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A Nk i oit t , 29 Februarij. Uit Triest 22 Februörrij schrijft men, dat de dien dag aldaar aangekomene
stoomboot van Syra geene tijdingen van belang heeft me"tegebragt. In Griekenland was het steeds volmaakt rustig.
'— In berigten uit Konstantinopel van den 7»lcn dezer
worde melding gemaakt van een door den Sultan goedgekeurd besluit op het invoeren van gemeente-raden. Deze
raden zouden , in de hoofdplaatsen der districten , bestaan
»'it 13 leden. De regter, de mufti of nlema, de politiedirecteur en de aartsbisschop (indien in het district Christenen wonen) zouden van regtswege leden van dien raad
zijn. Voor liet overige zouden de leden , in het openbaar,
bij meerderheid van stemmen, door kiezers benoemd worden uit een voor elke stad bepaald getal candidaten, welke
laatsten verkozen moesten worden uk de grondbezitters.
De Tweede-kamer der hessen-darmstadsche Stenden
beeft eene van regeringswege veiiangde som van 55,000
'1,, voor bet verbeteren en vergrooteu vaa het paleis des
Groot-hertogs, toegestaan; maar eene aanvraag van 7 a 8000
11., voor het geval dat de bovengenoemde som ontoereikende mogt wezen tot het maken van verdere verfraaiingen , van de hand gewezen, met 2% tegen 20 stemmen.
F rank fopt, 1 Maart. Het oostenrijksche regeringsblad deelt berigten uit Konstantinopel van den i2»teu
Februarij mede, hoofdzakelijk inhoudende , dat in de
laatste dagen weder eenige veranderingen in het personeel
der hooge staats- en hof-beambten des Sultans gemaakt
waren. Vorst Michaël van Servië was den ioden uit Konstantinopel naar zijn vorstendom teruggekeerd. De grieksche minister van buitenlandsche zaken, de heer Zographos,
welke naar Konstantinopel gezonden was, om den Sultan
geluk te wenschen met deszelfs komst tot den troon [en
welke ook belast moet zijn geweest met het voeren van
onderhandelingen over een handels-iractaat] had zijn afscheids-gehoor bij den Sultan gehad.
Uit Rusland schrijft men, dat, terwijl aldaar meer
en meer schaarschte van brandhout begint bespeurd te
worden, aan deu anderen kant meer en meer turf-veenen
en steenkolen in dat Rijk ontdekt worden. Tot dus ver
had men die ontdekkingen weinig geacht, meenende, dat
'te verbazend groote bosschen nooit, zelfs niet bij de
'«eest zorgelooze behandeling, uitgeput konden worden;
maar van dit denkbeeld is men in de laatste jaren, terwijl zich het gebrek van hout reeds vertoonde, teruggekomen ; althans men heeft de noodzakelijkheid ingezien,
om betere maatregelen omtrent de hout-teelt intevoeren
en het graven van turf en steenkolen te bevorderen. Inzonderheid moet de minister van iinancicn , graaf Cankrin ,
hierop zijne aandacht gevestigd hebben. Op zijn last
zijn zorgvuldige nasporingen gedaan, welke het bewijs
bebben opgeleverd, dat Rusland rijke veenen bezit, en
reeds wordt van die brandstof in destreken, die het meest
gebrek aan hout hebben, met het beste gevolg gebruik
gemaakt. Bepaaldelijk wordt in een groot deel van europeesch Rusland die brandstof in menigte gevonden. Eerst
onlangs zijn uitgestrekte veenen in de gouvernementen Tula
en Rja'san, en ook langs de rivieren Donez en Don ontdekt; bij deze stroomen worden ook steenkolen-mijnen
gevonden. De grootste steenkolen-mijn is bij de stad Bachrout in het gouvernement Jekaterinoslaw. Onlangs zijn ook
in de provincie der Donsche-kozakken zoodanige mijnen ontdekt.
Hanover, 28 Februarij. Behalve door de universiteit van Göttingen, zijn nog, tot dus ver, door twee
andere kies-collegien afgevaardigden voor de Stendenvergadering benoemd. Daarentegen heefc de stad Osnabruck, volhardende bij haar vroeger stelsel, ook ditmaal de verkiezing geweigerd. Dit besluit is door het
kies-collegic met eenparige stemmen (27) genomen.
FRANKRIJK.

5 Maart
[NB. Bi] deze Courant behoort een Vervolg.']
buitenlandsche zaken, en van den admiraal Roitssin , als belo.ipe eenerronJe som, cic betaling- a's up
minister van marine, kan op het gemoed van den Onder- strekt, zal moeten worden aangemerkt."
Koning van Egypte geenen gunstigen indruk maken. De

