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sluiten."
De eerste spreker die over en vóór deze motie
het woord voerde, W as de heer Duymaer van Twist,

oud-gouverneur-generaal van Indie, die uitdrukkelijk verklaarde dat de inmenging van de vertegenwoordiging in dit onderwerp kan plaats hebhen
zonder gevaar dat men met overdreven wenschen
te kampen hebbe.
Die verklaring, in den mond van hem, die voorzeker als een der meest bevoegde beoordeelaars in
onze koloniale aangelegenheden moet beschouwd
worden, besliste als het ware de aanneming der
motie, die, alhoewel door de heeren Poolman,
Elout, v. Lynden, en tot vier malen toe door den
minister Roebussen bestreden, ten slotte met de
groote meerderheid van 43 tegen 21 stemmen aangenomen werd.
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van het voorstel van Dullert onaannemelijk. Om dit
te betoogen behandelde hij de vraag of de Staat
geldelijke verbindtenissen kan aangaan zonder voorafgaande medewerking der wetgevende magt. De
staat had, volgens hem, de bevoegdheid om zich te
verbinden, maar hij kon niet betalen zonder goedkeuring der Staten-Generaal; de verbindtenis in art.
6 opgenomen kwam hem voor eene verbindtenis met
opschortende voorwaarde te zijn, gelijk bedoeld werd
heeft.
Alzoo was nu de ongenade van drie ministers, in art. 1289 van het Burgerlijk Wetboek.
namelijk van van Hall, van Heemstra en RochusDit gevoelen werd onder anderen door de heeren
sen, een bewezen feit.
v. d. Linden en Thorbecke bestreden, en ten slotte
Bij een derde vraagstuk, dat in naauw verband de konklusie van het rapport met het amendement
met het eerste stond, treft de afkeurende gezindheid Dullert met 37 tegen 22 stemmen aangenomen. Wij
der Kamer nog een vierden minister, namelijk dien zullen niet zeggen dat niet verschillende leden met
innige overtuiging tegen het ministerie gestemd
van justitie.
In bovengemelde zitting van 11 Mei was ten 2de hebben, maar zeker is het dat, gelijk de Tijd zegt,
duidelijk tweeërlei
aan de orde de beraadslaging over de konklusie bij de diskussie over deze motie
waren,
beweegredenen
bespeuren
namelijk: verte
der kommissie voor de verzoekschriften over de drie klaarde
vijandelijkheid tegen een der ministers, en
bij de Kamer uit 's Hage ingekomen adressen, nopens de spoorweg-koncessie Leiden—Woerden. De gekrenkt lokaal- of eigenbelang. Dat de vijandelijkheid bepaald tegen minister van Hall gerigt was,
konklusie der kommissie strekte om die adressen blijkt
uit de woorden van den heer Thorbecke.
ter griffie, ter inzage van de leden neder te leggen.
wat hij in de verleende koncessie afkeurde,
die,
De heer Dullert stelde voor, om bij de konklusie niet aan den minister van Binnenlandsche Zaken
te voegen: «en te besluiten tot het verzenden aan «zijn ouden vriend en bondgenoot" toeschreef, maatden minister van Binnenlandsche Zaken, met vergeloofde dat deze vertrouwd had op den minister
zoek om inlichtingen en om te kennen te geven, dat van Financiën,bij wien de herinnering aan de tradide Kamer van oordeel is, dat het bepaalde bij het tien van voor 1848 levendiger scheen te wezen, dan
laatste lid van art. 6 der voorwaarden, waarop konhet aandenken aan latere gebeurtenissen. Het lokaal
cessie is verleend voor den aanleg en de exploitabelang straalde vooral in de redevoering van den
tie van den spoorweg van Scheveningen, langs afgevaardigde uit Gouda, den heer Hoffman, door,
'sGravenhage en Leiden, naar Woerden, daarin niet die zelfs op minder parlementairen toon, durfde
mogt worden opgenomen zonder het voorbehoud volhouden, dat in deze aangelegenheid knoeijerij was
van de bekrachtiging bij de wet."
gepleegd, een woord dat hij daarna terugtrok onder
Ten einde de lezers de zaak met juistheid te doen verklaring dat bij daarmede niet het minste verwijt
kennen, geven wij hier den inhoud der gestelde aan de Regering had willen doen,maar alleen gedoeld
voorwaarden van koncessie:
had op handelingen van personen buiten de Regedie op} deze invloed hadden willen uitoefering,
geval,
Art. 2 stelt het
dat wanneer er aansluiting tusschen den Hollandschen ijzeren spoorweg nen.
en den Rhijnspoorweg te Rotterdam zal hebben plaats
Wat er van zij, het ministerie is door de Kamer
gehad, dan de Hollandsche maatschappij verpligt zal op eene wijze bejegend, welke wij zelfs voor mizijn ten haren uitsluitenden koste en zonder eenige nisterie van der Brugghen hard zouden genoemd
bijdrage of geldelijke ondersteuning van het RiJK, hebben.
gelijke spoorversmalling, als in een vorig artikel
Wil zij zijne aftreding, zij zegge openlijk dat
voor het vak tusschen Leiden en 'sGravenhage behet kabinet, of dit of geen lid, haar vertrouwen niet
paald was, te maken tusschen 'sGravenhage en heeft, dan is er hoop dat zoo spoedig mogelijk eene
Rotterdam, binnen twee jaren daarna. Art. 3 bewijziging kome, ingevolge welke gemeen overletr
paalt dat dergelijke spoorwegversmalling, onder getusschen Regering en Volksvertegenwoordiging tot
lijke voorwaarden, binnen vijf jaren na dat tijdstip, stand kunne komen, een overleg dat zoo wenschetusschen Leiden en Amsterdam moet geschieden. lijk, zoo noodzakelijk is, vooral thans met het oog op
In art. 6 wordt nu bepaald:
zoovele belangen en groote belangen der natie, die,
«Mogt de Regering echter, na verwezenlijking van niemand zal 't ontkennen, niet het minste bede in artt. 2 tot 4 genoemde gevallen, en na bevorderd wordendoor tweedragt, hartstogt of eigenwerkstelligde spoorwegversmalling, eene andere verbelang.
binding tusschen den Hollandschen ijzeren spoorweg
en den Nederlandschen Rhijnspoorweg in het algemeen belang nuttig of noodig oordcelen, zal zij ten
allen tijde bij magte zijn, de bepaling van het
STAATKUNDIG OVERZIGT.
voorgaande artikel buiten werking te stellen door
eene bloote verklaring harerzijds, mits in dat geval
Twee depêches,
eene uit Londen, de andere uit
den koncessionaris voor een gedeelte schadeloos Weenen, melden de
dat, volgens berigten uit geloofstellende wegens de tot de bewerkstelligde spoorwaardige bronnen afkomstig, eene gedeelte van de
wegversmalling aangewende kosten, waarbij nogtans expeditie van Garibaldi, den 11 Mei, teMarsala, eene
bepaald wordt:
stad van het eiland Sicilië, op 27 mijlen van Trapani,
geland is. De depêche uit Weenen voegt er bij dat
«lo dat er geenerlei schadeloosstelling zal verleend worden wegens de spoorversmalling, in art. 1 Engelsche stoomschepen de ontscheping der revolutionnairen vergemakkelijkt hebben, door de vaarhiervoren bedoeld; en
«20. dat de gedeeltelijke schadeloosstelling, onder tuigen der Napelsehe marine te verhinderen gedutwee uren op de vijandelijke vaartuigen te
aftrek van het alzoo niet in aanmerking komende rende
aan wal was, raakte zij met
gedeelte, proportioneel zal berekend worden over vuren. Zoodra de bendeslaags.
koninklijke
de
troepen
het overige gedeelte, naar den maatstaf van de bijMen begrijpt dat het feit der ontscheping en ook
drage, welke bij art. 4 der tusschen de Regering en
den Raad van Administratie van de Hollandsche als 't ware de officieele hulp, welke de officieren der
IJzeren Spoorwegmaatschappij gesloten, maar niet Engelsche marine aan de operatiën van Garibaldi
bekrachtigde overeenkomst van 20/18 Junij 1859 ten geleend hebben, nog bevestiging verdienen ; ofschoon
wij, gelijk wij reeds gezegd hebben, ons overtuigd,
laste van het Rijk was bepaald."
Engeland de revolutie bevordert en aanDaar de Minister van Binnenl. Zaken niet in de houden dat Naschrift.)
Vergadering tegenwoordig was, werd de diskussie vuurt. (Zie
verdaagd tot de zitting van den volgenden dag.
Inmiddels deelen de Turijnsche dagbladen prokla»
mede waardoor Garibaldi de inwoners van
matien
Zaturdag nu bragt deze minister bedenkingen in
Urnbrie,
Marken,
de
zoowel betreffende den vorm als den inhoud der opstand te komen. Sabina en Napels uitnoodigt in
voorgestelde wijziging van de konklusie. Ook de
De slaafsche gouvernements-drukpers van Frank*
Minister van Justitie achtte vooral het tweede deel

