noopt gevoeld heeft te treden, Schijnen jnist daarinharen grond te heb-

ten

ben dat men voorkomen wilde, dat welligt de gezegde maatregel van
België, als eene inleiding tot nieuwe onderhandelingen zoude worden
beschouwd. In Brussel heeft, naar hetgeen van daar stellig verzekerd
wordt, de vastberadene houding, welke Nederland bereid is aan
te hemen, in het geval dat deszelfs handelsbelangen door verscheidene van de zijde des Belgischen kabinets geprojecteerde
verordeningen werkelijk, mogten benadeeld worden eenen diepen
indruk gemaakt. Men zoude het misselijke der gesteldheid in
welke België zoude kannen geraken indien het voortgaan wilde
met eenen nabnrigen staat boven en voor alle overigen op eene
te zeer in het oog springende wijze te bevoordeelen voorshands
wederom te duidelijk hebben ingezien dan dat men niet nog
zoude terug treden alvorens het te laat zij.

enBeursteijdningen.
Fonds
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Dito Bauk-Actiea.......

»

6$

#

-

Metalliek 5 pCt. 109$ ; Napels Certif. bij Lamaisön
Bouwer 5 pCt. 95, $ ; Dilo bij Falconn. & C°. 5 pCt. 94_, £ ;
Braz. v. 100 82$ , $ ; v. 200 £ 81, $;-Dito 1839 v. 100 £
90 ; v. 200 £ 78$; Ven. 2 pCt v. 100 £ 39$ . Col. ex Ven. 2de
V. 100 £ 11$ ; Mex. v 100 £ 32$ , $ , $ ; Onbep. St. 325; Uilg.
v 100 £ 15§; Uitg. Onhep. St. 15$; Peru 19$; 81. Gr. v. 100 £
Öostenr.

"n

*

13ft , $ ;

,

Onbep. St. 12fr $.
Koers van het Geld: Beleening 3' pCt.;

Prolong. 3' pCt.
Wissel-Disconto 2$ pCt.
Laatste Prijzen ten 5 «ra: Integr. 2$ pCt. 61^-; Holl. 5 pCt,
100$ aü ; Handelm. 146$ as; Ard. 22£.

Beurs
van Amsterdam.
Baden, Donderdag 2 Mei 4$ Dra

_

COMP. , is verplaatst o/>
(5420) Het Kantoor van VOUTE
de Prinsengracht , bij de Weteringstraat, N". 773.

(5675) Allen die iets te vordeien hebben van, of verschuldigd
ziju aan deu boedel en nalatenschap van wijlen den Heer
HENRICUS BERNARDUS MOOCK, in leven Wa.erschipper
te Amsterdam, worden verzocht daarvan vóór 1". Junij schriftelijk
opgave te doen ten Kantore van den Notaris STRENGMAN ,
Voorburgwal over het Paleis , N°. 213 , of teh huize van den
Heer Executeur-Testamentair, B. L. C. VAN SOOLEN, Bloemgracht , N__l6B.
(5703) Aan de Crediteuren in de Faillite en Insolvente Massa
van C. MEYKNECHT, wordt berigt, dat de Rekening en Verantwoording, gemelde Massa betreffende , zal geschieden op Donderdag den 16den Mei e. k., des voormiddags ten 10 ure ,in het
lokaal der eerste kamer van de Arrondissements-Regtbank te
Amsterdam , op het Paleis van Justitie aldaar.
De CurOtor in voornoemd Faillissement ,
G. HEYDANUS.
(5415) De Plaatselijke School-Commissie der Stad Amsterdam
en derzelver Jurisdictie roept bij deze, voor de derde en laatste
maal op, alle zoodanige Personen, welke, binnen deze Stad
en derzelver Jurisdictie als HUIS-ONDERWIJZERS of HUISONDERWIJZERESSEN fungeren, en in gebreke zijn gebleven
aan de oproepingen dezer Commissie, van 19 Junij en 4 September 1843, te voldoen ,om alsnog, len hnize van den Amanuensis C. H. A. RAPPARD wonende op de Bloemgracht bij
de tweede Dwarsstraat, N°. 32, van des voormiddags 8 tot des
namiddags 2 uren , schriftelijk opgave te doen , van hunne tegenwoordige Woonplaats en de vakken waarin zij Onderwijs geven ,
zullende zij, die in gebreke mogten blijven, vóór of uiterlijk op
den eersten Junij dezes Jaars aan deze laatste oproeping te voldoen,
zich zelven de gevolgen van hunnen onwil of nalatigheid te wijten hebben.
D. A. PORTIELJE, President,
Amsterdam 24 April 1844. J. W. VAN ROMUNDE, Secretaris.

Het Kantoor vau C. &LOOT & ZOON is verplaatst
Brouwersgracht, N°. 21. (5718)
Bjhioos
Het
van de Kargadoors VAN ULPHEN
.5717)
& RUYS, is Verplaatst naar denßinnenkantbij de Kalkmarkt N°.so.
Het Kantoor van de Wed. JAN VAN WESEL &
is verplaatst naarden Buitenkant, bij de Kraanslnis , N°. 5. (5648)
"(5673) Het KANTOOR van J. DE bROINE voorheen
ZAHN & DE BRUINE, is Verplaatst naar de Bloemgracht b^|
de Prinsengracht, N°. 172, Zuidzijde.
(5674) H«t Kautoor en Magaziju van HbNKI JÜLLIfcN
is Verplaatst van de Nieuwezijds Voorburgwal N°. 109, naam den
Óudezijds Achterburgwal over het Rnsland, N°. 219.
15568) Het KANTOOR van de Heeren GOLL&COMP.
is Verplaatst naar de Keizersgracht, tusschen de Huiden-en Wolvenstraten , N°. 224.
(5556) Het KANTOOR van VERMEER & C°. , is
Verplaatst naar het Singel over de Drie Koningstraat, N e. 151.
(5710) A. NOOTHOUT Makelaar, is Ferhuiid naar
het Water bij de Vronwensteeg N°. 49.
(5721) Doclor G. C VAN DER SCHROEFF, is Ftrhuids naar de Prinsengracht over het Amstelveld , N°. 864.
(5593) H. HAMACHER is Verhuisd naar de Heerengracht bij de Leliestraat, N°. 225.
(5702) H.J. ESCHAÜZIER, Commissionair in fcfl'ecten,
is Verhuisd naar het Schapenplein N . 5.
de
(5796)
Óudezijds Achterburgwal bij de Hoogstraat, N°. 182.
(5707) Het MAGAZIJN van Gekleurd en Gelakt LEDER,
WASDOEK enz. enz. van D. LOEB, is Verplaatst naar den O. Z.
Voorburgwal over het Oudekerksplein , N°. 86
(5713) J. SCHÖNECKER, Heugel Piano fabrikant ,
van B. M. de Koningin der Nederlanden , is Verhuisd naar
de Warmoesstraat bij de Papenbrugsteeg, N°. 173.
(3705) J. T. JANhON, is Ferhuiid naar de Kalverstraat., N°. 21 , over het Fransche Kafijhuis.
Amsterdam , 2 Mei 1844.
(5700) FMRBUISÜ. T. HOLZENüORFF BALWtG,
heeft de eer de Dames te berigten , dat zij Verhuisd is van den
Kloveniersburgwal, bij de Nieuwmarkt, N°. 72, naar de Brouwersgracht , lusschen de Heeren- en Keizersgrachten, N°. 233.
Zij beveelt zich op nienw in het aandenken van hare geëerde
Beguustigsters, en zal steeds voorzien zijn van de nieuwste Modellen voor het MODEVAK.
naar de Keizersgracht hij de