is een erkende voorstander van de engelsche alliantie;
de tweede een erkende vijand van Mehemed.
Zij zullen echter in dat opzigt omzigtig dienen te werk
te gaan, vermits de verheffing van den Onder-Koning,
door het meerendeel der Gedeputeerden, als allezins in
het belang van Frankrijk is en nog wordt aangemerkt.
Het nieuwe ministerie bewijst eene toenadering van liet
hoog bewind tot de partij der gematigde liberalen. De
aanhangers vaii den heer' Odillon Barrat helton echter
nog geenszins een juiclitoon aan, en schijnen den heer
Thiers nog te wantrouwen. De partij der doctrinaires
dat is, de voorstanders van de thans bestaande orde van
zaken, doch met een krachtig bewind, tot behoud van
vrede, orde en rust
verklaart zich nog niet, en wacht
de toekomst af. De heer Thiers rekent er op, dat deze
partij zich , in haar eigen belang, genoodzaakt zal vinden,
om zijn bewind te ondersteunen.
Men is ten hove altijd zeer neerslagtig over de vijandige stemming der Gedeputeerden, ter zake der dotatie.
De legitimisten drijven er dapper den spot mede, en
rasenen, dat de leden van den middenstand zich op deze
wijze hebben gewroken over de minachting, welke men hun
in den laatsten tijd op 't kasteel der Tuilerien heeft betoond , en over den mm of meer hoogen toon, dien men
aldaar heeft gemeend te kunnen voeren.
De maarschalk Valée heeft berigten uit Algiers overgezonden , tot den 22«ten Februarij. De provincie Oran is
thans het tooneel, op 't welk de Arabieren hunnekrachten
beproeven. Mazagram , 't welk slechts eene bezetting had
van 150 man, is twee malen door eenen hoop van 4000
Arabieren aangetast, doch heeft den aanval telkens krachtdadig afgeslagen. De aanvallers, aldus wordt in bijzondere
brieven vermeld, waren voorzien van lange stokken met
haken, met behulp van welke zij de muren der stad
poogden te beklimmen, en de zandzakken daarvan afscheurden; maar, ondanks de betoonde roekeloosheid,
zijn zij, met verlies van 5 a 600 man, zoo dooden als
gewonden, afgedeinsd. Zij verzekerden , dat Abd-el-Kader, in persoon , met 20000 man, zoude terugkceren , om
eene kans op Oran zelf te wagen.
Daar men in Oran steeds over gebrek aan manschap
klaagt, en de maarschalk Valée, die de meeste strijdkrachten onder zijn bevel vereenigd heeft, niets van zich
laat hooren, geven deze berigten aanleiding tot nieuwe
aanmerkingen. Uit Algiers wordt echter gemeld, dat met
half Maart de noodige toebereidselen zullen voltooid zijn ;
dat de maarschalk de vijanden alsdan krachtdadig zal aantasten, en daar, waar hij vermag, uitroeijen.
De berigten uit Spanje melden, dat de oneenigheden in de Kamer der spaansche Gedeputeerden tot eene
hoogte waren gerezen, welke deden voorzien, dat de
zaken geenszins in den tegenwoordigen vorm zouden kunnen blijven. Zoo het schijnt, is het besluit, om die
hoofdstad in staat van beleg te stellen, meer een maatregel van voorzorg geweest, opdat de bevolking er zich
niet mode moeijen zoude, en partij trekken, dan eene
volstrekte noodzakelijkheid.
Indien Espartero, in dit
oogenblik, de magt van Cabrera kan tnuiken, zal hij
wel denkelijk geheel Spanje de wet kunnen stellen. Berigten uit Sarragossa melden, dat hij den 25sten een begin
heeft gemaakt met het beschieten van Segura, en dat hij
het vijandelijk geschut tot zwijgen had gebragt; en een
telegrafisch berigt uit Bajonne houdt in, dat men den
28sie.> in Sarragossa de tijding had bekomen, dat de Christino's zich van Segura (eene der min belangrijke wapenplaatsen van Cabrera') hadden meester gemaakt, en dat
het den 2Ó«en rustig in Madrid was gebleven.
Van den kant der gematigde partij, of der zoogenaamde jovellanisten, die eene min of meer gewijzigde maar
verfichte alleenheersching verlangen, wordt verzekerd,
Parij s, 1 Maart. Men meldt van alle zijden , dat dat de minderheid het bij de beraadslagingen eens is gede Koning en de heer Thiers gisteren ten aanzien van de weest met de toehoorders op de gallerijen, en dat dezen
zich de grofste buitensporigheden hebben veroorloofd, om
zamenstelling van het nieuwe bewind zijn overeengekomen , en dat hetzelve moet bestaan uic den heer Thiers, de sprekers der meerderheid vrees aantejagen en tot zwijvoor de buitenlandsche zaken en het voorzitterschap; den gen te brengen.
De 5 pc. renten zijn 113 fr. 70 gebleven; 3 pc.
heer de Remusat voor de binnenlandsche zaken; den heer
Cousin voor hec onderwijs; den generaal Cubières voor de 82 fr. 45. Spanje aanmerkelijk hooger, en ten laatste
landmagt; den admiraal Roussin voor de zeemagt; den 29i 'i
beer Pelet voor de geldmiddelen; den heer Jaubert
voor de openbare werken, en den heer Vivien voor het
regts wezen.
Brussel, 2 Maart. In Julij 184! Zi\ er i,j er ter
In afwachting van nadere en meer bepaalde berigten,
nopens den staat van zaken in Madrid, leest men in een stede eene groote tentoonstelling plaats hebben van voortbrengselen van belgische volksvlijt.
der ministeriële avondbladen, dat de commanderende ge'— Onder de belgische officieren, welke bü de fransche
neraal te Bajonne den 29sten de navolgende telegrafische
depêche aan den minister van oorlog heeft gezonden: troepen in Algerie gaan dienen, noemt men den majoor
Lahure, van de guides.
>, De ambassadeur meldt mij, onder dagteekening van den
—De Koning heeft bepaald, dat de ijzeren weg naar
25sten, dat het oproer zich niet buiten de zaal der Cortes
uitgebreid,
en geenszins met bewegingen onder de Namen zal worden aangelegd in de rigting van en langs
heeft
menigte in verband heeft gestaan ;
welke laatsterustig is Braine-le-Comce en Charleroi.
gebleven. De dag van den 25«en is zonder onlusten doorDe regerende Hertog en de erfprins van Saksen Coburg,
gebragt."
zijn uit Londen alhier aangekomen.
Volgens bovenstaande nadere tijding, zoude alzoo het
— De nieuwe regeling van het burgerlijk bestuur in
bewind der Koningin , ondersteund door de gematigde Luxemburg, door den Koning-Groot-Hertog, schijnt alpartij, den 25*ten meesrer zijn gebleven.
daar de algemeene goedkeuring wegtedragen.
Paßij s, 2 Maart. De ordonnantien, bij welke de
De vasten-avonds vermakelijkheden schijnen nog al
nieuwe ministers als zoodanig zijn benoemd geworden, eenige vreemdelingen, vooral Nederlanders, herwaarts te
zijn gisteren geteekend en heden officieel bekendgemaakt. hebben gelokt.
Bru s s e i., 4 Maart. De leden van het koninklijke
Behalve de reeds opgegevene staatslieden, aan welke de
fransche gezin zijn
naar Parijs teruggekeerd. Naar men
hun toegedachte betrekkingen zijn opgedragen, is het mizal het huwelijk van den hertog van Nemours
nisterie nog vermeerderd met den heer Gouin , aan wel- verneemt,
ken de belangen van den koophandel en de nijverheid zijn den 24«en te Compiègne worden voltrokken
— De beraadslagingen over de begrooting Landmagt
toevertrouwd; weshalve de heer Jaubert alleen met de
openbare werken belast zal zijn, en, des begeerende, den zullen nog al ernstig worden. De centrale sectie en
aanleg der ijzeren wegen, naar welke zoo zeer wordt ver- zoo men verzekert, ook de meerderheid der Kamer' bc'
engd , met kracht zal kunnen bevorderen. De voorstan- geert, dat de begrooting niet hooger zal wezen dan 28
dat de generaal van der Smissen hoegeders van dergelijke wegen vreezen echter, dat de aanleg millioenen, en gelden
uit de belgische
geene
naamd
derzelve hier te lande op nieuw is vertraagd geworden,
schatkist zal trekDe minister Wtllmar eischt daarentegen ai milli
en ergeren zich, dat, terwijl in Engeland reeds 500 uren ken.
gaans op deze wijze rijdbaar zijn, en in de Vereenigde oenen, en, indiende generaal van der Smissen in de daad
St aten van N. America, zoo men beweert, niet minder mogt worden afgiwezen, zoude men wel denkelijk schanMen verkondigt ook' de aandan iaoo uren, in Frankrijk, in dat opzigt, nog weinig daal te wachten hebben.
of niets is gedaan, en men zelfs nog niet'kan berekenen, staande voordragt van verkortingen van de vrijheid der
drukpers.
wanneer 'er iets gedaan zal worden.
Men leest het navolgende in een der zoogenaamde
In België, alwaar de ijzeren wegen eene lengte van
nij hebben reden
dezelve
op
gouvernements-bladen:
jaarlijks
geworden
om te gebeslaan,
gaans
uren
77
noegzaam twee millioenen menschen vervoerd, en men looven, dat men ten onregte heeft gemeld, 'dat zaturdag
merkt niet ten onregte op, dat dit versnelde vervoer, bij 6 maanden renten van het aandeel van België in de neeen volk van nog geene vier millioenen, eene aanmerke- derlandsche schuld zijn betaald. Wij meenen, dat eerst
zaturdag het mandaat ter betaling naar het hof van rekelijke overwinst van kostbaren tijd moet opleveren.
De benoeming van de heeren Thiers, als minister Van ningen is gezonden, en dat, daar hetzelve geslagen is ten
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NEDERLANDEN.