Het twee derde gedeelte der Kamer is dus in j)
eene zaak van zulk belang, in lijnregten strijd met |
Eene was reeds genoeg en ziedaar drie nederladen minister van Koloniën, die, na de herhaalde i
gen welke het ministerie in tijd van veertien dagen verklaring dat hij nimmer tot de regeling der uit- |
lijdt. Zoo wij na de eerste nederlaag reeds het gegifte van kultuurkontrakten bij de wet, zou over- j
voelen te kennen gaven, dat het gevolg daarvan gaan, maar bij zoodanige beslissing de uitvoering \
moest zijn: öf de ontbinding der Tweede Kamer, of daarvan aan anderen "zou moeten overlaten, de stem- j
de aftreding van het ministerie, öf wel de stelling ming der Kamer als een fiat op zijn voornemen van j
van het votum van vertrouwen door het kabinet, ontslag erlangd

dan vordert voorzeker zoowel de waardigheid
der Regering als het algemeen belang dat t^bans de
keuze tusschen die drie toestanden gedaan worde; of
liever, op dit oogenblik bestaat geen uitweg tusschen de
aftreding, altans wijziging, van het ministerie en de
ontbinding der volksvertegenwoordiging, dewijl de
laatste stemmingen der Kamer zoo duidelijk, als
tweemaal twee vier is, te kennen gegeven hebben
dat het kabinet, gelijk het zamen gesteld is, haar
vertrouwen niet heeft.
Immers zien wij dedrie vraagstukken, waarover de
Kamer de lans met het ministerie gebroken en aan
hetzelve den genadeslag gegeven heeft, in 't kort na.
Het eerste, gelijk men weet, gold de uitsluitende
koncessie, aan de Hollandsche spoorwegmaatschappij
gegeven, voor den aanleg van eene ijzeren haan van
Leijden naar Woerden, ten welken opzigte de Kamer
in Se zitting van 27 April, met 38 tegen 20 stemmen
besloot over te gaan tot de orde van den dag, daarbij verklarende dat «zij van oordeel is, dat de Regering door het verleenen van eene uitsluitende
koncessie ter verbinding van de residentie met den
Rijnspoorweg het publiek belang niet heeft behartigd, en
mitsdien zoowel het door haar genomen besluit als
de redenen, die daartoe geleid hebben, afkeuring
verdienen."
Het twoede vraagstuk en dat in de zitting van 10
en 11 Mei jl. behandeld werd,betrof ons koloniaal bestuur en wet bepaald de regeling der kultuurkontrakten op Java. Reeds in 1852 hadden verscheidene vertegenwoordigers op eene betere regeling dier kontrakten aangedrongen, en zij deden
zulks, zeiden zij, 10. in het belang der produktie;
20. in het belang der schatkist, en 30. omdat men
het stelsel van gunstbetoon, van bevoordeeling van
enkele uitverkorenen, van nepotisnie, wilde doen
ophouden en vervangen door een stelsel van algemeene mededinging. Verschillende malen is sedert
dien deze aangelegenheid ler sprake gebragt en de
heer van Hoëvell stelde nu Donderdag jl. de twee
volgende vragen aan den Minister van Koloniën :
10. Heeft de Minister thans het voornemen om
eene wet aan de Kamer aan te bieden tot regeling
der kultuur-kontrakten in Indie ? en 20. is er vooruitzigt dat zulk eene wet nog in deze zitting kan
tot stand gebragt worden ?
Het antwoord des ministers was, dat hij steeds
van gevoelen geweest was en nog is, dat deze zaak
niet behoort geregeld te worden door de wet.
Het antwoord was duidelijk, de minister zou nu
of nimmer eene wet van dien aard aanbieden.
Dit antwoord lokte, na eene bestrijding van den
heer van Hoëvell en van Nispen, eene motie van
orde van den heer Wintgms uit» aldus luidende:
«De Kamer van oordeel zijnde dat er behoefte bestaat om de regels voor de uitgifte van kultuurkontrakten in Nederlandsen Indie te stellen door
de wet. besluit de diskussie over dit onderwerp te
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njk is reeds van toon veranderd en noch de Pays
noch de Patrie, die dezer dagen ter zake van Garibaldi's expeditie zoo hevig uitvielen tegen dien roover, zeggen thans een woord meer tegen hem of
tegen Engeland. De Pays geeft nu alle schuld aan
den koning van Napels omdat bij de raadgevingen
van Engeland en Frankrijk in den wind geslagen
heeft.
De katholieke en de legitimistische dagbladen, de
Monde, de Ami de la Religion, de Union en de Gazelle de France, blijven nu alleen over om den roofiogt van Garibaldi naar waarde te brandmerken.
Eene korrespondentie uit Parijs zegt dat, ter zake
van de Siciliaansche aangelegenheden, de gouvernementen van Frankrijk en Engeland het eens geworden zijn om zich van elke tusschenkomst te onthouden en den strijd tusschen het Napelsch gouvernement en den opstand te beperken, door de
tusschenkomst van elke andere mogendheid uit te
■■"liiiten.
Deze laatste beschikking zou in de eerste plaats
toegepast worden op Sardinië, zoo het den opstand
hulp zou willen verleenen, omdat Oostenrijk zou
verklaard hebben, dat het, in dit geval, van zijnen
kant, ten gunste van den Koning van Napels zou
tussebenbeide komen.
Het verbod van tusschenkomst zou zich ook uitdrukkelijk uitstrekken tot het leger van den generaal
Lamoricière.
Eindelijk, zegt men nog dat bij deze wisseling van
verklaringen, Engeland voor zich de noodzakelijkheid
zou hebben doen voorzien om eventueel een of ander punt van de kusten van Sicilië te bezetten. Maar
Frankrijk zou geantwoord hebben dat, zoo dit plaats
had, het insgelijks noodzakelijk zou oordcelen een
punt van bet eiland te bezetten.
Uit eene nota van den Moniteur de la Flotte schijnt
te blijken dat mogelijk weldra een gedeelte der
Fransche Middelandsche zeevloot in de wateren van
Sicilië zal gaan kruisen.
Het wordt bevestigd dat, omtrent hetzelfde onderwerp, ook verklaringen zijn gewisseld tusschen de
kabinetten van Parijs en Turijn. De Tbouvenel heeft
aan de Cavour den spijt van het Fransch gouvernement uitgedrukt over de onmogelijkheid, waarin het
Sardinisch kabinet zou geweest zijn om de beweging
van Garibaldi te verhinderen, en de Cavour heeft
geantwoord dat hij te dezen aanzien de gevoelens
■san het Fransch gouvernement deelde.
Men zal onder de rubriek Frankrijk zien wat de
Constitutionnel dienaangaande in een artikel schrijft.
Voor ons hebben echter al die wederzijdsche verklaringen geen andere waarde noch ander doel dan
om de maatschappij zand in de oogeu te strooijen.
De aanwerving van vrijwilligers voor Sicilië wordt
in Engeland met ongelooflijke bedrijvigheid voortgezet. Het Engelsch gouvernement moedigt ze openlijk aan. Door eene onvergeeflijke tegenspraak is
datzelfde Engelsch gouvernement allervijandigst tegen de aanwervingen, welke in lerland voor het
Pauselijk leger plaats hebben.
De belangloosheid der beginselen is in de hedendaagsche diplomatie van Europa eene zeldzame zaak,
maar men moet bekennen dat geen enkel gouvernement de onzedelijkheid zijner op bet eigenbelang
gegronde staatkunde met zooveel onbeschaamdheid
ten toon spreidt dan Engeland.
Eene korrespondentie uit Berlijn aan de Agence
llavas meldt dat aldaar sprake is van eene bijeenkomst tusschen den prins-regent van Pruissen en
keizer Napoleon, op het einde dezer maand, bij gelegenheid van de opening van den spoorweg van
Trier naar Sarrebiuck, die de Fransche en Pniissische spoorwegnetten moet verbinden. Dit berigt
verdient echter bevestiging.
Eene depêche uit St. Petersburg 14 Mei meldt,
[Reuters Office), dat prins Gortschakoff eenige dagen
geleden de gezanten der voornaamste mogendheden,
met uitzondering van den gezant van Turkije, in
eene vergadering vereenigd heeft, waarin hij hun te
kennen gaf, dat de positie der Christenen in Turkije onhoudbaar was geworden, weshalve Rusland
op het punt is zich tot de Turksche regering te
wenden met krachtige reklamatiën ten gunste der
hopende de prins dat de overige modien
stap zullen willen ondersteunen.
gendheden
Men verneemt wijders, dat de heer von Budberg
er in geslaagd is tusschen Frankrijk en Rusland eene
staatkundige verstandhouding in het leven te roepen.
Volgens berigten uit Stockholm zijn de feesten,
ter géiegenlieid der krooning gegeven, afgeloopen.
Men zegt algemeen, dat het groot aantal verheffingen in den adel een niet zeer gunstigen indruk op
de bevolking des lands heeft gemaakt. Verscheidene
dagbladen en vooral het Nya Dagligl Allehanda gispen dezen maatregel op scherpe wijze.
Een, telegram, over Londen ontvangen, zegt
Eene officieele depêche uit Napels van 19 Mei ten
;l-2 ure des avonds, meldt, dat twee stoomschepen
van Garibaldi's expeditie, de Lombardo en de Piest iu> gsslaagd zijn, een aantal vrijbuiters te
land te werpen, op het oogenblik dat
Napelsehe oorlogsfregatten opdaagden. De freft'ls:? openden dadelijk het vuur; zij boorden de
jij, dea grond,, maakten de Piemont buit,