ZOON^

W.S. 2{pCt
Passive
61$,$ |
Nieuwe 3 pCt.... 76,75$
I Portie L.2jpCt. 465, 46
Dito op resc. 3 pCt.
Oude Russen,... 106$
Dito 5 pCt
Dito 4 pCt
91jV
100^
D°. Stiegl. en C°.
98$, $
Bynd. 4J pCt
Dito 3$ pCt..
Metalliek
Handelm
6 pCt. Amerik...
146,5,146
100$, A Dito Bank-act... 6$
O. I.spCt
Rijn Spoorw
102$
Brazilien 100 £. 83
Aand.Holl.Spw... 99,985,§
Mexik
22,%,^
Ard. 85 £
Columb
Dito Coupon
295, ji
Pervan...
Dito 3 pCt
I Enk. 81. Grieken 12$
Fransche Uitg....
Onbep. Dito
Aanvankelijk scheen de markt in onze binnenlandsche fondsen
hare voornitgaande beweging te zullen vervolgen, en werden
Integralen bereids a 61$ verhandeld , toen onderscheidene verkoopers te voorschijn kwamen , en alle soorten van HolL effecteD
nog flaauwer dan gisteren deden |blijven.
Spaansche waren op nieuw tot iets verlaagde koersen verkrijgbaar.
(5294) J. A. HEINTZEN, A. L. JACOBSON, J. KOORDIv Portug. was de stemming even als te Londen zeer llaauw HOORN C. A. Zf... C.G HINSBEECK, J.H. F. SCHMEDop de min gunstige berigten uit Lissabon.
DING, J. LINGEMAN, J D. CHEMERS, M. WACHTELS,
i. VOUTE Jr , J. A. JOOSTEN, J. P. VAN BOSSE,
Geld.
Geld.
Pap
Pap.
G.
C. BURGHARD , G. F. DORPER , J. HOGGUER C.
j
Parijs 2/m f 56j% a
Livorno2my 39f a
Zn. en J. F. GEBHARD, Makelaar», zullen op Vrijdag
id kort.» 56|
Napels 2 m.» 79|
j
den 3dcn Mei 1844 , des Namiddags ten Half Een Ure, ten
Bordeau_.2mi> 56^
Weenen 6w.» 36J
Huize van A. VAN ES, in den Brakken Grond, in de Nes,
Augsb. 6w.« 35J
ld. 15 d.» 56* V I
Verkoopen :
Frankf. 6 w.» 100^Madrid3m.. 102§
a
Cadix3m..«
Louden2m.» 12.05SüRINAAMSCHE KOFFIJ.
800 Ba
Sivilien3m.» 100*id. 3d. z.i 12.10Hamb. 2 m.s 35f
Bilbao 3 m.n 101$
En dat bij Kavelingen zoo als die genommerd zullen zijn.
ld. k...» 35f
Lisbon3m» 43
J. R. GLUsWITAMPTMakeIaar, zal op Woensdag
(5726)
Porto 3m .» 43£
Petersb.2m.» 189
8 Mei 1844 , des Namiddags ten 6£ Ure, in den Brakken Grond
Genua 2 m.t 46|
R0tt....... .1 $
in de Nes, publiek Verkoopen: 50 Tonnen Prima kwaliteit
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.
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Wisselkoers.

_____
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---

ADVERTENTIEN.

_____

Gen

aien}

,

Bruine B_.RG_R-LEVERTRAAN.