Dordrecht,

2 Maart. De in de laatste helft der
maand op nieuw ingevallen vorst heeft zich meer
door aanhoudendheid, dan door den graad van koude onderscheiden. Omlertusschen heeft zich reeds in hBtbe<in
der voorgaande week wederom ijs op onze rivieren beginnen te vertoonen, hetwelk zich langzamerhand zoodanig vermeerderd heefr, dat sedert donderdag verscheide stoomboot-diensten zijn geschorst, en thans genoegzaam alle scheepvaart daardoor gestremd is. Voor deze
stad was het vooral bij de eb, dat zich nog al veel, de
Menve afkomend, rlrijfijs vertoonde. Van
belang is
evenwel, achter dit eiland, het door de Werkendamschekillen van boven komende ijs geweest, zoodat op de bo
ven-rivieren zich meer ijs, dan wel hier, moet gevormd hebben.
Utrecht, 3 Maart. Het provinciale geregtshof
heeft, met in standhouding der wet van Maart 1810, het
vonnis, waarbij degenen, welke zich hadden verzet tegen de onteigening, ter zake van den aanleg van denijzeren weg naar Arnhem, niet ontvankelijk waren verklaard,
in appel bekrachtigd.
Volgens de laatst gehoudene volkstelling, bestond de
bevolking der provincie Utrecht uit 145,132 zielen als "
mannelijk geslacht, ongehuwden 46,131, gehuwden 22,208,
weduwenaars 2,507, te zamen 70,936; vrouwelijk geslacht
ongehuwden 45,915, gehuwden 22.317, weduwen 5,934
te zamen 74,166. Protestanten 85,579;
ken 57.95' ; Israeliten 1528; niet genoemde gezindheden
Aantal huizen 22,643 ; huisgezinnen 28,923.
74^.'sGravenhage,
4 Maart. De processen-verbaal
wegens de overwegingen van de afdeelingen der Tweede'
Kamer, ten aanzien der voordragten ter wijziging der Grondwet van den Staat, zijn aan de leden medegedeeld.
Het blijkt alsnu, dat in de afdeelingen meerdere wijzigingen zijn verlangd , dan in die voordragten voorkomen
In sommige afdeelingen is de splitsing van de provincie Holland in twee afdeelingen als zeer wcnschelijk aan
gemerkt.
Tamelijk uiteenloopende zijn de gevoelens geweest omtrent het behoud van sommige der bestaande grondwettige
instellingen, voornamelijk in verband met de noodzakelijkheid, om van de tegenwoordige gelegenheid gebruik
te maken, ten einde eene gewcnschte vereenvoudiging
en
daardoor te weeg gebragte spaarzaamheid in het staatsbestuur in te voeren. De Raad van State, de EersteKamer, en de Algemeene Rekenkamer hebben tot daeinde onderwerpen der beraadslagingen uitgemaakt.
De Raad van State is intusschen velen als een zeer
nuttig ligchaam voorgekomen; behoudens echter de bepaling, dat het hoofd van den Staat de leden dezer
vergadering geenszins naar willekeur zal kunnen ontslaan
Ten aanzien der Eerste-Kaincr is het verlangen uirge"drukt, dat de pensioenen, welke aan de leden dier
ver
gadenng mogten zijn of worden verleend, in minderinszullen strekken van de aan het lidmaatschap van dezelve
verknochte bezoldiging.
De meeste leden hebben begrepen, dat het voorgestelde
aantal van 58 leden der Tweede-Kamer voldoende was
maar waren het niet eens, omtrent de verdeeling van dit
getal leden over de verschillende provinciën, naar gclanpvan derzelver bevolking. Te dezer gelegenheid
men
ook er op aangedrongen, dat de beraadslagingen der beide
Kamers en der provinciale Staten, om het algemeen beang der in dezelve behandeld wordende aangelegenheden
S
111 't openbaar zullen worden gehouden
°
Na beraadslaging over de aangebodene ontwerpen '
ter
wijziging der bestaande Grondwet, heeft
1,
men
ook
tbreede de verdere punten overwogen, welke, naar
de
meeiimgvan velen, of van enkelen, 'bij
'herziening
der Grondwet 111 aanmerking zouden kunnende
komen.
De
meeste leden schijnen zich vereenigd te hebben
met die
wijzigingen , welke in het bekende geschrift van den
leijdschen hoogleeraar Thorbecke als noodig en nuttig ziin
&
J
voorgedragen.
De slotsom dezer belangrijke overwegingen is dan
ook
geweest, dat de nog bestaande Grondwet, in velerlei opzigten
wijziging en verbetering behoeft, maar dat het
ongeraden zoude zijn, om aan de grondslagen van hec
staatsgebouw te roeren;
dat velen de invoering eener
ministeriele verantwoordelijkheid, in den uitgestrektenzin
als niet doeltreffend aanmerken;
dat velen ook
verandering van het thans bestaande verkiezingstelsel èehè
ge
vaarlijk achten; maar dat men, bij het
uiten van den
wensch, dat meerdere wijzigingen in de Grondwet gemaakt zouden worden, dan door de regerin"- zijn voor
gesteld , geen ander oogmerk heeft, dan om" aan de tegenwoordige grondwettige instellingen al de ontwikkeling en al de kracht te verzekeren, waarvoor zij vatbaar
zijn ter bereiking van het doel, waartoe zij zijn gevestigd
Men ziet met de meeste belangstelling de
van het hoog bewind op deze aanmerkingen antwoorden
te
Tot hoogleeraar ïn de godgeleerdheid aan degemoei.
hoogeschool te Groningen is benoemd de heer IV. Muiirliiw
thans hoogleeraar te Franeker.
Haarlem, 4 Maart. Z. M. de Koning is bede;.
namiddag alhier gepasseerd, zich naar Amsterdam begevende. Naar men verneemt, zullen de verdere leden van
het koninklijke gezin morgen volgen, behalve HII. XX.
HH. de erfprinses en prinses Sophia.
Men spreekt van het aanleggen van een kanaal van
Eindhoven naar de Zuid-Willemsvaart.
Amsterdam, 4 Maart. Gisteren warende binaenl.
fondsen, hier ter beurze, flaauw, met eenige verkoopen.
De 2' ging terug tot 525. Handelm. tot 178* verhanSpanje willig,
deld, daarna 177Ï, en 1771 gebl.
26 a ï'ï.
Heden was de beurs weder gedrukt, met eenige ver.
koopers. De 2§ pc. ging terug tot 52A a '; 5 pc.
e" 7p- Handelni.
98 r* ;O. I. 965 i f£; syndic.92' M,
daalde tot 176! a }.
Ter beurze werd gesproken van
het voorstellen eener geldleening , volgens sommigen , vau
Spanje willig 26* fl tï30 millioenen.
Naar men verneemt, heeft de inschrijving voorde 11esa.
tiatie, voor het droogmaken van het Haarlemmer-meèimeer dan de thans gevraagde som van 2 millioenen bc'
dragen; en zijn dien ten gevolge gisteren geene inschrij>
vingen meer aangenomen.
Amsterdam, 3 Maart. Den 2<*" dezer Is W
in TV»»]
lex,:l niet*
me» g*>
passeerd; de wind o. n, 0,
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%* In een Apotheek te Haarlem vraagt men oen tiMV E C H T S C II E l 1) I Mi.
Deu 29-rai. geb. en i».»"» Maart is in het Vlie niets gepasseerd.
soenlijk
te
Bij
Regtbank
van
de
Arrondisseuients
gepasseerd.
niets
een
Vonnis
JONG MENSCH als Leerling', met of zonder
Terschelling
Den 28 en 29*"" Feb. is in
Den a-,ten Feb. is ter reede van ISbwestoHe binnengeloopen het Haarlem, in dato zeven Januarij 1800 veertig, bij default Kost en inwoning. Adres franco Letters X. V, bij GEBROEDERS van DOBBEN, Boekhandelaars te Haarlem.
schip Favorite, kapt. Foster, van Söhdeiland naar Rotterdam.
gewezen, behoorlijk geregistreerd en geïnsinueerd, verDen aksten Feb. is ter reede van Waterford Passage binnengelooIn een' Apotheek te Zwolle, wordt zoo spoedig
KapALEXANDER
MUYLAERT,
kregen
bij
CAREL
Newry.
pen het schip Aurora, kapt.Meppelder, van Rotterdam naar
of tegen Mei gevraagd: Een BEDIENDE en
mogelijk
Baaejorisstraat
wonende
in
de
te
Haarper
beroep,
van
Den ö<i<" Feb. is gepraaid het schip Gar-rov, kapt. Henderson,
LEERLING. Adres Letter A, bij den Boekhaneen
met
ANNE
FRANCOISE
RILLIET,
Gehuwd
lem
JE
van Batavia naar Rotterdam.
zich ook wel noemende HARAM, zónder beroep, zich delaar J. J. T'JL, te Zwolle. Brieven franco.
Te Roven is aangekomen Maasdjjk van Rotterdam.
*„* Op ccii aangenaam gelegen Dorp, der Provincie
Amsterdam, 3 Maart. Volgens partikulier berigt is ao Feb. ophoudende te 's Gravenhage in de Bagijnestraat, Wijk 9,
Utrecht, biedt zich in eene Tabaks-Ajj'aire de gelegen
uit Texel gezeild hetschip Gesina, kapt. Rozema, van AmsterNo. 162, is verklaard, dat het Huwelijk tusschen dezeldam naar Cardifi'.
ve CAREL AEXANDER MUYLAERT en JEANNE heid aan, ter plaatsing van een LEERLING, niet bo
Den I2d«n Feb. is te Lijngoer biunengeloopcii hei schip Urstu FRANCOISE RILLIET, is ontbonden engedissolveerd. ven de 14 jaren, tegen betaling van een matig Kostgeld.
M;:-.or, kapt. Svang, van Calais naar Krageroe.
Adres onder Letter Z, met franco geteekende Brieven,
Haarlem
W I L L E K E S.
Den 20'"" Feb. is bü Dartmoutb gevischt een zwart naambord,
bij
den Boekhandelaar |. G. ANDRIESSEN, te Utrecht.
Proc.
Februarij
1840.
waarop in wirte letters: Antonla. "- 18 E, Speelman 3;-;, alkomstig den eersten
Een JONG MENSCH, het Tabakskerven, Sortebinnengeloopen
schip
Anfonia,
te
ó"1"»
dito
Falmouth
van het den
en onbekende Schuld-eischers des BoeDe
bekende
*
*
ren
en
Sigaren maken kundig, wenschte gaarne met 1
Amsterdam
i*>.
(zie
19.)
naar
Kapt. E. Speelman, van Suriname
dels van wijlen PIETER KOMMANDEUR en deszelfs Mei in een Tabaks- en Kruideniers - Affaire, in de ProTe Vlissingen zijn binnengekomen Loones van Rio de Janeiro, achtergelateneWeduwe
NEELTJE HOOGWATER, als- vincie Noord-Braband of Gelderland geplaatst te worden.
Whitecombe (st.) van Londen, Falck van Bergen en Andersen van
mede van deszelfs eerdere Huisvrouw mede wijlen TEETJE Men gelieve zich te adresseren met franco Brieven onder
Gothenburg, alle 4 naar Antwerpen.
dezer is in Texel mets geAmsterdam, 4 Maart. Den
allen te Hoog en Laag Zwaagdijk ; worden bij Letter Z, bij den Boekhandelaar J. M. W. WAANDE 1.1S,
BASJES
passeerd ; de wind o. 11. o.
opgeroepen
om op Vrijdag den loden April 1840, te Zwolle.
deze
Te Heivoet zijn binnengekomen Coutard (st.) van Havre, W. voormiddags 11 ure, te verschijnen ten Kantore van den
V Tegen Mei verlangt men lEMAND, van de ProBouch (st.) van Huil en Hjelmström van Bergen, en uitgezeild het Notaris CORNELIS HULST, te Oosterblokker, tot liet
testantsche Godsdienst, uic een fatsoenlijke kring, hec
schip Java, kapt. Zeeman naar Batavia, zijnde met hulp van ijsREKENING en VERANTWOORDING Tabak-kerven grondig verstaande alsmede het sorteren van
«Joepen in zee gebragt. Te Brielle binnen Hansen van Bergen, is aanhooren der
zullende onmiddelijk daarna, ten fijne Tabak, genietende een goed Salaris, met Kost en
dezelve
Boedels;
van
gehaald.
aan het Heuvelhoofd
uitbetaling
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Bordeaux, j uso’sS 56 a57 »
»11 871 i
«" [ Londen, a/w.

te Amsterdam
et.