en doodden zelfs eenige vrijbuiters, maar de overige Nizza, naar de bewering der petitionarissen, niet
vrij is geweest maar onder belemmerenden invloed
zjjn het land ingetrokken. Eene afdeeling koninklijke troepen is op weg om hen slag te leveren.
van Fransche agenten beeft plaats gehad.
—De Espero van 9 Mei deelt de volgende proklamatie
De Patrie een ministerieel dagblad van Parijs,
mede, welke Gaiibaldi lot de Italiaansche soldaten zegt in haar nommer van gister: «Wij ontvangen
gerigt heelt om hen aan te sporen onder de vaan uit Genua een aantal brieven, gedagteekend den
10den en Uden dezer, welke de politieke
van
van Viktor Emmanuel vereenigd te blijven. Zielhier Garibaldi's onderneming in het licht stellenzijde
en geede vertaling van dat stuk :
nen twijfel omtrent de bedoelingen van dien stoutmoedigen aanvoerder laten bestaan. Men verzekert,
«Italiaansche soldaten ! Gedurende verscheiden eeuwen, zijn de tweedragt en de tuchteloosheid de dat de tegenwoordige expeditie in verband staat met
de uitvoering van een veelomvattend en voorlang
oorzaak der groote ongelukken van ons land geplan, hetwelk door de op Sicilië uitgebarberaamd
weest. Thans is, daarentegen, de eendragt welke
onlusten
sten
eerder in uitvoering gekomen is, dan
de
bevolkingen
Alpen
tusschen al
van af de
tot
Sicilië heerscht, waarlijk bewonderenswaardig. Der men gewild had. De strekking van dat plan was,
natie evenwel ontbreekt nog tuchl; de natie rekent onverwijld eene revolutie in Midden-Itaüe te bewerken, door gelijktijdig op drie " onderscheidene
dusopü om zich te reorganiseeren en om zich krachtig en vereenigd voor te doen in tegenwoordigheid punten eenen aanval op de Napelsehe regering te
doen en haar alzoo te beletten hare krachten ter
van hen die haar willen in ketenen klinken.
van den aanval te vëreenigen.
afweering
«Dan, jongelieden, blijft in uwe rangen! Gij die
«Volgens
dat plan was het de toeleg, in de Abruzde nationale veldslagen overleeft hebt, herinnert u
in
Kalabrie
en op Sicilië eenen algemeenen
zen,
wij
en
broeders
Noorden,
vrienden
dat, zelfs in het
opstand te bewerken, welke zich lot in den Kerkehebben die slaaf zijn; herinnert u nog dat de belijken Staat moest uitbreiden. In Kalabrie en in de
volkingen van het zuiden, eenmaal va*h de huurlingen des Pauzen en der Bourbons ontlast, uwe Abruzzen is het terrein voor eene oproeiige bende
zeer geschikt om er zich staande te houden wansoed gedisciplineerde bataillons zullen noodig hebneer zij er eenmaal binnen gedrongen is; doch de
ben om nieuwe gevaren het hoofd te bieden.
«In naam des vaderlands dat herleeft, beveel ik I uitvoering van zulk een plan vereischt eene aanmerkelijke krijgsmagt, aanhoudende en eenparige
dus de jeugd, die van ons dapper leger dccl uitkrachtsinspanning, en bovenal medewerking van de
maakt, aan, zijne rangen niet te verlaten, maar daarentegen zich meer te scharen rondom de moedige bevolking, zonder welke de opstandelingen, niettelegenstaande hunnen moed, aan verschrikkelijke
officieren en rondom dien Vitioiio (!) wiens dapperheid somtijds door kinderachtige raadgevers kan misrekeningen zouden bloot staan.
weerhouden worden, maar die ons weldra tot eene
«Sedert nagenoeg veertig jaren heeft de bevolking
overwinning zal aanvoeren welke onze worstelingen van de Abruzzen, van Kalabrie en van de overige
provinciën van het Napelsehe vaste land zich steeds
zal eindigen.
getrouw aan den souverein der Beide Siciiien en
«Giüsei'pe Garibaldi."
aan zijn geslacht betoond. Men herinnert zich dat,
Op het oogenblik dat de baron Bettino Ricatoen eenige jaren geleden de kolonel Pisacane en
soli, die den koning vergezelde, de kathedraal van zijne volgelingen in Kalabrie landden om
diestreek
Pisa binnentrad, ontwaarde hij dat er zich alleen in opstand te brengen, hunne onderneming
schipde klokkenluider en de koster bevonden. Hij riep breuk leed op de getrouwheid der bevolking aan
woedend uit: Zijn er geene priesters, waar zijn hare regering. De vraag is dus, of de
zij ? en hij uleef tegen de priesters uitvallen, tot naam van Garibaldi eenen beslissenden vermaarde
indruk bij
grooten schrik van luider en koster, die evenwel de bevolking van Sicilië en van de andere Napelaan alle vervolging ontsnapten,
sehe gewesten zal maken, Wij moéten hierbij moDe Adriatic, een revolutionnair dagblad van gen, dat men alleen door de Adriatische Zee de
Abruzzen zonder gevaar kan bereiken, en dat eene
Ravenna, meldt dat zich onder de nieuwe vrijwilligers van het Pauselijk leger onder bevel van Lauit de Middellandsche Zee komende exoeditie eenen
moricière, vele ingezetenen van de Romagna en raoeljelijken en langdurigen togt ter zee moet doen,
bijzonder van Faënza bevinden. Dit is een antwoord alvorens op de kust der Adriatische Zee te buóiien
aan hen die zeggen dat de vreemdelingen alleen landen.
onderde vanen van den H. Stoel komen.
«Den Uden dezer ging men te Genua voort, aan—Het Officieele dagblad van Weenen zegt dat de eerste stalten voor eene tweede expeditie te maken; een
verhalen omtrent de gebeurtenissen, welke in het vriend van Garibaldi, welke geacht wordt met diens
klooster der Franciskanen dclla Gancia te Palermo geheime inzigten bekend te zijn, de kolonel Medici,
plaats hebben gehad, onnaauwkeurig waren. Voleen man dien niemand den lof van koenheid kan