Liggende ia Consumptie.
(4467) G. H. MATTHES Gzn, A. B. VAN DER VJES
(5588) Met Primo Mei is het Depot van KNOOPEN , FOURen P. SUBIESE, Makelaars, zullen op Woensdag, Donderderdag en Vrijdag , 8 , 9 en 10 Mei 1844 , des morgens ten 10 NITUREN , MILITAIRE ORNAMENTEN , WAPENEN enz.,
ure precies , in den Brakken Grond in de Nes , te Amsterdam , van de Heeren LASSEN «5c C°«, te Brussel, alhier gevestigd
verkoopen: eene zeer geëxtendeerde parlij MANUFACTUREN in de Kalverstraat, Verplaatst naar den O. Z. Voorburgwal tusschen
de Hoogstraat en de Stoofsteeg, N°. 59.
E. WOLFF.
eu WINKELWAREN, beslaande in 0.1. en andere Zijden Foulards en Doeken , Shawls , Keizerlijke Cabaaijen, Vesten , 50 ps.
(5680) J. SCHALKWIJK, Groot Zilverwerker en
Overzecsch Linnen ; 255 Koopen Metalen en alle andere soorten Kunstdrijver , is verhuisd van de Kipstraat, K , N°. 109, naar
van KNOOPEN; voorts LAKENS, Circassiennes, Mermos , Leid
"
de Mannenlaan , op den Goudschenweg , Wijk N , N°. 168 ; zich
sche Poleroiet, Damast , Satiu de Laine, Callicots, 200 ps. 33 bij voortduring gunstig aanbevelende.
met
Amsterdam,
inches Ruw Katoen, Garens, Naaizijde, Valiezen, Doozen, CasBoodschappen voor hem worden ook aangenomen bij zijnen
2 Mei 1844.
LOUIS E KNOOPS.
settes, Sigarenkokers, Kousen, Handschoenen, Overhemden en Schoonzoon D. J. DONKER, aan zijne vorige Woonplaats.
(5728)_ vele andere Gemaakte Goederen; 7 Rol Kidderminster Vloerkleed,
Eenige Kennisgeving.
Rotterdam , 1 Mei 1844.
W. DEGENHARDT met"
nfs679rG-teö_wd.
eene partij divers Papier en vele andere Goederen meer. Breeder
2 Mei 1844.
S J. HELGE.
bij Notitie. Alles twee Dagen voor en op den Verkoopdag te zien.
Zilver met
Waaronder al de Goederen uitgemaakt hebbende de van ouds geG C. VAN DER SCHROEFF ,
(5667fGetrouwd.
Zilver
Hollandsch en Engelsch Model
Echt
de
H
Magazijnen
renomeerde
van
Heeren
H.
ROOS
en
J.
Med. en Chir. Doet.
Amsterdam,
Tafellepels
10.—pr.
doz. Theeschepjes..., 0.50 pr, stuk.
REINHARDT.
J.
’9en
P.
BOURIER.
met
V.
2 Mei 1844.
n» 10.— n
n
Tafelvorken
b9
Snikerstrooijers ,i 150 i b
(5693) G. W. WESSELING en J. WESSELING Hz. zullen SoepTerrinelepelsb 5.50pr. stuk. Theezeefjes
(5735) Getrouwd: JACOB NICOLAS GEORGE DE HAAN
> 1.25 b b
eh
op Maandag den 6deu Mei 1844, des namiddags ten Half drie Theelepeltjes.... B 4.—pr. doz.
Amsterdam ,
b 5.— ï b
Vischmessen....
ELISABETH CAROLINA BOHLMAN. ure, te Amsterdam, in de Witte Zwaan, op den Nieuwendijk, Likeurlepeltjes a 2.70
2 Mei 1844.
Kurken en div. andere Artikelen.
presenteeren te Verkoopen : Eene extra mooije nieuw aangekomen
kosten dezelfde Voorwerpen ten
Berlijner
D. WILLINK Wsz_. ,
Nieuw
Zilver
In
of
(5714) Getrouwd:
partij Greenen en Vuren, Dramsche en Bijhavensche, Riga, Narva
naasten bij het halve geld.
van Amsterdam, au
en Üantziger Balken , Noordsche Deelen, Oostrisoersche Juffers,
In Amsterdam, HULP-MAGAZIJN, Kalverstraatbii denDam.
Jonkvronwe J. M. E. VAN COLLEN VAN GUNTERSTEYN. Ellens, Stolpen, Maatbalken en Barkoenen, Narva Sparren,
eene
ENG. MAGAZIJN, N. Dijk, hoek St Nicolaasstr.
Den Huize Guntersteijn, bij Bn.mcEi.E- , 1 Mei 1844
partij Americ. Pijp- en Oxhoofd-Duigen en andere HOUTWADEPOT, hoek Choorstr. en Steenweg
,
In
Utrecht
NtDEKL._ND.SCH_
VAN
DE
ALGE,
DE DIREC IIE
REN liggende in den Binnenkant en op den Wal.
PS. Dit R. Zilver gelijkt volmaakt op Echt Zilver, blijft even
MEENE LEVENS-VERZEKERING-COMPAGNIE,
(5699) G. J. KOOPMAN, Tn. REICHELT en W. C. DE goed in het gebruik , heeft dezelfde kleur, dezelfde klank , is
Adverteert:
BOSSON zullen op Maandag den 6den Mei 1844, des middags even hard en even fijn gepolijst.
I°. Dat te rekenen van den lsten Mei e.k. , en conform art. 13 ten Twaalf Ure, te Amsterdam , in den Brakken Grond , in de Als bewijs , hoe zeer het op echt Zilver gelijkt, kan een berigt
der Statuten, de Balance der Compagnie , gesloten op uit. De- Nes , presenteren te Verkoopen : Extra mooi, nieuw aangekomen uit 's Hertogenbosch , in het Handelsblad vau 27 Jan. 11., dienen.
cember 1843, voor ecu ieder der Actiehonders zal ter visie liggen eerste en tweede soort NOORDSCHE en OOSTZEESCHE Balken, Daarin wordt vermeld dat er munten van gemaakt zijn , waartan
ten haren Kantore op de Keizersgracht tusschen de Runstraat en Ellens, Juffers, Kolders, Sparren en Eikenhout, Platen en Deemen de valschheid met geen ongewapend oog kan ontdekken.
Ket Molenpad N*. 589.
len, en Duigen en andere HOUTWAREN. Liggende in de Oude
Engelsche TAFELMESSEN beste kwaliteit, Bal. Hechten ’3.50
2°. Dat de nitdeeling over 1843 voor de Actiehonders is bepaald Schans en op den Wal, volgens Notitien, welke aan het Kantoor
d°.
Balancen,
b
DITO
d°. ’6
op Zes Percent , en dat dezelve op den Eersten Mei (en verder van ALTIUS & C°. , te verkrijgen zijn.
b
Waterloo Balance d°.
DITO
d°. ’6.50
alle Woensdagen) des Voormiddags ten gemelden Kantore zal
b
Ivoor
JOHANN_S~TÈ VELTRUP zal op
DITO
en ’lO.
De
Makelaar
’9
(5666)
worden betaald tegen intrekking deralsdan vervallene Coupons , en
Voorsnijd- en Dessert-Messen in alle soorten tot geëvenredigd
14den Mei 1844, des Avonds ten 6 nre, in het
3°. Dat op en na voornoemden datum, ten zelfden Kantore, en Dingsdag den
te Zaandam, teh overstaan van den Notaris Goedkoope Prijzen.
bij de Hoofd-Agenten of Correspondenten dezer Compagnie kun- Logement den Otter,
PS. De EGYPTISCHE van J. S. DOUGLAS—is weder voorEVENBLY,
presenteren te verkoopen:
JOHANNES
nen worden ontvangen (ter plaatse waar dezelve gesloten zijn) de
tot eenen Apothekers-Winkel , staande en banden
zoowel als COCOSNOOTZEEP, Shavingtahlels ,
HUIS,
ingerigt
Een
alsdan vervallene Zes maanden van al de Lijfrenten, met die
Molenbnurt, aan Beai_grea.se en de fijne Eau de Cologne van ZANOLI. (5719)
,
Zaandam
in
de
westzijde,
te
vooraan
gelegen
Compagnie gecontracteerd , zoo mede de vasle Interessen en uit- den
weg en Zaan f #n zullen de losse Goederen en Ingrediënten,
(5698) De Ondergeteekende zijne SMIDS-AFFAIRE overgedaan
deelingen van al de klassen der Onderlinge Ophopende Lijfrente. tot de
Apotheek behoorende , op tauxatie kunnen worden over- hebbende aan mijne beide Zonen , MATTHYS en THEODORUS
1844.
,
April
26
(5400)
Amsterdam
genomen.
MEYER , die deze Affaire znllen uitoefenen , op het Weesper, N°. 50, onder de Firma van de GEBROEDERS MEYER.
plein
De DIRECTIE der NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ
DOOR VERANDERING VAN AFFAIRE TE KOOP
van BRANDVERZEKERING, gevestigd te Tiei, Adverteert,
Bedankende ik hiermede alle mijne Begunstigers voor het verdat in de Elfde Jaarlijksche Algemeene Vergadering van Deelheb- of TE HUUR: Een LOGEMENT, welke dagelijks drukbe- trouwen , hetwelk ik ruim twintig jaren heb mogen genieten.
bers , gehonJen op den oOsleu April 1844, het Dividend over het zocht wordt, slaande te Leyden. Te aanvaarden met Augustus e. k. Teven» beveel ik mijne beide Zonen ten vriendelijkste in het zelfde
Te bevragen bij den Heer J. VAN INGEN o. e*i te Lisse ; brieven vertrouwen en toegenegenheid aan