»
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.

zigt »11 971 »
Hamburg,-——' 35 S°
s/m. 35 37' "■a
Weenen, 6pv. *36
Augsburg,
»3«

-

'
'
'*
i
»3* °6 **°"
"" Frankfort,
i
a
Petersburg,2/m. » 191
,
ï
Rotterdam,
«25
*
» 44 ''
Prijzen *der Granen te Amsterdam,
4 Maart IP4O.

Ijsbon,
43 <*2'
« 43 (Sa.j
Port a Port
Napels, a/m.» 80 50
« 5950
Livorno,
<itr.ua
»4«75
zigt
Parijs,
» 5<S 87'
2/m.
56 43

a.

«

’

Tarwe (aangenamer) 125 vv. b. Pools, 360; 123 Oost-Vriess.
’242; 121 n. Groning. f 231. li.ogge (prijshoud.) 118 Pruiss.
’l5B. Garst, Haver en Boekweit (zonder handel.) Koolzaad o

vat' Sept. ’378.

Prijzen der Olie te Amsterdam, 4 Maart 1840.

’.30!»

’ ’
’"

,ftfl«p-e/tóprijshoudend, ord. cond. /'37 J, vliegend 364 il
op levering op 't laatst iets flaauwer; p» Apiil / 36; pu Mei ’364
i 36,- p» Sept. ’37 a f 364 ; p° Oct. ’374 i f 37; p» Nbv. 37ï
a 37. Lijn-olie ord. cond. ’.B), vliegend 271 i/ 284; p»Mei

’’ ’

’'

32. Raap-koeken f6s i / 70. Z.j/'n-

284. Hennep-olie ord. cond.
't-uekenfi i /10.
Helder, den 2den Maart 1840. Dooiden wei-eerwaarden heer
J. van Gent, R. K. Priester en Pastoor, geadsisteerd door deszelfs Kapellaan, is heden met plegtigheid, in tegenwoordigheid der
te dezer plaats aanwezige autoriteiten, leeraars van andere christelijke kerkgenootschappen en eene aanzienlijke schare ingezetenen,
de eerste steen gelegd aan eene kerk, ten behoeve der JR-. K. gemeente alhier.

[In de advertentie wegens iiitdeeling van de plantagic Morgenster,
«plaatst in ons vorig 11»., staat vijl' en twintig guldens, hetwelk
"behoort te zijn vijf en vijftig guldens.]

* * Directeuren der Haagsche Assurantie Compagnie
voor Brand enz., opgerigt in den jare 1805 , adverteeren
bij deze, dat met overleg en goedkeuring van Heeren
Commissarissen , de gewone en buitengewone UITDEELING aan Deelhebberen in gemelde Compagnie,
over den jare 1839, is bepaald op tien percent van het
gefourneerde Kapitaal, of Honderd Gulden per Coupon,
vervallende 10. Maart 1840, waarvan de betaling tegen
intrekking der Coupon zal plaats hebben. te beginnen in
de maand Maart, teu Huize van den Eerstondergeteekenden Directeur C. J. SWAAN, op de Veerkade,
Wijk O , No. 184 alhier, des Maandags, Dingsdags,
Donderdags en Vrijdags, van 's middags twee tot vijf
uren; alwaar als dan ook de Balance der Compagnie
ter visie zal leggen.
Voorts zal terzelver plaats en tijd worden gevaceerd
tot het afgeven van nieuwe stellen Coupons, wordende
de Deelhebberen verzocht, daartoe hunne respective aandeelen aantebieden, ten einde daarop de noodige aanteekening te stellen.
'sGravenhage, den 2os»en Januarij 1840.
Directeuren voornoemd ,
C. jf. SWAAN. C. L. KEI'RENAER.
** De Directie 'der Weeskamer te Delft, noodige door
deze uit de Kinderen of derzelver wettige afkomelingen,
bij plaatsvervulling van wijlen JOOST FRANS EVERAAD, en hij ontstentenis van deze, al de genen die,
als derzelver Erfgenamen of regtverkregen hebbenden,
hen vertegenwoordigen, en voorts ook bij ontbreken van
deze, een iegelijk die als bloedverwant in de zijdlinie of
vertegenwoordi;ende dezelve, zou kunnengeregtigd wezen
tot de kapitalen berustende ter Weeskamer der Stad Delft
voornoemd, toebehoord hebbende JOOST FRANS EVERAAD voormeld, en afkomstig van CORNELIS EVERAAD , vader van genoemde JOOST FRANS EVERAAD. om zich te vervoegen en hunne regten te bewijzen aan of bij de Directie der Weeskamer te Delft voornoemd, ten einde medetedingen met de genen die zich
daartoe bereids hebben aangemeld, om van dezelve kapitalen het bezit te verkrijgen volgens de wet.
Tot beter informatie van de belanghebbenden dient dat
de gemelcfe CORNELIS E VERAAD, in de vorige Eeuw
van hier naar de Oost-Indien vertrokken, aldaar is geweest Opper-Koopman en eerste Administrateur van 's Compagnies Medicinale Winkel te Batavia ; dat hij op 28
junij 1752 te Batavia is overleden, nalatende een -Zoon
JOOST FRANS E VERAAD , bovenvermeld , die in Holland zijne opvoeding genoten hebbende, weder naar dc
Oost-Indien is vertrokken, aldaar is gehuwd geweest en
zoo het schijnt in Ao. 1766" te Malacca is overleden, eene
Weduwe met Kinderen nalatende, die, althans de laatsten,
in Ao, 1793 te Malacca voormeld nog in leven waren.