gens de instruktie der justitie, staat hel vast dat ontzeggen, moest het bevel over die tweede expezich sedert een jaar Mazzinisten in het klooster ditie op zich nemen. Men verzekert dot het aantal
hadden laten opnemen en dat zij door de vertoogen vrijwilligers, welke zich hebben aangemeld om
eener huichelachtige godvruchtigheid geslaagd waren daaraan deel te nemen, omstreeks zes duizend beden overste te bedriegen. De mazzinistische broeders draagt. ledert wapent zich zoo goed hij kan en er
hielden de draden der geheele zaïnenzwering, en, is thans bij de wapensmeden van Genua geen enkel
toen het oogenblik gekomen was, overmeesterden geweer, dolk of revolver meer te bekomen.
zij den overste en zijne getrouwe monnikken. Zij
«Het dagblad van Mazzini,
Eenheid
bonden hen vast en wierpen hen in de gevangenis: geheeten, hetwelk met eiken de Italiaansche
vijandiger jeeens
dag
vervolgens bedienden zij zich van de klok van het Frankrijk wordt, vuurt den ijver der Italianen
san,
klooster om het sein des opstands te geven.
en verklaart dat een ieder, welke (Je onderneming
TURIJN, 13 Mei. De dagbladen deelen eene niet persoonlijk of met geld ondersteunt, verraad
proklamatie mede van Garibaldi aan de inwoners aan de zaak van Italie's onafhankelijkheid pleegt.
In Genua heerscht eene onbeschrijfelijk groote opvan de Marken, Urnbrie en Sabina en aan de Napolitanen , waarin hij hen aanspoort om in opgewondenheid; even zoo is bet gesteld in Lombardije, welke landstreek nagenoeg alleen ai de vrijstand te komen. Zij deelen tevens eene andere proklamatie van hem mede aan de bevolking van Rome, willigers levert.
waarin hij herinnert aan den strijd van 1849 en
«Intusschen werd bij de afzending der jongste
aan hen, die gevallen zijn voor de verdediging van berigten verzekerd dat de tweede expeditie niet zou
Rome.
vertrekken 1 vertoogen van de diplomatie tegen eene
De Fransche regering heeft aan Sardinië afgestaan zoo tastbare schending van het volkenregt zouden
de reden daarvan zijn. Wij vermelden du gerucht,
eene hoeveelheid geweren, ammunitie en 40Ó stukken geschut, waarvan de meeste beslemd zijn voor zonder te weten in hoever het gegrond is.
de marine.
«Aan den anderen kant wordt verzekerd, dat het
Van ce expeditie van Garibaldi zijn geen tijdingen Napelsehe gouvernement, hetwelk met de plannen
ontvangen.
van Garibaldi's volgelingen sedert langen tijd bekend
TURIJN, 14 Mei. De provinciale raad van Chamwas en zijn leger reeds vroeger op den voet van
bery heeft eene nota gerigt tolde Sardinische regeoorlog heeft gebragt, in staat is om aan eiken aanring, waarin op eene spoedige uitvoering van het val wederstand te bieden."
traktaat van afstand aangedrongen wordt, ten einde
de gevaren te ontgaan, die uit den onzekeren toestand der opschorting kunnen voortvloeijen.
WEENEN, 14 Mei (Reuters Office). Toen'de ZwitDe Opinione zegt, dal de diskussien in de Sardinisersche bondsraad geprotesteerd beeft tegen de insche kamer van afgevaardigden over bet traktaat van lijving van Chablaisen Faucigny hij Frankrijk, heeft
afstand, de volgende weck een aanvang zullen negraaf Cavour geantwoord, dat. daar Sardinië al zijne
men.
regten op en verpligtingen jegens Savoije bad over 'geDe Sardinische Kamer van Volksafgevaardigden dragen aan Frankrijk, het bij gevolg vreemd denkt
is den loden dezer weder zamen gekomen, in gete blijven aan het konflikt, hetwelk tusschen Franknoegzatnen getale om hare werkzaamheden te kunrijk en Zwitserland mogt ontstaan. Het is nu op
nen hervatten. Daarop is van regeringswege een deze verklaring van graaf Cavour, dat Oostenrijk
ontwerp van wet ingediend, strekkende tot goedkeuzijne weigering grondt, om met Sardinië zitting te
ring van het verdrag, waarbij Savoye en Nizza aan nemen in eene konferentie.
Frankrijk zijn afgestaan ; hetzelve is naar de afdeeAan de Düsseldorfer Zeitung wordt van den
lingen verzonden om er onderzocht te worden.
Rbijnkant geschreven, dat keizer Napoleon OostenIn Nizza zijn tegenstanders der aanhechting berijk niet geheel uit Italie heeft willen verdrijven,
zig, onderteekeningen te verzamelen op eene petitie,
len einde, wanneer het hem om de Rhijnprovincieo
waarbij de Kamer uitgenoodigd wordt, het verdrag te doen is, Oostenrijk in Italie de handen te binden
te verwerpen om reden dat de volksstemming in en op die wijze te beletten, dat geheel Duitschland
zich tegen de Franschen keert. Was Sardinië reeds
(1) Overwinnaar. Woordspeling op den naam van in het bezit van Venetië, voor dat de keizer aan den
Rbijnkant wil optreden, dan zou het hebben kumu
Vittorio-Eminaiiuele, koning vau, Sard.üie,,
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gebeuren, dat de Sardinische regering Italie onzijdig
verklaarde. Ook dit wil keizer Napoleon niet.
Uit dat oogpunt beschouwd is het dus eene antiDuitsche politiek, Oostenrijk aan te sporen Venetië
door alle middelen te hehouden en daardoor zijne
krachten uit te pullen. Dat gebied kan toch reeds
zoo goed als verloren worden beschouwd.
Volgens een berigt int Sebastopol, telt die stad
thans 10,000 inwoners (tegen 40,00(1 voor de belegering), waaronder 8,000 van het mannelijke geslacht.
Met den weder opbouw der stad is thans een aanvang gemaakt.
TRIEST, 15 Mei. De hertog van Brabant is alhier
aangekomen en zal aanstaanden Donderdag de reis