laar 1843 is bepaald op Negen pCt.
J. B. MEYER
, onder Letter A.
(__._)
,
af
1
Mei
betaald
ten
Kantore
traneo
Blijkens bovenstaande Advertentie , de SMIDS-AFFAIRE van
van
worden
De Coupons zullen
der Maatschappij te Tiel ; bij de Kassiers derzelve , de Heeren
(5247)~D__.otaris J. G. MOS , te Andelst, Provincie Gelderland onzen Vader J. B. MEYER , overgenomen hebbende , bevelen wij
LE NORMANT en VAN OUWENALLER , te Amsterdam ; zal, op Donderdag den 13den Junij 1844, des voormiddags ten ons door deze aan onze Begunstigers beleefdelijk aan ; belovend*
de HH. Gebroeders CHABOT, Icßotterdam, en le Dordrecht 10 Ure ten huize van den Kastelein JAN VERHOEVEN , te eene allezins prompte en civiele bediening.
Andelst , in het openbaar, op hoogen , doen inzetten , om , veerbij den Hoofd-Agent, den Heer H. BRUNNER.
Amsterdam , 1 Mei 1844.
GEBROEDERS MEYER.
Directeur.
,
REUCHLIN
tien dagen daarna , zijnde den 27sten dier maand , terzelfder nur
(5685)
(5695) Daar de ADVERTENTIE, in het Handelsuld ran den
J. VAN LUTTERVELT, Administrateur.
en plaats, bij toeslag te worden verkocht :
30sten
April, mijne Geëerde Begnnstigers in den waan zoude
per
dagelijks,
Het
zoo
,
te Andelst, in Over-Betuwe van waar
(5670) Ue Uiijclia der MwTaCHAPPIJ van STOOM- Diligences als Stoombooten , twee- a driemaal gelegenheid is naar brengen, dat de BEDDENWINKEL, op den Nieuwendijk,
worden, zoo is deze
VAART tnsschen de Steden Vlissingen en Antwerpen adverteert , Holland en Duitschland , aan de brievenpost-route tusschen de hoek Zoutsteeg, N°. 18, zal gekwiteeid
integendeel
die Affaire door
dat
berigten,
«lu zij op Woensdag deu 15Jen Mei 1844, des middags ten 12 steden Nijmegen en
Hun
Ed.
te
dienende,
ter zijde eener schoone Laan van
Wageningen,
Middelburg
,
wordt,
Sociëteit
St.
Joris
waarom
,te
gecontinueerd
voet
ik mij, bij
mij,
in
de
vau
de
denzelfden
op
Tuinkamer
Ure,
hooge Populieren Boomen en Vischrijke grachten zeer aangenaam
rekening en verantwoording zal doen van hare ontvangsten en gelegene Adellijke HUIS en HAVEZATE ANDELST, voor- voortdurine in gunstig aandenken aanbeveel.
C M. WORMER, Wed. P^JQFFER.
Uitgaven gedurende het jaar 1843 ; wordende de Aandeelhouders zien vau eene fraaije Zaal, onderscheidene mime en gestukadoorde
op naam bij deze uitgenoodigd , lot het opnemen en sluiten dier Beneden- en Boven-Vertrekken , Keukens en Kelders , met een
n
Rekening, mitsgaders tot het aauhooren eu overwegen van zoo- afzonderlijk hecht en sterk voor weinige jaren geheel nieuw geheeft de eer mits deze te berigten.
danige voorstellen , als iv het belang der Maatschappij zullen bouwd Koetshuis en Stalling , met Hardsteenen Kribben voor (5722) De Ondergeteekende
worden gedaan.
dat hij de AFFAIRE in Gekleurde fijne en andere Papieren ,
acht Paarden ; groote en almede nieuwe Schuur en Dito Koorn berg ; Prenten,
enz., enz , vroeger gedreven door J. C. BOTVIS,
Middeliii'ro
Namens de Directie voornoemd,
,
voorts
Tuinen
Vijvers
Bassecour,
Vruchtboomen,
exquise
met
29 ApriljB44.
D. PRONKERS.
en
onder de Firma ELLERMAN & COMP., voortaan ge*
Broei-Kasten en Tninmans-Woning, Slingerbosch , Boomgaard heellater
allee'l °P Zl)aea Naam en Rekening zal continueren.
en
(5720) D.HUUDERS der COGNOSSEMENTEN van
achter de Huizinge, Singels, Alleeën en Dennen-Boschje , te za- Tevens belast zijnde met de liquidatie der laatstgemelde
Firma.
HG 4 Okshoofden WIJN I aaDP(;brai,,
men groot ongeveer zes Bunders; met de tot dat goed behoorende Daar het Magazijn thans ruimschoots voorzien is , zoo hoopt
hü
HR 2 Okshoofden W II N, aaDn<-ü*-*..'
Regten , als Tienden Thijusen , Vicarij van circa vier Bunders door de billijkheid der Prijzen de achting van het Geëerd Publiek
Van Bordeaux met het Schip Bordeaux, Kapt. G. WORTELBOER, Bouw- en Weiland en Visscherij iv de Uitwateringen en Leite worden , daar hjj geene moeite onbeproefd zal laten
Worden verkocht zich te adresseren aan de Kargadoors VAN graven onder Andelst, wijders eene groole , hechte en weldoor- waardig
met de meeste naanwkenrigheid te verrigten.
alles
ULPHEN&RUYS_ op den Binnenkant N°. 50, alhier.
timmerde Bonwmans-Woning met twee Schuren en twee KoornRok-in bij de Olieslagerssteeg, N°. 183, te Amsterdam.
; twee Hofsteedjes ; een fraaijcn Koepel met annex Huis
LEES HIER. De Houder der Uitgelote Obligatie , bergen
P. G. B. MEYER.
Bouwten laste van Rusland, bij Hope & Comp., N°. 24785, kan de en Achterhuis; voorls welige Boomgaarden , en nitmutende
en Weilanden , met eenen Uiterwaard
alles , behalve opgemeld (5730) Bij den Boekhandelaar J. M. E. MEYER , te Amsterdam ,
COUPON groot ’5O, vervallen 1 &ept. 1813, terug bekomen, Adellijk
103 Bunders, enindenabijii op heden van de Pers gekomen en alom verzonden :
Landgoed
ruim
zelf
groot
Boekhanbetaling
,
der
deu
bij
Wede tegen
Advertenlieo-kosteu
met
Andelst,
overigens
heid
van
dat
onder
en
grootendeels
Goed,
(5729)
delaar O. SPANJAARD, te Steenwijk.
een perscel extra best Bouwland, van ongeveer 8' Bunder en
Schrijfster van Godwie-Castle en St. Roche, derde en
FAILLISSEMENT.
g#.egden Uiterwaard onder de aan Andelst grenzende dorpen door dedeel
naar den tweeden druk nit het Hoogdnitsch ,
laalste
met ge(6701) Bij vonnis der Arroudissements-Regtbank te Amsterdam , Berveld eu Uien gelegen.
Titel
en Vignet, gr. 8°
graveerden
(Tweede Kamer) , van den Eersten Mei 1800 vier en veertig , is
Heerenhnizingeeiken
Voorschreven Goederen waarvan d«
Don’3:50
drie deelen kompleet
"OHANN ANTON ANDREAS STRAUS, Winkelier in Kruide- derdag , van des middags twaalf tot des namiddags ten drie uur, [ De
f9.80
vertrouwen
Met
durft de Uitgever dit zoo interessante Werk
oierswaren , wonende te Amsterdam, in de Laurierstraat tusschen eu de Landerijen eiken Diugsdag en Donderdag zullen kunnen bevoor Leesgezelschappen aanbevelen.
"*«" Eerste en Tweede Dwarsstraat, N°* 54 , verklaard te zijn iv zigtigd worden, en van welke laatstgemelde Goederen de aanwij*l»»t van Faillissement, met bepaling van den aanvang van het- zing zal kunnen geschieden door ten te Andelst woonachtigen (5442) Bij deu Boekverkooper JOHANNES MULLER, in de
**lve op den Eersten Mei voormeld , en voorts met benoeming Bouwman L. EIKHOUDT zullen in Percelen en Massa's worKalverstraat, bij den Dam, N°. 9, is verschenen en voor
>M» den Edel Achtbaren Heer Jonkh. Mr. C. BACKER , Lid der den geveild, en zijn bü gedrukte biljetten breeder omschreven;
30 Cents alom te bekomen:
en
terwijl
van Mr. PIETER
omtrent dezen verkoop, in Persoon of meifranco brieven
Regtbank tot Regter-Commissaris
Jr. , Advocaat, woueude alhier op de Keizersgracht bij het nadere informatien zijn te bekomen ten Kantore vau den Heei
ni^L
**it met de Hoofden, N°. 337 tot Curator.
Mr. J. M. DE KEMPENAAR, advocaat te Arnhem , en vau vooriv
Leute vau 1844.
De Curator voornoemd.
noemden Notaris; bij welken laatste tevens de kadastrale kaarter 1
Amsterdam ,
Hoon
Mr. ISAAC DA COSTA.
3 Mei 1844.
P. BEL, Jr.
ca nukken der Goederen ter »"■„*" I'g >*D1'gg >*D*
I