van
ware verzet mogt plaats hebben, tot de
het Saldo, aan de daarop regtbebbenden, worden overgegaan.
oosterb 1ok k e r, den 24ste!! Februari/ 1840.
door den Edel Achtbaren Heer
* * De Ondergeteekende
Kanton-Regter van het eerste Kanton in het Arrondissement Hoorn, benoemd tot Curator over de Goederen van
JAN RONNENBERG, weleer Koopman aldaar, roept
mits dezen op degenen , welke iets te vorderen hebben
van, of verschuldigd zijn aan denzelven ./. Ronntnberg,
om daarvan vóór den eersten April aanstaande opgave of
betaling te doen, 't zij bij den Ondergeteekende te Amsterdam, Kalverstraat, over het Klooster, No. 143, of
ten Kantore van den Notaris W. TASMAN, te Hoorn,
Mr. A. S. van NIEROP , Advt.
aan de Nieuws raat.
OPROEPING van SCHULDEISSCHERS.
%*
De Ondergeteekende Curator in het Faillissement van
GERRIT KLAASSEN, Koopman en Winkelier te Harderwijk, roept bij deze de Schüldeisschers van denGefailleerden op, om te verschijnen op Maandag den 2,a.sten
Maart 1840, des middags ten één uur, in een der Lokalen van het Paleis van Justitie te Arnhem, ten einde over
te gaan tot de Verificatie hunner vorderingen.
Arnhem, 28 Februarij 1840.
J. W. S C II I F F.
** Al de genen welke iets te pretendeeren hebben van,
of verschuldig zijn aan den Boedel van wijle Mejufvrouw
JANNETJE CÓRNiELJE, eerder Weduwe van Jan
Roelofs, en laatst Huisvrouw van Lanrens van Asdonk,
nu onlangs te Amsterdam op de Haarlemmerdijk overleden, worden verzocht daarvan vóór primo Aprii aanstaande , schriftelijke op en aangifte te doen, ten Kantore van
den Notaris HOU PMAN, te Amsterdam, op de Heerengracht bij de Blaauwburgwal.
* * Die iets te vorderen heefc van , of verschuldigd is
aan den Boedel van wijlen GRIETJE NiJSINGH, in
leven Weduwe Roelof Buisman, op. den 3<len November
1839, te Hoogeveen in Drenthe overleden, gelieve daarvan inwendig 14 dagen na heden aangave oi betaling te
doen ten Kantore van den ondergeteekenden.
Hoogeveen den 29«eu Februarij 1840.
A. H. WITSENBORG , Notaris te Hoogeveen.
* * Men is voornemens, in den loop van 1840, in eene
aanzienlijke Stad van ons Vaderland eene KOSTSCHOOL
opterigten , om aan niet meer dan tien Leerlingen , onderwijs te geven in Oude en Nieuwe Talen en in al die
Wetenschappen , welke gekend moeten worden., 0111 met
vrucht de Akademie te kunnen bezoeken, of die bij eene
wetenschappelijke opvoeding gevorderd worden. Voor
eene zedelijke' en beschaafde opvoeding der Leerlingen,
zal naauwlettend zorg gedragen en hun tevens gelegenheid
gegeven worden, om grondig onderwijs te bekomen in
zoodanige kunsten, als men mögt verlangen. Ouders en
Voogden, die hierin belang mogten stellen, gelieven zich
met vrachtvrije Brieven, onder Letters D. D., te adresseren aan den Boekhandelaar W. BRAVE Ju., te Amsterdam.
Dorp bij Leyden:
* * Men verlangt op een aanzienlijk
van
de
Hervormde GodsEeneHUIS-ONDERWJfZER,
dienst, den isten of tweeden rang bezittende, bekwaam
om aan drie jonge Kinderen grondig onderwijs te geven
in de Hollandsche, Fransche, Engelsche of Hoogduitsche
Talen (liefst ook in de beginselen der Lati.jhscn'e Taal)
de gronden der Wis- en Meetkunde, Aardrijkskunde en
wat verder tot eene fatsocndeli.jke opvoeding behoord.
Adies onder Letter M, met franco Blieven, in den Boekwinkel van de Wed. D. DUSAAR, te Leyden.
* * De Ondergeteekende vraagt tegen 10 Mei aanstaande :* Eenen ONDERMEESTER van den derden rang,
geschikt om met Kinderen uit den beschaafden stand om
te gaan, Kost en Inwoning en honderd guldens 's jaars
zijn de aanvankelijke voordcelen. Men adressere zich met
Brieven bij G. NUYSINK, te Zutphen.
franco
» Op een aanzienlijk Instituut in Gelderland , vraagt
*
men om zoo spoedig mogelijk in betrekking te treden:
Eenen SECONDANT, die den sden of hoogeren rang
bezit, en de Fransche Taal, benevens de beginselen der
Stel- en Meetkunst kan onderwijzen.
Men vervoege zich met vrachtvrije Brieven onder Letter P, doch liefst in persoon, bij den Boekhandelaar W.
Arnhem.
J. KRUIJT, teDagen Kostschool m Gelderland, vraagt
* * Op' eene
men tegen 1 Mei:' Eenen SECONDANT, van den 3de.»
rang, die behalve de Fransche, ook de beginselen der
Engelsche Taal kan onderwijzen. De voorwaarden zijn
zeer voordeelig, terwijl men nog geschikte gelegenheid
zal vinden, om zich verder bekwaam temaken. Brieven
T, bij den Boekhandelaar M. H.
franco onder Letter
'SCHONEKAT, te Amsterdam, bezijden het Paleis.
voor eene Kostschool, een'
* * Men vraart voornamelijk
die in staat is onderwijs te geven
MIfZHKMEESTER,
op de' Viool en de Piano. Het Salaris is behalve Kost,
Inwoning enz. f 200. Adres Lett. O. bij den Boekhandelaar D. R. van WERMESKERKEN te Tiel. Brieven

franco.Kerkvoogden der
Nederd. Herv. Gemeente, noodi* *
Organisten , van de Her-

gen bij deze cic Nederlandsche
vormde Belijdenis en van goed gedrag, die genegen zijn
en de bekwaamheid bezitten om te staan naar den Post
van ORGANIST der Dom Kerk , uit. om zich , met
overlegging van de noodige Getuigschriften, bij vrachtvrije Brieven bekend te maken, voor den 2.ssten Maart
eerstkomende, aan den Secretaris bij het Kollegie van
Kerkvoogden voornoemd, Mr. A. J- van BEECK CALKOEN , op de Nieuwegracht, te Utrecht.
%* Men verlangt in eene Aphotheek te 's Gravenhage:
Een BEDIENDE , voorzien van bewijzen van kunde en
goed gedrag. Adres met franco Brieven onder Letter A,
bü den Boekverkooper P. C. DILL, te 's Gravenhage.
'V A- P- van DISHOECK, Apotheker te Leiden,
verlangd tegen primo Mei aanstaande een BEDI.END;";,
van de Protestantsche Godsdienst, voorzien van goedn
getuigschriften, en welken de gelegenheid zal gegevee
worden de Chemische en Botanische Lessen waartenemen. Brieven franco, doch liefst in per

-

Inwoning; ook verlangt men een LEERLING in dezelve.
Adres met franco Brieven, onder Letter 8., ter Stads
Boek-enSteendrukkerij van H. HORNEER, te Gorincliein.
verlangd in eene Suiker-Raffinaderij, te Am*" Wordt
, op voordeelige voorw aarden : Een MEESTER,
sterdam
die reeds gedurende eenige- jaren als zoodanig is werkzaam geweest. lemand hiertoe genegen zijnde, en gvtnigenissen van bekwaamheid en goed' en eerlijk gedrag
kunnende geven, adressere zich bij de Kantoor-Boekver-"
koopers Van MEURS & COMP., voor de Trappen van
de Beurs aldaar, met franco Brieven, onder Letter A.
V Men verlangt een JONGELING van 15 jaren, voor
één of' twee jaren te plaatsen, bij een Heer, die zich
kon belasten met deszelfs verstandelijke en zedelijke opleiding en het onderwijs in de vier levende talen, de
eerste beginselen der Wiskunde, Geschiedenis enz., 'kon
voortzetten. Men vervoege zich met vrachtvrije Brieven onder Letter A., aan het Bureau van het Journal
de la Hitje.
V Men' verlangt een ongehuwd COMPAGNON, jn
eene voorname Banketbakkers-Affaire, in een der beste
Standen van 'sGravenhage, oniier Lett. B. B. Brieven
franco aan P. E. van STADEN, te 's Gravenhage.
%* Men verlangt zoo spoedig mogelijk: Een JONGELING, niet beneden de veertien jaren oud, als Leerliug
in eene Tabak- en Kruidetiiefs-Ajfaire , tegen betaling vaii
een zeer matig Kostgeld. Adres' onder Letter L , franco
bij den Boekhandelaar |. D. NOLET, te Amersfoort.
V Een JONG MENSCH, van goeden huize, verlangt zich te associëren in eene gevestigde FABRIJK ,
bij voorkeur in Gelderland gelegen, dan wel in eene solide
Handelszaak te dezer Stede. — Het benoodigde Kapitaal,
als ware hetzelve belangrijk, zal bij aanwijzing van voldoende voordcelen en waarborgen geen bezwaar opleveren.
Men adressere zich met gefrankeerde Brieven, onder
Letter C, bij den Boekhandelaar J. dr BOER, op deu
Heiligen-weg; kunnende men van geheimhouding verzeAmsterdam, 4 Maart 1840.
kerd zijn.
Twee bekwame KASTENMAKERS-KNECHTS,
Vwerk
grondig verstaande, vast werk begerende, kunhun
nen dadelijk geplaatst worden bij J. KAMPHUIS, Mr.
Kastenmaker te Zwolle. Brieven franco.
* * Wordt gevraagd tegen primo Mei of" eerder: Een
bekwaam BOEREN-SMIDS-KNECHT, van de Hervormde Godsdienst, ongehuwd en goed Paarden kunnende
beslaan, bij G. K. lIESSELING, te Dubbeldam, bij
Dordrecht.
V MAN en VROUW, zonder Kinderen, verlangende
met primo Mei eerstkomende, voor Zomer en Winter,
als Huisbewaarders geplaatst te zijn, gelieve zich met
fanco Briefjes onder Lr. A, te adresseren bij den Boekhandelaar S. J. PRINS, Heerengracht, bij de Leliegracht
te Amsterdam.
*„* Men verlangt op eene Buitenplaats zeer nabij de
Stad Utrecht: Eene in alle opzigten bekwame GOUVERNANTE , ook niet onervaren in de Muziek en Teekenen , van de Protestantsche Godsdienst en van eene faisoenlrjke Familie. Adres met franco Brieven onder Letter
Q , waarin opgave der bekwaamheden, bij de Boekhandelaren Van TERVEEN en ZOON , te Utrecht
V Eene fatsoenli.jk-e JUFVROUW, omstreeks 30 jaren
en van de Protestantsche Godsdienst, wenschte tegen
Me!
aanstaande of'vroeger geplaatst te zijn, als Huishoudster
Jufvrouw van Gezelschap, of ter oppassing eener bejaarde'
Dame; kunnende zij de beste informatien produceren.
Adres, Brieven franco, onder Letters A. Z., bij de lioek
handelaren deErven THIERRY & MENSING, te's 1 lage.
V Eene JUFVROUW', van de Protestandsche Godsdienst, de Fransche Taal sprekende, het Wollen en Linnennaaijen verstaande, met de Wasch omgaan, en meerdere Vrouwelijke Handwerken kunnende verrigten , zag
zich gaarne, met primo Mei aanstaan geplaatst, tot gel
zelschap eener Dame, of tot assistentie in eene H'i%houding ,of wel in een Mode Winkel, wijl zij in dit werk
ook niet onbedreven is, kunnende van gedrag als anderzints goede getuigen produseren, iemand'hier op reflecterende, adressere zich met gefrankeerde Brieven ender
Lett C. M., bij den Heer W.'J. THIEME. te ZutplvTTegen io. Mei aanstaande, verlangd men voor Meld
bij 2 bejaarde Lieden zonder Kinderen : Eene BURGER
DOCHTER van de Hervormde Godsdienst, niet beneden de 30 jaar, welke in staat is eene goede Burgerpoi
te koken en met de Wasch omtegaan. Verdere voornam»;
vereischten zijn zindelijkheid, in alles wac zij moet behandelen , en het overleggen van bewijzen van bekwaamheid,
zacht humeur en deugdzaam gedrag, op eene mensen
lievende behandeling kan zij staat maken, terwijl aanbiddingen tot in dienst treding, kunnen geschieden franco onder Lett. Q , aan het adres van den Boek- en Papierhandelaar D. J. \V. van den 'BRINK , te Leyden.
MEISJE, 21 jaren oud , van de
V Een fatsoenlijk
hetwelk in eene deftige burgerGodsdienst,
Protestantsche
lijke Engelsche Familie hare opvoeding genoot, de Hollandsche Taal goed, de Engelsche en Fransche vrij wel
spreekt, in deze Talen duidelijk voorleest, in het Wollennaaijen, Borduren en Mazen bedreven is , in het opdoen
van Wasch, Strijken, enz. handigheid heeft, en als Bjii
ne in eene betrekking bij verscheidene Kinderen reeds bezig was, zag zich gaarne zoo spoedig mogelijk en liefst
buiten Amsterdam geplaatst als Jufvrouw van Gezelschap,
Bonnc , Ménagere of wel zoodanige als waartoe genoemde
kundigheden haar geschikt maken ; wordende nogtans.
verlangt buiten salaris eene van de Dienstboden onderscheidene behandeling, als afzonderlijke Slaapplaats, Middagmaal enz. Brieven franco onder Letter X bü denBoekhandelaar D. GRO'EBE, Kalverstraat, bii de Munt, te