—

voortzetten.

FRANKRIJK.
PARIJS, 12 Mei. Het schijnt zich te bevestigen,
dat de Keizer, met het oog óp den gespannen toestand waarin Europa zich bevindt, van zijne voor-

genomen reis heeft afgezien. Hij zal de 'hoofdstad
niet verlaten vóór de sluiting der zittingen van het
Wetgevend Ligchaam en begeeft zich alsdan niet
verder dan St. Cloud. De Keizer moet zeer ontevrede zijn over de wending, welke de staatkundige
aangelegenheden nemen en schijnt het zich niet te
ontveinzen, dat het einde zal zijn een oorlog met

Engeland en welligt met een gedeelte van Europa.
Een hooggeplaatst persoon, die den Keizer dagelijks
spreekt, voegde dezer dagen een diplomaat op eenigzins dreigenden toon het volgende toe: «Gij wenscht
den oorlog, welnu! gij zult dien hebben, doch bedenk, dat wij 500,000 man op de been kunnen brengen, en ditmaal niet op het papier!"
13 Mei. De dagbladen hebben van den minisier van binnenlandsche zaken eene aanschrijving
ontvangen, waarin wordt te kennen gegeven dat het
gouvernement niet gaarne zou zien. dat Garibaldi in
de Fransche organen werd aangevallen.
üe Opinion Nationale geeft de nieuwe grenslinie
tusschen Frankrijk en Piemont aldus op:
Van de zijde van Savoye moeten de groote en de
kleine plateau (effene vlakte) van den berg Cenis aan
Italie blijven ; de helling van de kleine plateau zal
aan Frankrijk blijven. Op deze helling bevindt zich
net fort Esseillon, dat gesloopt zal worden.
Van de zijde der maritieme Alpen zullen de
grenzen dezelfde zijn als die van het
arrondissement
Nizza. De vallei Tinaïa moet tot scheiding dienen.
Vintimiglia zal dus Italiaanscb blijven. Het graafschap Tende blijft ook Itaiiaansch; daarentegen wordt
de stad Sospello en het fort Saorgio Fransch.
De door Frankrijk voor de ontvangst van Savove
en Nizza te betalen som is bepaald op honderd
millioen.
Uit Parijs 14 Mei wordt berigt, dat de heer de
Thouvenel thans tot aanvulling van de voorwaarde
waarop Frankrijk bereid is deel aan eene konferentie te nemen, verklaard heelt, dat Frankrijk om
de
onzijdigheid van Chablais en Faucigny te doen voortduren, bereid is om beide distrikten buiten de Fransche tollinie te laten, waardoor zij een afzonderlijk
liandelsgebied zouden vormen.
De heer de Thouvenel heeft tevens het gerucht
gelogenstraft, als zoude door Frankrijk aan Zwitserland eene geldelijke schadevergoeding aangeboden
zijn.
De Patrie zegt, dat de geruchten van militaire
bewegingen in de Zuidelijke provinciën van Rusland
ten eenenmale onjuist zijn. De troepen in die provinciën gaan geen 50,000 man te boven en deze
troepen bebben geenerlei voorwaartsche beweging
gemaakt of eenigerlei maatregel genomen om aktief
te kunnen optreden.
—De Constitutionnel deelt in een artikel, geteekend
door den heer Grandguillot, het antwoord mede van
graaf Cavour aan den heer de Thouvenel nopens de
expeditie van Garibaldi. Eerstgemelde keurt in dit
antwoord, even als Frankrijk, de vermetele onderneming van Garibaldi ten sterkste af. Indien echter, aldus zegt graaf Cavour verder, die expeditie al
legen de belangen van Sardinië strijdt, dan beantwoordt zij evenwel aan dat gedeelte van bet volk,
waarvan Garibaldi de held is. Sardinië kon geen
dwang uitoefenen jegens den man, die zulk eene
groole mate van kracht op bet volk bezit. Eene
zoodanige handeling van Sardinië zou Italie in opstand gebragt en eene gevaarlijke reaktie in het
leven geroepen hebben.lndien Garibaldi's handeling
door Lui opa afgekeurd wordt zoo mag men van den
anderen kant ook niet uit het oog verliezen, dat de
staat van zaken 0 p Sicilië zoo netelig is, dat het
welslagen zijner onderneming niemand zouver wonderen. Zonder nu jui.st op het resultaat der expeditie vooruit teloopen, kan Sardinië niet aannemen,
dat eene Eu.ropeesche verwikkeling daaruit geboren
kan woiden.
De Constitutionnel komt vervolgens op de begeerlijkheid neer van Engeland om Sicilië te bezitten,
«'» zegt, dat dit san Eng e| atld rij( , t gemakkelijker
i-al vallen, dan bet Rusland i n ,j er jy^ gevallen is
om Konstantinopel te bezetten. jj e [
herinnert
voor(s,dat Engeland en Frankrijk & \<m
en denzelfden weg bewandeld hebben i v hunne politiek ten
aanzien \a« N.ipels, en redelijkerwijze mag men dus
niel lüiderstelien, dat zij thans andere voornemens
bt'b'lieq,

—
—

—

—

Ten slolle geeft de Constitutionnel de. hoop te
kennen, dat de Napelsehe kwestie niet door eene
omwenteling hare oplossing zal erlangen. Doch
mogt dit wel het geval zijn, dan is bet door vereeniging, en niet door antagonisme en ijverzucht der
groote mogendheden, en althans niet van Engeland
en Frankrijk, dat men aan de gevaren het hoofd
moet bieden.
De Moniteur de la Flotte, het dagblad van het
Fransche departement van marine, deelt het volgende zorgbarende berigt mede: «Men verneemt dat
ons eskader van de Middellandsche Zee, hetwelk
thans bij de Hyères-eilanden ligt, binnen kort naar
Toulon moet tertigkeeren om met eene zending,
wier aard niet bekend is, naar een verder verwijderd punt te vertrekken. Het is te vermoeden, dat,
zoo bet eskader niet naar de kust van Sicilië bestemd is, het wel zou kunnen gaan kruisen in de
wateren van de Levant, alwaar zich ifl den laatsten
tijd eene gisting van politieken en godsdienstigen
aard heeft voorgedaan, die welligt binnen vrij korten
tijd de tussebenkomst van de Westersche mogendheden zal kunnen noodzakelijk maken."