H. BLAD Hz. met
J. A. BLOYS VAN TRESLON G.
Amsterdam , 2 Mei' 1844.
Eenige Kennisgeving.
, Predikant te Beest,
J.
MOLENAAR
A.
(5724) Getrouwd:
Wedr. vau A. M C. Rebel,
en
Amsterdam, 2 Mei 1844.
W. J. REBEL.
Eenige en Algemeene Kennisgeving.
JACOB WEERS met
(5691) GetrouWd:
Amsterdam, 2 Mei 1844. JOHANNA CORNELIA KAS.
Getrouwd r GEORGE RUDOLPH ALBRECHT WUSTE ,
(5727)

Getrouwd:

Russisch

’..

Fabrij k-Keur.

.... ’

—

■

,

,

MagazijiTvau Gekleurde Papïërë r~

\

,

.

THOMAS THYRNAU,

.

Joelde

, ,

'

AAN NEDERLAND
de

(56T7) Een Geëxamineerd SCHEEPSDOCTOR wenschte weder
Geplaatst te worden. Adres roet franco brieven onder D. bij den
Boekverkooper R. CROESE , op het Rokin , Oostzijde te Amsterdam.
(5704) Men verlangt een bekwamen STEEN-GRAVEUR , zijn
kundig en daarvan voldoende Proeven kuno{, Vak in alle deelen
nende overleggen , zoomede van goede Geluigen voorzien. Adres
onder Lett. O. bij den Boekverkooper G. M. P. LONDONCK,
het
OPTREKKEN
van
den
TOREN
het
Stadhuis
Nes
N°. 89 , te Aïmerdam. Brieven franco.
benevens
niemand op de vergaderingen zal worden toegelaten dan voorzien
derzelve Stad, met de leverantie van de daartoe benoodigde van zijne aandeelen.
&
C°.
JONKER
" CORRKSPOarDEKTIE.
MATERIALEN.
Amsterdam , 26 April 1844.
Aanbesteding
gezullen
Het Bestek en de Voorwaarden dezer
LEES HIER. Er wordt op het beste gedeelte Een Commissionair in Effecten doet ons opmerken , dat wij de
durende 14 dagen vóór den dag der besteding dagelijks , except
van
den Kloveniersburgwal, voor een HEER of DAME aange- conversie der O. I. 5 pCt. schuldbrieven abusievelijk voorgesteld
,
de
Secretarie
op
,
Stedelijke
des Zondags ter lezing liggen behalve
, alsof die conversie van 5 pCt. op 4 pCt. zoodanig door
te Hulst, alwaar ook de Plans ter inzage berusten , iv de voor- boden: Een of twee Gestoffeerde KAMERS, des verkiezende met hebben
J.
de
wierd bewerkstelligd , dat zij de 4 pCt. a 95 zonde
regering
Vlissinde
Volle
Adres
den
Boekhandelaar
F.
bij
,
,
,
Zierikzee
Goes
Kost
Lett.
Z.,
Middelburg
naamste Koffijhuizen te
Dit
is geheel onjnist: De regering krijgt voor hare
uitgeven.
,
(5665)
gen , Neuzen, Axel, Rotterdam, Dordrecht, Gorkum, Werken- OTTO Kloveniersburgwal, over het Trippenhuis.
4 pCts. niets meer dan 94^ pCt. , hetgeen nog r*T minder is dan
dam , Hardinxveld en Ameiden , terwijl de aanwijzing in loco ,
LEES HIER. Door Kwitering van aflaire, worden 94-^;. Zie hier de rekening:
daags vóór de Aanbesteding zal plaats hebben.
dadelijke Overneming a contant en tegen billijke conditien Voor eene Obligatie 5 pCt. Oost, groot
ter
’lOOO.
Burgemeester en Wethouders voornoemd ,
TE KOOP gepresenteerd, al de voorhanden geheel nieuwe GOE- betaalt de Regering in contanten terug.
n 57.—
J L. VAN DORTMONT,
,
DEREN , behoorende tot eene complete Affaire in Tapisserien
Ter ordonnantie van dezelve
en Parfumerien , zoowel gezamentlijk als elk dier
Rest f 943.—
P. BEUMER HARDENBERG, Secretaris. Qoincallerien
Artikelen afzonderlijk. Adres bij den Procureur G. M. BRANDTS,
Voorts betaalt deRegering aan provisie _f pCt. v./IQOO »
2.50
(5662)
4 id
(5684) De DIRECTIE der Ryn- en IJssel-Stoomboot-Maat- op de Appelenmarkt te Amsterdam.
De Regering ontvangt dus voor een Obligatie ':> f 1000
schappij is voornemens , om op Woensdag den 15den Mei aan- " LEES HIER. Een geëxamineerd DROOGI&T ,
940.50
staande , des middags ten 12 ure, aan het Bureau der Maatschappij, van de Protestantsche Godsdienst, wenschte zich gaarne als 4 pCt. , netto.
’lOOO, a 94/ T is
» 940.47
te Deventer, uit te besteden, de levering van ca. 2 000,000 Ned. REIZIGER voor een Handelshuis in Droogerijen geplaatst le zien.
De Regering negotieert dns de nienwe 4 pCt. niet hooger dan
Ponden beste Grove tfest-Hardley STEENKOLEN ; op Voor- Hierop reflecterende gelieve men zich te adresseren , onder de
waarden , welke van af heden ter lezing liggen aan de Kantoren Lett. A. 8., bij den Boekhandelaar H. C. SUSAN Ch. ZOON , a 94 pCt. ; hetgeen gelijk staat met 3 pCt. a 70£. Zijmie6' pCt.
minder dan de koers, welke de Nieuwe 3 pCt. hier ter beurze
(5669)
van Agenten der Maatschappij , te Amsterdam, Kampen en Arnhem op het Hofspui , te 's Gravenhage.
bereikt, en 2| pCt. minder voordeelig dan de conversie,
en aan het Burean der Maatschappij te Deventer.
hadden
"
(5676) Een REIZIGER in Tabak en Sigaren, genegen zijnde welke de Heer Rochussen had voorgesteld.
":
Com,
Artikel
(5067) Men is van meening op Woensdag den 15den Mei 1844, tegen vaste Provisie op een bij dat vak behoorend brieven
Aan het Bureau dezer Courant liggen onafgehaald de volgende
onder
des avonds ten Acht ure, in het Nederlandsch Logement in de missien op te nemen , adressere zich met franco
Briefjes, in antwoord op Advertentien, geplaatst in det loop der
Abdij te Middelburg, ten overstaan van den Notaris D. J. VAN Leter.A. aan den Boekhandelaar J. A. HOOGENDOORN te maand April jl. , en geadresseerd
aan het Bnrean Handelsblad:
's Gravenhage.
DER HORST SERLÉ, bij opbod eu afslag te verkoopen :
een ; A B acht ; A G een ; A H een ; A R twee en dertig ;
A
C
de
PelWINDMOLEN,
genaamd
Een Geëxamineerd SCHEEPS-DOCTOR , genegen zijnde
Eenen in Steengebouwden
A Ween; A L aan M le L twee ; B een ; B B een ;
17 in (5549)
die hoedanigheid, op aannemelijke voorwaarden de Reis te A S vier ; dertig
molen de Hoop, met annexe WONING en ERVE, Kadastraal de
B
E
en
; B G een ; B W een ; C O een ; D D Z zes ;
twee
het
tnsschen
Bolwerk
doen met het Konvooi- of Hospitaal#chip, bij de Hollandsche
roeden 10 el, staande en gelegen op
D E F zeven ; D W een ; E P een ; E S drie ; F M een ; GO twee
Q,
Wijk
StadMiddelburg,
Poorten