.

--

***

-

.

Amsterdam.
*„* Men

primo Mei te Noordwijk: Eene
die een Burgerpot kan koken, in een
groot Huishouden met drie M iden, liefst van de Protcs antsche Godsdienst en van getuigschriften voorzien
van goed gedrag, zindelijkheid enz. Adres onder Letter
F met franco Brieven, aan de Boekhandelaars D. nu
vraagt tegen

KEUKENMEID

MORTIER en ZOON,

te

Leyden.

V Men vraagt te Rotterdam: Eene KINDERMEID
{Bonnej, niet minder dan 30 jaren oud, de Hervormde
Godsdienst belijdende, en gewoon Jonge Kinderen te be-

handelen , tegen eene goede Huur. Men vergt geene betot onderwijs, maar wel dat zij, door de
vniciiteu eener eigene beschaafde opvoeding, 'in staat zij,
»ne toetepassen op de Kinderen, welker zorg aan haar,
onder het oog der Ouders, zal worden opgedragen.
.Schriftelijke aanbiedingen, met opgave van de personen,
bij welke men voldoende getuigenis kan bekomen, wprden franco, onder Letters A. B, ontvangen bij de Boekhandelaren MENSING en van- WESTREÉNEN , te

kwaamheden

Rotterdam.
%* Men vraagt om tegen 1 Mei e. le., in dienst te treden ter oppassing van drie jonge Kinderen: Eene EnÉOlsche KINDERMEID of BÖNNE van de Gerefor-

meerde Godsdienst, van een goed humeur, en hare taal vlug
S , bij de Boekhandelaars
"";?
lTn de; a'lres onder& Letcer
M. WESTERMAN
ZOON, Kaiverstraac No. 198,

Amsterdam.
Me» verlangt met
*«*
van
LINNENMEID,

te

Mei aanstaande : Eene bekwame
de Protestantsche Godsdienst,
goed kunnende Naaijen, Mazen en met de Wasch omgaarv Adres met Brieven franco on.ler de Lett. X, bij
»le GEBROEDERS ABRAHAMS,
te Middelburg.
„ Een MEISJE , uit den fatsoenlijken
Burgerstand,
"Una dertig jaren oud, van de Protestantsche Godsdienst
en die van haar gedrag de voldoendsce
getuigenis kan
'.verleggen, door sterfgeval buiten hare dienst als Kame'"er zullende geraken, wenschte zich
weder in eene of
andere betrekking geplaatst te zien; hierop reflecterende
au.essere men zich met franco Brieven, onder Letter P,
'I de Boekhandelaren Van
TERVEEN en ZOON,

..

u- Ltrecht.

'

ME -< qui adéja fait trois édttcations dans
,-.>Y U" HOM.
qm
P'"' P"*"*"' -'es témoignages les plus ho,%$' 5'
désire se voir de
oit,t CTC't!' «■&■*"****,
deu,: jeunes geus de
""r*".*"»*»
familie
IstiZlJ-\
{'W,soit pour dinger leun études, soit pour
les
,i,

"ic.ompagner dans leurs voyages. s Adresser pour plus
'imple; injormatioiis aux initiales .-’. D., lettres
affranLibrairea la Ilaye.
z, K- WHM,
iMadame
la Venve STEEVEiVS , riée DÉ VEER
«'
so;i nouygl établissement a
recov.imande
Pattentim et el
la bienveillance des Pare;:'; et des Tnteiirs.
IJar I e m,ce i~ Fe.v. 1840.
Op zeer aannemelijke voorwaarden zijn
V
kantoor van Waarborg van de ondergeteekende aan het
evenals
ui vorige jaren te

I'aOeJraat.

'"»"' hf

eu■

bekomen PLAATSVER vanA'bc

NÜMMERVEIWISSELAARS

"'""Haarlem,, Maarte
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Op den ellden -ebruanj 1840 is aan een bekend Postkantoor 111 Zmd-Ho.laiid , bezoi-rad
een IJRIFF rearfres
seerd aan do Heeren GUINTA
waaiin een Bankbtlkt j-root

,

’

o^LBANI tè

?sHa4

n», zijnde No 18 van

den 27«en Augustus 1835 welke aWaar niet is
outvangen.
Hen ieder worde verzocht om daarop te letten en'bij
ontdekking, daarvan kennis te geven aan bovengemeld
adres; zullende des begeerd wordende de helft der waarde
als beiooning worden uitgereikt.
V WORDT VERZOCHT WEL OPTEMERKEN.
Op den 2osten Februarij 11. , is van Arnhem verzonden
een Brief geadresseerd aan den Heer |. G.
BECKING
te Oosterhout, bij Breda ; waarin een Coupon
Werk. Schuld, N*. 37690 , i /'25 , betaalbaar 50/0 Nat!
met/24 7versch. den isten Ootober 1838, en een Bankbillet
van19
Junij 1834, No. 584, groot 25. Welke Brief aldaar
niet
11 ontvangen. Een ieder wordt verzocht, bij ontdekking
diarvan kuinis te geven aan bovengemeld Adres; zullende , des begeerd wordende , de helft der waaide als beloj ing

worden uitgereikt.

’

R ACAHOÜT.