—

NEDERLAND.

's HERTOGENBOSCH, 16 Mei.
Z. M. heeft de volgende controleurs der direkte
belastingen, in- en uitgaande regten en akcijnsen
verplaatst; als: naar Rotterdam (voor de aktive
dienst der in- en uitgaande regten en accijnsen),
den heer H. C. Hanewinckel, thans te Venlo; naar
Venlo, den heer C. van der School, thans te Helmond: naar Helmond, den heer i*- C. Kooy, thans
op de linie te Enschedé; naar Meppel, den heer
H. J. Molt., thans te Zaandam ; en zijn voorts bevorderd : tot kontroleur van 'de eerste klasse , de
heer W. 11. van Diest, thans van de tweede klasse
te Apeldoorn; tot kontroleur van de tweede klasse,
de heer L. P. Sala, thans van de 3de klasse te
Tilburg.

Aanstaanden Donderdag des middags ora half een
uur Harmonie in het Park.
Heeren leden met hunne dames hebben vrijen
toegang in het gereserveerde gedeelte van het Park,
op vertoou hunner Kaart.
Naar wij vernemen hebben de ambtenaren der
Belastingen in dit gewest aan hunnen Direkteur,
den heer W. C. P. Toewater, bij het verlaten dezer
provincie, een souvenir aangeboden bestaande in
een keurig bewerkt zilveren thó-servies, trommeltjes
en presenteer-blad, te dezer stede vervaardigd.
Wij kunnen ons dit bewijs van sympathie zeer
goed verklaren jegens een geachten chef, die regtschapenheid aan burgerdeugd paart.
Gister voormiddag is, ten gevolge van bekomen
tegenover de Tolbriigstraat, een
met kalk geladun vaarluig gezonken, toeDehoorende
aan den heer Wenmaekers, zijnde de lading bestemd
voor den beer Camp, koopman alhier. Kleederen,
bed enz. zijn kunnen gered worden.

lek, in het kanaal

Z. M. heeft hot volgende besloten : 10. de militaire auditeurs en auditien gevestigd te 's Bosch,
Arnhem, 's Hage Haarlem, Middelburg. Leeuwarden
en Maastricht, worden voortaan aangeduid onder de
benaming van militaire auditeurs in de eerste militaire afdeeling, de tweede enz.; 20. de werkzaamheden, verbonden aan dé betrekking van auditeurmilitair in Utrecht, worden opgedragen aan den
auditeur-militair in de vierde militaire afdeeling.
De Eerste Kamer der staten-generaal is opgeroepen om tegen den eersten Junij hare werkzaamheden te hervatten.

In de residentie wordt algemeen eerlang eene geheele of gedeeltelijke wijziging van het kabinet, of
eene ontbinding van de Tweede Kamer oer StatenGeneraal te gemoet gezien.
Eergister is in de afdeelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal onderzocht het, ontwerp
van wet, betreffende eene nieuwe regterlijke inrigting. Tot rapporteurs zijn benoemd: De heeren Strens,
van der Linden, van Heukelom, Dullert en Meeussen
Het onderzoek van het wets-ontwerp nopens de
nieuwe regterlijke inrigting, in de afdeelingen van
de Tweede Kamer der Staten-Generaal, zal heden
worden voortgezet. Met den meesten spoed wordt
in gereedheid gebragt het verslag der kommissie
van rapporteurs over het ontwerp nopens de spoorwegen.
Men schrijft ons uit Dinther var. den 12 dezer
Heden vereerde Zijne Excellentie de Kommissaris
des Konings. dezer provincie, deze gemeente met een
bezoek.
Te voren van zijne komst verwittigd' lieten vele
iJWezetenen niet na, door bet uitsteken uu nationale
vlaggen,, zoo veel, in. hen, was, lmW.e te bvwijzen.aan.

den algemeenen geachten Vertegenwoordiger van
Z. M. onzen geëerbiedigden Koning in Noordbrabant.
Onder het luiden der klokken aan het raadhuis
afgestapt, werd Z. Exc. op eene gepaste wijze dooiden EdelAchtbaren heer Burgemeester aan het hoofd
van den Gemeenteraad ontvangen, toegesproken en
binnen geleid.
In eene plegtige vergadering nam Z. Exc. van alles, wat betrekking tot de gemeente-zaken van eenig
belang konde wezen, kennis en inzage; gaf aan
eenige ingezetenen daarna audiëntie, en verliet we!
voldaan te midden van den Raad het gemeentehuis, om
bij den heer W. Koeken, wethouder, eenige ververschingen te gebruiken, waar bij zich eenen geruimen tijd met al de bijwezende op eene minzame
wijze onderhield.
Zigtbaar te vrede over het genoten onthaal, verliet Z. Exc. de gemeente, een blijvend aandenken
aan zijn vereerend bezoek achterlatende.
Men meldt ons uit Tilburg, 15 Mei
Een verschrikkelijke brand barstte heden nacht
uit, in de wollenstolfen fabriek van den heer P S.
D.. welke zich onmiddellijk mededeelde aan een
aangrenzend wolmagaziju vanden heerG. J. v. 11.,
en welke zoodanig toenam, dat, binnen weinig tijds,
alles door de vlammen was vernield; gelukkig was
op dit oogenblik de voorraad van wollen niet zeer
groot. Juist bad men daags te voren al het koperwerk tot het huishouden van laatstgenoemden heer
behöorende, voor den schoonmaak, in het magazijn
geborgen, waarvan niets is kunnen gered worden.
Een en ander is door de Utrechtsche' Maatschappij
verzekerd. De oorzaak is onbekend.
De North China Herald bevat berigten uit Kanagavva. waarin gemeld wordt, dat de ter aarde instelling van het stoffelijk overschot van de Nederlandsche scbeepsgezagvoerders de Vos en Dekker
die, gelijk men zich herinneren zal, door de Ja|
ners wreedaardiglijk zijn vermoord, teYokuhami
met groote plegtigheid heeft plaats gehad. De optogt was zamengesteld ais volgt een defachen
mariniers en matrozen, benevens officieren van
Engelsche oorlogschip Lamilla; 5 officieren en 30
manschappen van een Russische korvet; de lijkkisten
bevattende bet stoffelijk overschot, gedragen
zeelieden; de konsuls der mogendheden, met welke
Japan traktaten heeft gesloten, de te Yoku
gevestigde vreemdelingen en de gezagvoerders der
zich in de haven bevindende handelsvaartuige-:
twee gouverneurs van Kanagawa. Bij het graf werden dertig salvos met het geweer gelost. Een groot
aantal Japanners woonde de plegtigheid bij.
Mcii zegt dat de Nederlandsche konsul aan de
Japansche autoriteiten, ten behoeve van de fam
der vermoorden, eeno schadevergoeding van 23
p. st. heeft gevraagd.
De vreemdelingen waren voornemens, tot hunne
eigene bescherming, een korps scberpschutte.
te rigten.
BERGEN-OP-ZOOM, 13 Mei. Gisteren nacht is
alhier in eene herberg twist onistaan tusschen eenige
burgers en een hoornblazer dar artillerie. Na de
herberg verlaten te hebben, heeft voornoemde hoornblazer met zijnen sabel een der burgers H. v. M ,
postiljon tusseben Bergen-op-Zoom en Rozendaal,
een zoo ernstigen houw op het voorhoofd toegebragt,
dat hij bewusteloos nederzeeg. Door de ijverige uasporingen der, marechaussee, is het mogen gelukken
den dader in handen te krijgen, welke eerst alles
ontkende, doch later, na veel moeite tot bekentenis
is gekomen. Door den nied. doktor van Hal en den
chir. van der Putte, is terstond aan den lijder geneeskundige hulp verleend, die echter niet buiten
gevaar verkeert.
BATAVIA, 26 Maart. Den 16 dezer is met Zr.Ms.
stoomschip Soembing van Makassar te Batavia teruggekomen zijne Exc. de luitenant-generaal J. van
Swieten, kommandant van het Indische leger, laatstelijk hevelhebber van de Boniscue expeditie eu
mede-kommissaris voor de Boniscbe zaken.
De verwikkelingen met Boni zijn thans op eene
allezins bevredigende wijze beslecht door het teekenen, op den 13en Februarij jl. van eene overeenkomst, waarbii Boni de souvereiniteit van Nederland
erkent, van alle onregtmatige aanspraken op sommige gedeelten van Ceiebes en de vroeger aan Boni
in leen gegeven eilanden Bonerate en Kalao afziet,
een gedeelte van het Rijk aan bet NederlandschIndische gouvernement afstaat, en verdere waarborgen voor de voortdurende rust en vrede geeft.
Bij eene afzonderlijke akte is geregeld de afstaud
het boven bedoelde gedeelte des Rijks. Beide dokumenten zijn geteekend van wege het NederlandsenIndische gouvernement door de kommissa rissen i.
van Swieten en A. J, F. Jansen, en van wege Boni
door den leenvorst Ahmad Smkarroe Aroe Tanetteri-awang en Aroe Tibodjo, en uit de soeiewatan^'S
of plaatsvervangers van Oedjoeng. Tanette-ri-avvans.%
Matjégé Ponljing en Tha.