der
in
van
Vlissingsche
de eerste helft
Laugeville en
Haringvloot (van ongeveer half Junij tot
en dertig ; H een ; HBC zeven ; H K een ; H T een ; H R zeven j
October dezes jaars) , vervoege zich in Persoon of met rrachtvrije
.., in
N°. 2».
J een ;J E twee ;J H een ; J M een ; J S een ; K H twee; K L
diameter
zun
grond
wijd
den
beganen
is
Kolleop
,
brieven bij den Heer P. KIKKERT Secretaris van het
Dezelve Molen
; KM
een
K P V een; K S twee; K Z elf; L L een;
den
tot
grond
uit
;
hoog
buitenwerks 13 el, S palm, 4 duimen
gie voor de Groote Visscherij in de Provinciën Zuid- en Noord- LC T vijf; een;
L
S
twee j L V drie ; L W twee; ML L een ; NB
en van de gaanderij' tot en
duim
8
palm,
15
3
el,
gaanderij
,
de
Holland te Vlaardingen.
een ; N O een ; N Z een ; O V K een ; O een ; O Z een ; P Q R
met de kap 15 el, 5 palm , 4 duim; dus in het geheel hoog 30
eene een ; P Z P een ; P Z R een ; P T P eenQ; Q V B
Aangeboden,
Ter
Rotterdam
wordt
te
(5550)
Overneming
palm,
twintig ; R G
van 27 el 3
el 9 palm, 2 duim, hebbende eene maalvlugt
Intrest gevende FABRIEK , welke met een matig kapitaal kan een ; R R ecu ; R S een ; R T een ; S drie; SV T een ; S K een j
zoo
Werkals
GraanzolZes
ruime
Kapzolder
nog
heeft behalve den
gedreven worden. Adres bij de Notarissen SCHADEE & KLEIJ. 5 W een ; T V een ; U X Z drie ; V een ; V B twee ; V Z een ;
ders en is alzoo door deszelfs buitengewone grootte , ruimte en Brieven Frnco
WL een; W M een ; WMK een; W S een ; W W twee ; X een j
sterkte zeer geschikt om een Oliewerk of andere Molenwerken nog
E_n_firtïc«nïp^__ÏG MENSCH , oud 18 jaren , van X H een ; Z tien ; Z A zeven ; Z E een ; Z A Z een.
(5694)"
daarin te plaatsen.
Godsdienst , sedert 2| jaar werkzaam in den HanDeze Molen bevindt zich in eenen zeer goeden staat, en goed de Hervormde
van
en Verfwaren, wenschte zich met Augustus
in
del
,
Droogerijen
1842 nieuwe
debiet, als hebbende in 1838 eene nieuwe as
of
eerder
in
eene
solide
Apotheek als Leerling geplaatst te zien,
en
meer
andere
vereen
nieuw
kamwerk
1 Mei. Men verneemt, dat het tooneelroeden, nieuwe vang,
Theoretisch als Praetisch verder in dat * 's GRAVENHAGE,
ten
einde
zich
zoowel
Franschen schouwburg dezer renieuwingen bekomen.
koninklijken
den
gezelschap
van
Men
buiten
Kost
en
,
Inwoning.
Het Huis heeft bij het inkomen een voorvloer waarin de ötook- Vak te bekwamen doch liefst
tooneeljaar
sidentie
voor
het
aanstaande
1844—1845, zamengesteld
,
gelieve zich met opgave der Conditien in besloten Franco brief- is als volgt:
plaats voor den ijzeren Droogëest, die zich boven bevindt, en groot
Opéra.
,
B.
den
bij
onder
Letter
A.
Boekhandelaar
,
Emplois :
is 16 vierkante ellen binnenboords, verder een behangen Zo- jes te vervoegen,
Messixvrs :
merkamertje, eene Woonkamer en verder aUe geriefelijkheden meer, L. VAN BAKKENES , op den Nieuwendijk alhier.
Arnaudßrunet,.. premier tenor sérieux.
ler tenor léger , forts seconds.
tot eene goede Woning behoorende.
(57091 Men verlangt alhier op een Expeditie-Kantoor: EEN Léon Fleury,
Philippe, Gavaudan 2me tenor
Nadere inlichtingen van het eene en andere te bekomen bv den JONGSTE BEDIENDE, boven de 14 jareu oud, goed kunnende A. Gaibet,
ge- Schrijven en Rekenen. Adres met eigenhandig geschrevene brief- Agret
Eigenaar de Heer A. BROUWENAAR en ten Kantore van
3me tenor.
verkoop
Conditien
van
de
Middelburg,
alwaar
Tevens wordt gevraagd: EEN OPPASSER. Lorrezzo,
jes onder Lett. Q
baryton , basse chantante.
melden Notaris te
liggen.
Adres onder Letter Z. , bij den Boekhandelaar G. W. TIEL- L. Gaibet,,.,.
Acht dagen vóór de verkooping ter lezing zullen
première basse.
’ll2 85 KEMEYER, Vijgendam, N°. 35.
Zijnde in de grondlasten over 1844 aangeslagen.
lère basse comique, 2e id.
Bernard,.
Jaarlijksche Cijns ten behoeve der Stad Middelburg, b 16.—
troisième basse.
(5732) P. J. G. DIEDERICH, Boekbinder en Boekverkooper, Martin ,
trial.
op de Korte Nieuwendijk, N°. 148 , verlangt spoedig een Jong- Vernet,
Te zamen
’128.85 maatje
is ; Henry,..
bekend
second trial.
of
het
Eindwerk
eenigzins
die
met
Leerling,
Gemelde Molen en Woning zijn 2 dagen voor en op den ver- alsook een Jongen.
Hamburg....... basse coryphee.
tenor coryphee
koopdag te zien.
Van Gelder,
(5731) Op een COMMISSIONNAIRS-KANTOOR alhier, ver- Burger ,
utilités.
OPENBARE VERKOOPING.
langt men als Jongste Bediende , lEMAND, met de Duitsche
Emplois:
,
Mesdames:
(5507) De Notaris Mr. W. BLOEMERS, te Doesborgh Ar- en Fransche Talen bekend, vlug kunnende rekenen en eene goede
falcon.
chanteuse,
première
rondissement Zutphen, Provincie Gelderland, zal op Zaturdag hand schrijvende. Eigenhandig geschrevene briefjes, onder Let- Lami,,.........
légere.
chanteuse,
première
Flamand
,
Zaturdag
dagen
zijnde
later
den lc-en Mei 1844, bij inzale ,en 14
TERMEULEN Dz ,
ten ter X., te bezorgen bij den Boekdrukker J.
lre dugason chantante, jeune chanlens.
Rifaut,
den lsten Junij 1844, bij toeslag, telkens des voormiddags
over het Stadhuis. Brieven franco.
O.
Voorburgwal,
Z.
in
Heeren.....,.. rêles de convenance.
de
Dorsan
Weeshuis
voormalig
tien ure , in de Zaal van het
(5706) MENTËRdTANGT ten eerste een JONGELING , tus- Picard
..,.,... première duègne.
straat, te Doesborgh, bij den Heer B. HEYDEMAN Dz., in het
het doen van LOOP- en HUIS- Nancy ,
,
de
tot
jaren,oud
onroerend
schen
12
en
15
deuxième dugason.
,
navolgendePercelen
de
Verkoopen
openbaar Veilen en
brief,
gesloten
D
Z
met
WERK.
adresseere
zich
onder
lett.
Doesborgh
Meu
deuxième et troisième dugason,
Desbordes,.,.,,,
Goed, aller, staande en gelegen binnen de gemeente
jes , bij den Boekveikooper H. MOOLENIJZER J.-Zoou, Kaas Séméladis ,