Apoth., Leyden ,/. ./. fhijsseiis & Zoon, Boekh.; Middelburg C. .1. van Overbeeke, Apoth.; Rotterdam ./. Tavenraad Elkman, Apoth., bij de Fransche Kerk ; Schiedam ./. //. Zweben , Boekh,; Utrecht W. A. Terwogt,
Drog. op de Oude Gracht.
KONINK L II K E NED E RV i*"9"Lte AND
SC II E 'LOTERIJ.
Ten Kantore van den Geadmitteerden Splitser JOHs.
van IPENIJURG Az., ie Schoonhoven, is in de afgelóopen 5e Klasse getrokken de prijs van/'l5OO, met de
daarbij "behoorende kapitale Premie van/ 25,000, op No.
22334, beueyens de Premie voor het laatste Lot van
/'lO,OOO, op No. 21670, behoorende tot de Kollecte van
den lieer |. H. van LEENT, te Gouda.
Devies:
.V/7 is mijn verlangen,
Geld te gaan ontvangen.
, avec grand
V APARTEMENTS, en belle
excalier et petit jardin , dans la Korte Houtstraat No.
103 pres de /'hotel du Marehal de Turenne , d la Haye,
a loner, avec ou sans mciibhs.
%" Een fatsoenlijk jong Mensch, van den ouderdom
van ruim 20 jaren, verlangt op billijke voorwaarden, Wj
een Rentmeester in de Prov. Gelderland, KOST en INWONING , alsmede onderwijs in den Landbouw te ontvangen. Men gelieve zich franco aantemelden bij C. van
dkr. POST Jr. , Boekhandelaar te Utrecht, onder Lt. M.
V Op bW bes-e gedeelte der Stad Utrecht, biedt men
in HUUR aan 2 ongeraeubileerde KAMERS, een Keukentje , Meidekamer en verdere Gemakken, voor de som
van 150 Gulden in het jaar; te aanvaarden met 10 Mei
aanstaande. Adres met 'franco Brieven onder Letter N,
bü den Boekhandelaar C. BIELEVELT, te Utrecht.
V Men verlangt voor de Zomermaanden, in de ommestreken van Haarlem, ten Huize van fatsoenlijke Lieden : Twee of Drie GEMEUBILEERDE KAMERS,
met BEDIENING en niet of zonder de KOST. Adres
met gefrankeerde Brieven , onder Lr. W , bij den KantoorBoekverkooper ]. |. WIJCHERS, op de O. Z. Voorburgwal, bij de St. Jansstraat, i" de Linieer-Fabriek,
te Amsterdam.
V Tegen Mei aanstaande te Wageningen, aan de groote
passagie te HUUR: Twee Ongemeubileerde BOVENKAMERS. Te bevragen met franco Brieven , onder
Letter K, bij den Boekhandelaar 'G. H. van HATTU.VL
V TE HUUR: Een of twee GEMEUBILEERDE
VOOR KAMERS , met of" zonder KOST , op de Kleine
Iloutweg te Haarlem, hebbende een fraai uitzigt in den
Hout. Brieven franco onder Letter G, bij GEBROEBij
DERS van DÖBBEN, Boekhandelaars te
wien te verkrijgen is een nieuw Supplement op de Catalogus hunner Hollandsche en Fransche LEES-BIBLIOTHEE.K, zijnde dezelve wederom vermeerderd met bijna
200 der nieuwste en raeestgezochtste Hollandsche en Fransche Werken.
*f> Op het aangenaam Geldersche Dorp Ede , aan den
grooten Straatweg van Arnhem op Amsterdam , zijn tegen
10. Mei aanstaande , twee behangene KAMERS te Huur,
des begerende met KOST en BEDIENING, voor één,
doch liefst twee Personen. Adres aan het DistribucieKantoor te Ede. Brieven franco, onder Letter P.
rif. Te HUUR: Het tot alle gemak ter bewoning ingerigte KASTEEL, te Moergestel, met deszelfs Tuinen,
een uur van Tilburg en drie kwartier van Oisterwijk gelegen , des verkiezende eenig Weideland , ook Jagt eu Visscherij kan hierbij gevoegd worden. Nadere aanvrage
met vrachtvrije Brieven bij den Eigenaar M. A. BEKKER, Burgemeester te Ciiaam.
*" Te HüUR tegen 10 Mei of eerder: Twee ruime
HEIïREN-HUIZEN , gelegen te Stratum aan de Dommel , op het digste punt bij Eindhoven , beide voorzien
van zeven meest behangen Kamers, Keuken, Kelder,

exfosition

Haarlem.^

Droogzolder en groote Tuin met Vruchtboomen. De
Huurprijs van hec eene Huis is f 250, van hec andere
/' 190 's jaars. Bij elk dezer Huizen kan desverkiezende,

Dit Middel , hetwelk een aangenaam Maag en Borst "eene Scai voor zes Paarden, mee Koetshuis en Hooizolversterkend voedsel opleverd, voor zwakke en ceringachder, afzonderlijk worden gehuurd. Adres met franco Blieüge Personen, oude lieden én die genen welke na doorven"
aan den Burgemeester van Stratum.
gestane ziekten de vorige krachcen willen herstellen is het
Te
H U U R,
eenige dat door de Koninglijke Academie te Parijs en de om ten eersten te aanvaarden: Eene BUITENPLAATS,
Frankrijk
is
goedgekeurd;
Geneesheeren
in
voornaamste
genaamd HINDERRUST, met deszelfs veel verbeterde
di prijs is f 2 per Flesch.
Huizinge, ruim Koetshuis en Stalling voor vier Paarden,
staande aan Hinderdam , onder Nederhorst den Berg, met
of zonder Vischwater. Te bevragen bij Ha. r>- lONGH ,
aan Hinderdam, en bij den Heer P. F. OOR, in de
Deze beide verzachtende Borstmiddelen, die na onderRoskam , te Weesp. Te zien dagelijks.
zoek bevonden zijn volstrekt geen OPIUM te bevatten ,
* * TE HUUR. niet io. Mei aanstaande: Een zeer
verdienen den voorkeur, daar dezelve voor alle ziekelijke aangenaam LANDGOED in Gelderland, bes:aande ineen
Moestuin , exquise Vruchtboot'orstaandoeningen, Verkoudheden , Kinkhoest, enz., steeds bijzonder logeabel Huis,
Visschcrij
en een uitgestrekt Bosch.
groote
Bi'oeijerij,
ra« het beste gevolg gebruikt worden, de prijs der Siroop men ,
is f i per Flesch , der Borst-Koekjes 62' Cent per Doos. Te bevragen bij den Makelaar J. van DUÜREN, op de
1 leerengracht, 'bij dc Heisteeg, No. 5030 , te Amsterdam ,
Depots bij de Heeren F. E. van Santen Kolf, te RotterBrieven franco.
per
,
»lam bij wien men zich ter aanvraging van Dépót franco
NB. Het Buitengoed is gelegen in de Neder-Betuwe■',
moet adresseren, C. Hesterman en A. Meinima , Amscerslam ; /"'. Romeijn, Arnhem ; C. B. Koek , Amersfoort,; ./. bij Liendeh , genaamd KERMESTEIJN', waarop een groot
A. Peeters, Alkmaar; ./.,/. Ver/inden, Bergen op Zoom; Huis van Tien Kamers, Keuken en Kelders, alles in de
-I. P. Maasen , Breda ; C. W. Bosz Dzn., 's Bosch ; van beste orde ; waaronder eene groote Zaal. De Moestuin en
Broeijeiii goed onderhouden; twee Banken in-de Kerk,
Knyk, Delft; Berghuys , Deventer; F. 11. Renssen, Deuter disposiiie van de bewoners, te Lienden; wijders Stal
dekom; C. E. N. Hochel , Edam: ./../. Ebben/tont, EnkAlles tegen eenen Jaarlijkschen Huurprijs
-'«izen; A. F. Hannema Franeker; C. F. A. Knijf, en Koetshuis.jaars.
van
's
/' 700
Gorcum; H. C. L. van Etteren, Gouda; P. K. DrosMei 1840, nabij het Huis den Dei/l
* Te HUUR 10Het
'-iert, Vlaardingen; S. van Halm, Hoorn; W. C. van
*
aangenaam gelegen BUITENonder
Wassenaar
:
Leyden
Dort , 's Hage ; P. .1. Haaxman ,
; C. C. Slot,
met 4 Kamers,
DEJfLER-OORD,
genaamd
VERBLIJF
Meppel ; van Bakelgem , Middelburg; M. .). Nifland, behangen'en
2 met Stookplaatsen voorzien, Keuken, KelNijkerk ; ,7. //. Coenen , Nijmegen ; F. Schotje , OosterZolder met een Provisie- en 2 Meidenkamertjes , met
kout; G. F. Konings , Roosendaal; ./. Risselda , Sneek; der , grooten
Tuin, voor den ma'igen prijs van/ 150 'sjaars,
een
d. M. van Olst , Tiel; H. Marters. Tilburg; A. P.
Woning
annex eene Boeren-Huizing. Te bevragen met
Mijins, Utrecht; C. Dijkmans , Schiedam ; ./. Friso Roor- de
bij den Boekhandelaar De GROOT, op
Brieven,
d.t, Zwol en N. C. van Someren Brand,- Drogist te franco
Dort; ]). de Haas Ir., Zutphen ; D. Kiinkert , Haarlem; de Groenmarkt, te 's Gravenhage* * Met 10 Mei aanstaande te HUUR: Het BUFIENbij dezelfde Heeren is het Dépó. van hec
VE*RBLI(F, genaamd BIJDORP, gteam^xe Katwijk
aan den Rijn. Te bevragen bij l. Vl-kLOOI-, lim, „ ?,',,„_„„,
merman aldaar.
Een HEERENaanstaande:
Te
HUUR
Mei
V
, kelder, zolkeuken
kamers,
vijf
kiespijn.
HUiS, voorzien van
tegen de hevigste Tand- en
en
benevens
hout,
neemt
turf
groote
voor
goedgekeurd,
Besluit
der
en
schuur
Koninklijk
groote
bij
Hetzelve is
de hevigste pijnen weg, geneest de rotting der Tanden en tuin mét diverse vruchtboomen. Ie bevragen bij 11. BE's tevens een behoedmiddel tegen alle kwalen der Tanden LING , tuinman te Nichtevecht. Brieven franco.
en Kiezen, de roem waarmede hetzelve in Frankrijk be* * Te HUUR tegen Mei aanstaande te aanvaarden:
k«id is, is hetzelve uitsluitend aan de goede uitwerking Een modern net betimmerd en zeer logeabel HUIS, ERtwaali, meest allen fraai behanverschuldigd, de prijs der Flesch is fl , de Doos Tand- VE en TUIN, waarin met
Stookplaatsen voorziene Kaen
gene,
gestucadoorde
P°eder 624 cent.
benevens domestique Kais,
mers , waaronder eene Zaal
Ke'der,
ruime Kleer-en
drooge
Keuken,
goede
mers,
welke tot eene
Turfzolders en vele andere Gemakken,
rijke fatsoenlijke Woning vereischt worden, staande en
van het oude Delft.,
van Professor HOFFMANN , a 1 hei verzegelde lleschje, cdef-en op eene der vrolijkste standen
worden steeds als een uitmuntend, doeltreffend en zacht te Delft. Nadere informatienl te■ ockomen bij A. AUmerkend geneesmiddel gebruikt , en afgeleverd door on- GUSTIJN Mr. Metselaar te n- Uneven franco.
Steden van de Provinciën
derstaande Huizen als te Alphen bij Varossiau en Co.
* * Men Verlangd In eene der
"rüg.; Amersfoort 7. ./" Ilondius, Chim. Apoth; AmGelderland, Utrecht of Overijssel liefstin HUUR ofsterdam H. M. Gó'bel , Nieuwe Leliestr. No. 165; Arn- anders ie KOOP: Een met-Gemakken voorzien goed gehem / T T v-m Peld, Apoth.; Appingadar.i //. Hemmes. «Yneerd droog HUIS, van ten minste 6 Vertrekken en
Dordrecht P fl. eene groote Tuin; belangstellende gelieven gedetaillieerde
D'rog.';" 's Bosch A. IL Kante JioeUu-,
, Boekh.; franco aangifte te dien aan den Boekhandelaar J. AARINKW.
./.
Rob.jns
Deventer
-.-in Nenim, Drog.;
Gorinchem, Winkler Vieu-eg en <> Boekh.; Haarlem 'SEN, op de Utrechtschestraat i\o. 46, te Amsterdam,
/" B. van Loghem, Boekh.; ssHage Erven Urn,.* onderLetters R. P.
Wagenstr. No. 5 ; Leeuwaarden ./. C. 11. v. Hartnxma