.
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NASCHRIFT

ROME, 12 Mei. Een gedeelte der lersobe vrijwil-

ligers is te Pacona aangekomen.
Het bevestigt zich dat de koning van Napels vijf.
millioen francs voor de nieuwe leening gezo;
met bepaling-aaKtól daarvan geen
■....
honderd; . r
hoeft te trekken./Eeir
fi-.aucs.., de
Eielerni

bkfn%va»
<»iJ!r.ötissi,Vvan,.^^Si.

Engeland en de Vereenigde Staten, is gisteren in de
schatkist gestort. De gekonsolideerden bebben sedert eene rijzing van 7 francs ondergaan.
Eene pauselijke korvet heeft van Venetië acht
kanonnen aangebragt, zijnde een geschenk van de
hertogin van Parma; nog andere stukken geschut,
het geschenk van andere vorsten, worden verwacht.
Men zegt dat eenige duizende Romagnolen de
Marken dreigen binnen te rukken; dientengevolge
waren troepen gekoncentreerd om dit te beletten.
Het dagblad van Rome behelst een scherp artikel
tegen het verblijf van koning Viktor Emmanuel in
de Romagna.
PALERMO, 13 Mei. De agitatie in de stad en op
het platteland is nog geenszins gestild. Heden werden bij het uitgaan van al de kerken de kreten
aangeheven Leve de H. Maagd, Leve Italie, Leve de
Vrijheid! Des avonds had er eene volksvereeniging
plaats, waarbij meer dan 10,000 menschen op de
openbare wandelplaatsen bijeenkwamen. De policie,
buiten magte zijnde om zulk eene menigte uiteen
le drijven, vuurde op het volk, met het gevolg dat
drie menschen gedood en tien ernstig gewond werden. Er hebben daarna bovendien talrijke arrestatien plaats gehad.
TURIJN, 14 Mei. Het berigt van de landing van
Garibaldi in de nabijheid van Marsala bevestigt zich.
De dépêche die dit berigt aanbragt, voegt er als
eenige bijzonderheid bij, dat, nadat de landing reeds
bewerkstelligd was, Napelsehe oorlogschepen verschenen, die, na de Lombardo in den grond geboord
te hebben, het stoomschip Piemonte voor goeden
prijs verklaarden.
De Movimento behelst voorts een brief van Garibaldi, waarin hij zich verontschuldigt wegens het
gebruik maken van de stoomschepen Lombardo en
Piemonte buiten medeweten der Sardinische regering;
hij was, zegt hij, in het belang der nationale zaak
daartoe gedwongen.
TURIJN, 15 Mei. Men verneemt, dat bij de ontscheping van Garibaldi 4 man gedood zijn. Een Engelsch vaartuig bevond zich in de wateren, waar
deontscheping heeft plaats gehad. Het schijnt, dat
allé wapenen en al de amunitie zijn ontscheept.
Eenige dagen te voren, waren de overige wapenen
uit de Levant afkomstig, reeds op de zuidelijke kust
aan wal gebragt. Donderdag bleven de manifestatien te Palermo voortduren.
NAPELS, 15 Mei. Cohen's telegr. Bureau. Rerigten uit Marsala, van 13 dezer, melden, dat de gelande vrijbuiters door de koninklijke troepen zijn
verjaagd. De geest, welke onder deze troepen heerscht,
is uitmuntend; zij ontvangen van alle kanten versterking. Rritsche oorlogsbodems zijn in het gezigt
en Napelsehe kruisen langs de kust. Garibaldi is
niet geland.
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verschenen en alom ver-

MAANDAG DEN 21 MEI 1860,
des nademiddags ten 2 ure en volgende dagen,
zal de Griffier VIEWEG, ten Huize van
wijle Mejufvrouw de Wed. HABRAKEN, in de
Vughterstraat, te 's Hertogenbosch,

EENEN ZINDELIJKEN

Professor HOLLOWAY te Londen

lISIllIli

brengt ter kennis van het Publiek dat zijne ZALF
en PILLEN op franco aanvragen a kontant te,
bekomen zijn bij 11. van Goorbergh te Breda ; bij J.
P. Verlinden te Bergenopzoom; bij G. Boes te
Tilburg en bij J. Straatman. Hoolddepóthouder
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Door den Notaris

A. P. I! 0 L SI l S ,n»,or,
Bokhoven
ie 's Hertogenbosch ,

zal le

10. Op 2 Junij 1860, des voormiddags ten
10 uur, bij L. VAN DER LEEDEN.
70 Bunders, de Geldersche Waarden,

en daarna bij JAN VAN ÏNILL,
30 Bunders in den polder te Bokhoven,
20. Op 18 Junij 1860, des voormiddags ten
10 uur, bij L. VAN DER LEEDEN,
ruim 100 Bunders Uiterwaarden.
in den polder, te Bokhoven.

en andere ziekten die het meeste onder de zeelieden heerschen. Zij zijn een genoegzaam zuiveringsmiddel voor alle gevallen van dergelijke ziekten, en nadat de pillen den patiënt de gezondheid
weder gegeven hebben, geven zij het ligchaam

chels met Toebehooa*en, Eedikanten, welgevulde Bedden en Matrassen, Porcelein-, Koper-Tin- BlikGlas- en Aardenwerk Einnen en
Pellen veel Goud en Zilver en meer nieuwe levenskracht.
andere VOORWERPEN tot een netten BOEDoor het Teraneerderd debiet
zijn de prijzen als volgt :
DEL behöorende,
Doosjes Pillen

,

,

,

op een der voordenmiddagen

ten

10 uren,

een Staande Wankel' met Toonbanken, enz., Di'ogea'ijen, Verfwaren
en Vensterglas, waaronder Gekleurd,
en hetgeen verder ten VERKOOP zal worden aan-

geboden.
Te zien Zaturdag den 19 Mei -1860 van des
voordenmiddags 10 tot 12 en des nademiddags
3 tot 6 uren.