deuxième duègne.
voornoemd, te weten:
_...„
markt N°. 25.
Chapuis,
coryphee accessoire.
I°. Een kapitaal WOON- en WINKELHUIS, met TUIN,
coryphee,
(5686) Voor het Onderwijs van een bepaald getal Leerlingen L. Burger,
gemerkt Wijk B , N°. 151 , benevens daarachter gelegene PAK, hommes ; 15 Choristes, femmes.
Choevrs
:
15
uitkomende
in
Choristes
de
een
HULPvoorwaarden,
aannemelijke
verlangd
wordt, op zeer
HUIZEN , staande in de Korte Kerkstraat en
et Comedie accessoire.
,
Dramt
jaren
,
Vaudeville
ONDERWIJZER of SECONDANT, grondig ervaren in de NeBoekholtstraat, waarin gedurende vele achtereenvolgende
Emploi»:
Messuurs
:
Winkel,
uitgebreide
,
Engelsche
Hoogen
eene
Fransche
en
liefst
ook
in
de
en
derduitsche
niet onbelangrijke Handelszaken
premier.
jenne
A.
ler
et
fort
Gaibet,
róle,
C,N
,
.274, duitsche Talen benevens in de verdere Vakken van Onderwijs.
aSaire zijn uitgeoefend. Gekadastreerd onder Sectie
amoureux.
Morand
2mes
et
3mes
aan
de
verlangen
betrekking
zich
tot
dier
mogten
vervulling
Wie
;
groot 4 roeden 40 ellen.
pères nobles , financiers.
2°. Een WOONHUIS met ERF en TUIN , in de Meipoort- te bieden, worden verzocht zich binnen den tijd van Veertien Bernard,
premier comiqne, Amal, Bouflé
Vernet,
Sectie
,
eigenhandige
Gekadastreerd
X.
brieven
te
C,
bij
gefrankeerde
N°.
157.
onder
Lett.
B,
Wijk
Dagen
straat, gemerkt
second et troisième comiqne.
Henry,
te
Heerenveen.
adiesseren aan deu Heer F. HESSEL, Boekhandelaar
N°. 281 , groot 2 roeden 60 ellen.
pères, troisièmes rólcs.
,
second
Martin
3°. Een WOONHUIS aan het Mariënheeld, gemerkt Wijk C,
Een JONGELING, sedert verscheidene jaren in eene Chapuis,
(5682)
utilités.
grandes
73
,
Sectie
ellen.
groot
,
C N°. 952
N°. 472, gekadastreerd
zag zich gaarne Burger,
Kruideniers-Affaire werkzaam geweest zijnde,
ntilités.
4°. Een PAKHUIS, in de Boekholtstraat, gemerkt Wijk A, weder
in dusdanige betrekking Geplaatst. Verzoeke adres franco
ntilités.
N°. 147, gekadastreerd Sectie C, N. 114 groot I roede 6 ellen. brieven, onder Lett. S. bij J. H. en G. VAN HETEREN , Ringotte,
Emflois :
MesDames :
gemerkt
Wijk
s*. Eed PAKHUIS, iv de Ooijpoortslraat,
te Amsterdam.
Boekverkoopers
travestis.
jeune
ler
déjazet,
róle,
Dorsan,
,
,
C
453
85
Sectie
N°.
ellen.
groot
,
,
gekadastreerd
B Na. 322
te aaiivaarden een alleraange- Nancy,
amoureuse,
om
an
besoin.
dadelijk
TE
HUUR
seconde
lre
mm
(5681)
,
6°. Een TUIN met TUINHUIS even buiten Doesborgh,
en WINTER-VERBLIJF , met uitgestrekten Desbordes,
2die
an besoin.
amoureuse,
naamst
ZOMER3me
,
,
N°.
147
en
148
,
gekadastreerd
Sectie
B
de Kraaksche Allee
première duègne, caractères.
TUIN , slaande gelegen aan den Overtoomschen Weg , franco te be- Picard,
ter grootte van 23 roeden 33 ellen.
bij J. WERNERS, Prinsengracht bij deElandsstraat N°. 610 Chapuis,
ntilités.
vragen
den
TUINHUIS,
aan
OoijpoortEcu
TUIN
met
En 7°.
Divertissement.
(5607) Wordt TE HUUR gevraagd voor een HEER , en om
schen Wal, gekadastreerd SectieC , N°. 512 en 513 , groot 5 roeEmfiois :
,
Missiecrs:
KAMERS
Een
of
Twee
Gestoffeerde
dadelijk
ellen.
te
aanvaarden:
den 9
de regier ler divertisdanseur,
premier
chargé
,
Bolzaguet,...
aanvaard
worden
Botermarkt
of
eene
der
omgebruik
Al de genoemde Percelen kunnen in
liefst in eene der Utrechtschestraten
sements.
dadelijk na den toeslag.
liggende Straten of Grachten. Adres Bureau Handelsblad franco
H. Bourdeaux,.. chargé de la classe de danse.
Informatien zyn te bekomen bij den Wel-Ed. Gestr. Heer onder Lett. D. B^
Emfiois :
Messietjrs :
Mr. J. L. STEENLACK, Advokaat en Prokureur te Zutphen,
(56,93) Voor een HEER worden gevraagd twee Gemeubileerde
danseuse noble.
première
zoo
mede
ten
Verkooping,
tot
de
voorschreven
als gemagtigde
KAMERS, op de Keizers- Prinsen- of een der dwarsgrachten ,
première danseuse demi caractère.
Kantore van boyengenoemden Notaris, bij welken laatstgemelden niet al te ver van de Leidsehestraat verwijderd. Zoo er tevens Thélleur
coryphee.
Bolzaguet,
de
Veilingsconditien
van
voor
bewijzen
Eigendom
de
en
tevens
en familie te dineren zoude men niet ongenegen Christine Leeder, coryphee.
gelegenheid
was
liggen.
gegadigden ter inzage
8 Figurantes.
zijn zich hierover te verstaan. Adres franco briefjes onder Lett. A V
6 Figurans.
den Heer SPENGLER, Prinsengracht, Provinciehuis Vriesland.
bij
Orcheslre.
EN
VERKOOPING
VAN
TENTOONSTELLING
Emplois :
Mesheurs :
(5603) "OWDERWIJST, Aan JONGE JUFVROUWEN ,
BLOSUEtfDB PLANTElf.
d'orcheslre.
premier chef
, wordt door Fournera ,
Op Zalurdag, den 4den Mei e. k,, des morgeus ten 10 nre, zal welke zich tot Gouvernantes wenschen te bekwamen
van E. H. KRELAGE
die in staat is van L. Stréletskie . second chef d'orchestre.
Hoogsleu
Rang,
eenen
van
den
Bloemisterij
Onderwijzer
,
de
op
Oranjehuizen
in de
répélitenr.
zedelijkheid en goede leerwijze de beste getuigenissen te pro- J. Bles ,
te Haarlem, Kleine Houtweg, N°. 146, door een bevoegd beambte, zijne
=== ===
in het openbaar verkocht worden: Eene uitmuntende Verzameling duceren , de gelegenheid aangeboden, om 20 uren per Week grondig
4 Mei.
Zaturdag
bestaande
in Camellias, ONDERWIJS te erlangen in de Hollandsche, Hoogduitsche, Enhoofdzakelijk
SCHOUWBURG.
PLANTEN,
STADS
BLOEIJENDE
en
van
herhaling
in
de
Geschiedeene
verlangen,
Talen,
Reken-,
Engelsche
Aardrijksen
Vcrbenas,
Auriculas,
Fransche
gelsche
N°. 113 Abonn. op verëerend
Azaleas, Cinerarias, Fuchsias,
en beste soorten. Voorts kunde, en dcs verkiezende door eene daartoe zeer geschikte Juf- Demetrius,
door
:
Giselle
Rusland,
Treurspel.
Gevolgd
van
allen
van
de
nieuwste
,
enz.,
Keizer
Viola Altaico
vrouw tevens Onderwijs in Handwerken. Adres per gesloten