DE NOTARIS

A. P. BOLSllSxanior,

f 0,80, f 1,85 , f 3,00, f 6,73, f 13,50, f 20,50.
Pot j es Zalf
f 0,80 f 1,83 , f 3,00, f 7,03 , f 13,85 , f20,25

MARKTBERIGTEN.
SCHIEDAM, 14 Mei.
Moutwijn per Ned. Vat zonder fust f 15.50 zonder oei
»
» »
»
Jenever,
» «21.00 o «
Amst. Proef, »
» » » » »22.25
Spoeling per ketel.
» 0.20
LONDEN, 14 Mei.
Aan de Veemarkt van heden werden aangeboden-3440 Runderen, 135 Kalveren, 22,160 Schapen en
400 Varkens. Voor beste Runderen werd s?—, voor
dito Kalveren s*lo, voor dito Schapen s*lo en voor
dito Varkens 4*lo per steen betaald.

Beurstijdingen.
BEURS VAN AMSTERDAM.

VERKOCHT:
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15 Mei.
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Heerenhuis, Erf en
de Hinthamerstraat Letter C.
175 Kadaster Sectie 11. No. 621 , groot 3
Roeden 12 Ellen; helend door de WelEd. Heeren
Mr. N. F. SASSEN en H. BOGAERTS.
In Huur bij den WelEd. Gestr. Heer P.
WA AU FORT tot io. Mei 1861, voor

MhJm

.

.

te 's Hertogenbosch , heeft provisioneel

10. Een

lillWMlllil fIllf 11111

Hertogenbosch;

alsmede in Ilolloway's etaKabinet, Secretaires,^^
te Londen, 244 Strand , en te Newblissementen
, Canapé,p| Vork 80 Maiden-Laine.
-*Hg
gUittrek- Ronde- en andere Ta_j^g
DE PILLEN VAN HOLLOWAY.
fels , Stoelen met Paardenhareu- en MatZijn een onschatbaar geneesmiddel voor scorbut
*2g§§sjï>

Tiain, in

Laagste

Hoogste

Koers.
Kners
Nederl. Certilik. W. S. a2l -2 pCt. 63 7/8
64
Oito
dito
dito .3
-76
Dito
dito
dilo
4
99
9813/16
Amortisatie Syndikaal. 31/2
94 7/8
België. Cert. Adm.
Bel?. B. 21/2
Dito
Rotsch. 2 1/2
Frankrijk. Orig. Certilik.
3
Sfanje. Ohligatien.
13/4
361/8 361/4
Dito
3
463/4
Oito Binnenl. a 6/m.
-45
45 3/16
" 3
Coupon Bewi|zen.
49/16
Amortisoliele Schuld
Portugal. Oblig. te Lond.
3
43 5/8
433/4
Dilo 1856
.3
42 7/16 421/2
"
Rusland. Bij Hope en Co. 5
102 3/4 1103
üito A° 1828-1829
5
11013/4
Negot. 1831 en 1833
5
Insch. bij Stieglilz. 5eS. .'5
893/4
Dito
idem 6e S. 5
991/2 995,3
Polen And. met L. 11.500
1601/2
lei
Schatkist Ohligatien.
4
.801/8
Oostenrijk. Melaliek... 5
.47 5/8
48 lift
.69 7/8
Oito rente te Amsterd. -5
701/4
Dito Natienale
5
547/8
" 541/4
Dito
26
.21/2
263/16
"
Mexiko. te Londen.,
3
195/8
" 191/2
Grenada.
1213/J6
.31/2
1215/16
Dito Uitgestelde
41/2 " 47/16
Ecuador
1
Venezuela, le Londen
4 1/2
24 7/16 24 5;8
Dilo Uitgestelde
Grieken. B. 1825
5
39/16
Laatste Prijsen len 5 ure: Integralen 63
-.Spaansche 1 3/4 pCt. 36 3/16; Binnenl. 3 pCt 45 1/8;15/16
5 pCt
Metall.
48 1/8; Dito Nationale 54 3/4.

.
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.
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...

.
'sjaars f 400,00.
.
.
Staande met de Slagen op
f 4900.
20. Een goed ter nering staande Huis en
Erf, met groot Pakhuis, op den Hoogensteenweg, Letter A. 10, Kadaster Sectie G.No.
.
391 , groot 2 Roeden 74 Ellen, helend door de
.
WelEd. Heeren VAN DEN DRIES en VAN VUGT.
Te aanvaarden 10. Nov. 1860.
Staande met de Slagen op . f 4000»
.
30. Een Winkelhuis en Erf, op den
Hoek der Vughterstraat en Wildvarken , Letter
H. 214, Kadaster Sectie G. No. 1714, groot 42
Ellen.
Belast met twee Renten, voldaan wordende met f 3,50.
In Huur bij M. L. DEFAIS tot 10. Mei
.
1863 voor 'sjaars f 200,00.
...
'Staande met de Slagen op . f ÜJOOO.—
io. Een Huis, Erf en Tuin, in de
Postelstraat, Lelier H. 27, Kadaster Sectie G.
No. 2204, groot 3 Roeden 61 Ellen, belend
door het Gesticht der Zusters te Engelen en den
WATERHOOGTE TE GRAVE EN's BOSCH.
Heer VAN DE LAARSCHOT.
GRAVE 14 Mei. ocl 0) rf. j,oven AP; gev 00 duun
In Huur bij den Heer C. L. STRIJBOSCH
15 Mei. 0 el 00 d. boven AV: gev. 00 duim
tot 10. Mei 1861, voor 'sjaars f 250.00.
D« middelbare rivierstand te Grave is 6.75 et boven A P
'
Te bezigtigen op Maandag en Donderdag 'sBOSCH J«
6- 2el e 5 *JOV' AP
5 dmm
16
Mei.
boy.
"«*
A.P.
2el 68 <f."*"
ew 3 ,fi„m
van elke week van 's namiddags 4 tot 5 uur.
A-p28
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Hmt??' 12 fMei. 39&■'e | 04 A. T
boy.
Finale Verkoop zal geschieden te kEULLN.
MAASTRICHTIO«ei.42eIOOd.I.ov.
's Hertogenbosch in het Eindhovensch-Koffijhuis
De

bij de Wed. LANDHEER , op Maandag den 21
Mei 1860, des avonds ten 7 ure.
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A.P

i-««t
OP, rlnim

A.Rge^oS dalm

Gedrukt en uitgegeven

<7PV

b'J de Wed. D. A. A. DE ROÖY, te 't Bosch.