(6_Ure___
de Wilis , groot Fantast. Ballet.
KOUDE-KAST en ORANJEHUIS-PLANTEN van verschillenden
of
Frapco
en
Lett.
A.
E.
zeldzame Billetten, Bureau Hamdelsblad,
ondeT
(5690)
3 Mal.
aard , in fraaije Exemplaren , waaronder zeer nieuwe
Vendredi
FBLAfIfCAI».
THEATKB
(5537) Bij een Notaris in Noord-HolUnd , biedt zich de gele- Abonnement, Diplomes blancs et entrees de faveur generalement
En eindelijk eene parlij der beste nieuwe Engelsche
soorten.
genheid aan voor eenen beschaafden JONGELING, om volledig suspendus. Pour la cloture détinitive des représentations de Mr.
DAHLIAS in Wortels. Zijnde alles daags vóór de Verkooping
avonds 7 voor het
Vak te worden bekwaam gemaakt, met of zonder genot
de Mad. Marneffe, Mrs. Lemaire et Sanop Vrijdag den 3den Mei, van des morgens 9 tot des
hebbers van Kost en Inwoning. Adres met Franco brieven onder Lett. Bouché. Au benefice
Plauleulief
en
zien
alle
Bloementerwijl
te
;
opentlijk
uren
son: Le Chalet, Opera comique Mr. Bouché, Max; Mad. Marworden uitgenoodigd, deze Tentoonstelling te komen bezigUgen. K. B. Bureau Handelsblad.
neffe Bettly; precédé par le second acte de le Barbier de Seville,
eu
wel
in
de
PRAAG,
zijnde
C.
werking
volle
VAN
r.OO-':
Een
in
het
Mr. Bouché , Bazile; le spectacle commencera par: Les Secondes
Kantoor"van
(5712)
Aan
(5668) TK
(7 Heures)
,
Comedie Vaudeville.
Noces,
voor Beurssteeg, N°. 119, is in de thans trekkende sde Klas der
beklante , HOEF- RIJTUIG- en MOLEN-SMEDERIJ Pakde Messieurs les abonnés seront leur disposition
places
van
aangrenzende
of
PRIJS
Les
met
zonder
KAPITALE
vatbaar,
groote uitbreiding
192ste LOTERIJ gevallen de
jnsqu'i onze heures du matiu.
huizen enz. ; gelegen te Haarlem. Te bevragen bij I. F. NIESTE,
N°. 20219.
Samedi, Mai. lere Représentation de Mr. Alizard, premier
Boekveikooper aldaar , onder Lett. G. Brieven Franco.
sujet
des Theatres Royaux de Paris et de Bruxelles: Guillaume
"75671) TE AOOPI Een PAKHUIS of ..EBOOW, in ■"
1000
Mr.
Alizard , Guillaume.
Teil,
verlangt men ecu bekwaam en beVier L.kalen verdeeld, met dubbele KNECHTSWONING en
een
Effecten-Kantoor
Op
in
SA_LOW ©fsig VAHIübTES, tn de ff es Vendredi
ERVEN, geschikt voor alle Inrigtingen, staande en gelegen
middelbaren Leeftijd, die goede Getuigschrifverbon- schaafd MAN, van
: Clemence, ou la Fille de V Avocat, Vand. en deux actes.
de
of
3
Mai
;
eigenj*ne Handeldrijvende Stad ; benevens eene kleine daaraan
geringste
ten kan produceren eu fraai schrijft
met franco brieven
uitzigt op Précédée de: Sans Tambour n» Trompette, Vaudeville en 1 acte.
Nadere
informatien
Bij
oppassendheid
HANDELSZAAK.
verboden.
is
daarbij
dene
missie-handel
bij deu Mikelaar H. J. VAN OGTROP, op den Singel hoek verhooging van tractement. Franco brieven onder Lett. A. X. bn Entree 75 Cts. en consommation. (8 heures.) J. E. DUPORT.
in de
Klooster te Amsterdam.
den Boekdrukker J. TERMEULEN Dz., O. Z Voorburgwal over
ten voordeele van S. N. Kapper
""(562',) Door verandering van Zakeu uit de Hand te Koop : Een het Stadshuis alhier.
Voorstelling,
Amstelstraat.
Extra
Logement , staande
HUIS ERF e" TUIN, genaamd het Heeren
en S. van Biene, artistes van de Salon des Variétés alhier. Op
waarin de Loge- Fabriek vanSpring-Matrassenen Bmnen-Jalousien. Zaturdag den 4den Mei aanstaande, zullende men ten tooneele
Helder,
Dijk
aan den
eu gelegen beneden den
(5672) Mijne Affaire thans geheel Fabriekmatig ingerigt heb- voeren : De Ridder de Saint-Georges, Groote Vaudeville in 3 bemet het
ment*- en tfoffijWis-Affaire sedert verscheidene jaren
bende,
zoo is het mij doenlijk, alle inkomende Bestellingen in
ruim
middel
van
en
een
uitgeoefend
Na hetzelve: Te Zyn en Niette Zyn of de Schildere
beste succes is en nog wordt
den
mogelijken tijd en tot de minste Prijzen te kunnen drijven. Blijspel
kortst
behangen Logeer(Aanv. len 7 ure.)
met Zang in een bedrijf.
Winkel,
bestaan oplevert ; voorzien van onderscheidene
SPRINGen
verbeteringen
zijn
mijne
en Soceteitskamer, eene groote leveren. Dpor merkelijke
en op den speeldag te bespreken
vóór
daags
De
Plaatsen
kamers, eene ruime Koffij^mer
zijn
GEZONDHEIDS-MATRASSEN nog zeer in waarde verhoogd
Mangelkamer , Keuken , Kelder en verdere Gemakken.
Schouwburg.
s_al
Ook zijn bij mij steeds voorradig en in het groot en klein te aan boyengenoemden
kust.ngschuld
Perceel
als
het
op
:-_-_____«_
kan
.
■
'
TV. helft der Kooppenningen
V"
"
'
■ton
bekomen beste SPRING-VEEREN tot lage Prijzen.
'">">" "'" '■-■"■
Bevestigd blijven. JVfen adressere zich bv den Notaris J. SCHOON,
GEDRUKT M» «t
EDUARD STRUCK, Kalverstraat over Doctrina.
IX AKtTIRDA." »I" OI»»* nHWHUMH.
"**«■■»
mv den Helder. Britven franeo.

Amsterdamsche Omnibus-Onderneming.
(5397) Heeren Deelhebbers in deze Maatschappij , worden uit(sde District der provincie Zeeland), zijn voornemens om op Don- genoodigd lot het bijwonen eener Algemeene Vergadering , welke
derdag den 9den Mei 1844 , des voormiddags om 10 ure , op het zal gehouden worden op Vrijdag den lOden Mei 1844, des NaLan dshnis te Hulst , onder nadere goedkeuring van den Edel middags ten Half Een ure precies , in het Locaal Oüios,
Achtb. Raad van gemelde stad , in het openbaar aan te besteden : den Singel bij liet Koningsplein , en worden mits deze beleefdelijk
Het doen van eenige Kapitale HERSTELLINGSWERKEN , herinnerd , aan de bepalingen vau het Contract , houdende : dat
aan
OPENBARE AANBESTEDING.
(4937) BURGEMEESTER en WETHOUDERS der stad Hulst

......

—

——

’

,

.

..

.

___________

TO CONCE
NE LNIEUWRS,T-,
ENZ.

...

.

—

.

,

.

.....

.

...

..

—

______ __ _

—

’15,000,

’

___

_

_

Salaris.

______

com-

—

i

_

_