BORST KOEKJES EN BORST
SIROOP DER ARABISCHE NAFE.
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TANDMIDDEL VAN DOCTOR
OMEARA,

V DE VERZILVERDE

SLIJM-

EN MAAGPILLEN
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*" WORDT in HUUR AANGEBODEN:
De HEEREN-HUIZINGE, STALLING en BERGPLAATS voor Rijtuig, des verkiezende met Tuin en
Vruchtboomen, op een uitgestrekt belommerd Landgoed
in Gelderland, door de nitnuinrende liggingen schoone
uirzigcen zeer voordelig bekend, en aan begrinden weg
gelegen; gegadigden adresseren zich om nadere informatien
in persoon of met vrachtvrije Brieven , onder Lts. W. M.,
ten Kantore van den Makelaar WESTERWOUDT, ie
Amsterdam.
V UIT de HAND te KOOP: Een zeer net, ruim
en logeabel, zoo goed als nieuw ZOMER-HUIS, met
groote Zitkamer en gemakkelijke Slaapvertrekken, zijnde expresselijk zoodanig ingerigt dat hetzelve geheel uu
elkander kan worden genomen en een ander Buiten ol
Tuin worden geplaatst. Adres, met gefrankeerde Briefjes onder Letter T, bij den Kantoor-Boekhandelaar E.
MEYEI' Hz., Vischsteeg te Rotterdam.
V UIT df. HAND te KOOP.
Eene wel ter nering staande HERBERG en LOGEMENT, sedert korte jaren geheel vernieuwd, met stalling voor 50 a 60 paarden, staande en gelegen re Edam,
nabij de Kaasmarkt. Te bevragen bij G. SANDERS,
aldaar. De helft der kooppenningen kan op het pand
gevestigd blijven. Brieven franco.
8„" B O O M E N T E K O O P.
Bij GT. JAN van TUI EL, te Buren, bij Thiel, zijn
te bekomen:
IPEN BOOMEN vnn 122 N. Duim over het Krui
en meer dan drie honderd POPULIEREN BOOMEN,
waarvaneen gedeelte 91 \ N. Duim over het Kruis, staande rondom het voormalige Kasteel te Huren.
V Door vertrek te KOOP: Twee goede PAARDEN
(7? deux mams") , zeer mak , waarvan een door eene Dame
is gereden. Te bevragen op het Geregt No. 614 te Leyden.
V AFDEELING KURASSIERS No. 9.
Verkooping van 23 voor de dienst weinig geschikte
PAARDEN van de Afdeeling Kurassiers No. 9, op Maandag den o»ien Maart, des middags teu 12 ure precie.'.,
voor de Kazerne aan de Koudenhoorn te Haarlem, waai
de.-elve een uur vóór de Verkoop te zien zijn.
V E. df.r KINDEREN en J. CORVER, Makelaars, zullen op Maandag den iódeu Maart 1840, (in
plaats van 9 Maart, daar de verkooping acht dagen is
uitgesteld), des avonds ten 6 ure, teAmsterdam, in
■de Nieuwe Stads Herberg, aan het ]J, ten overstaan
van een daartoe bevoegd Beambte , verkoopen : Eene
aanzienlijke Partij SCIIEEPS GEREEDSCHAPPEN ,
bestaande in Ankers, Kabel-Kettingen, Touwen, Zeilen'
opstaand en loopend Want, Ttrigagle, Zet-Instrumenten, Kaarten, Kanonnen, Watervaten, Rondhoiicen enz.;
verders nog eene aanzienlijke Partij SCIIEEPS-PROViSIE , en hetgeen verder te voorschijn zal worden gebregt.
Alles herkonistig van het op het Eijerland gestrande
Sc'iooner-Schip Heemskerk, gevoerd geweest door Kapt.
C. G. Illankert. Breeder bij Notitien en berigt bij bovengemelde Makelaars.
V VR IJ WILLIGE VERKOPING.
Op Zaturdag den 7de.i Maart 1840, des avonds ten ze;
ure, zal men in het Heeren-Logement aan den Burg binnen Leyden, publiek doen veilen, afslaan en verkoopen:
No. 1. Eene extra beste Partij WEILAND, bij hét Kadaster bekend onder Sectie A. Nos. 103, 104 , 106 en
107; te zamen ter grootte van 2 Bunders,
en 90 Ellen. En No. 2. Eene extra bestePartij zoo
WEI- als HOOILAND, bij het Kadaster bekend onder
Sectie A. No. 84 en 85; te zamen ter grootte van 2
Bunders, 87 Roeden en 40 Ellen ; beiden gelegen in de
Kleine Roomburger Polder, nabij de Sta.i Levden, 0:1.
der de Gemeente van Soeterwoude.
De Partij No. 1. is verhuurd tot Kersmis 1843, voor
’lBO 'sjaars, en dc Partij No. o. cot Kersmis 1841 mede voor f 180 's jaars.
Nadere Informatien zijn te bekomen ten Kantoren van
de Notarissen A. ZUURDEEG te Levden en C. KLA.
"
*"«■**«
VERWYDEN te Soeterwoude.
Vrijdag
den
Maart
V °P
1840, des voormid13d.n1
da-,;s ten 10 ure, zal ten Raad huize van de Gemeente
Gabonw, ten overstaan van den te Lopik residerenden
Notaris W. 11. J. CAMBIER van NOOTEN , in hei
openbaar worden verkocht:
Eene kapitale HOFSTEDE, bestaande iv Bouwhuis,
Schuur en twee Hooibergen, benevens 20 Bunders, 66
Roeden, 45 Ellen uitmuntende WEI , HOOI -en BOUWLANDEN, staande en gelegen onder de Gemeente van
Cabotiw.
6 Roede", 53 Ellen, WEI- en HOOI, .4,£rVi-! gelegen
LANDEN,ers-,°
onder Lopik.
6 Bunders, 8r Roeden, 5-; Ellen, WEI-, BOUW-én
GRIENDLANDEN, gelegen onder Jaarsveld.
Alles in Percelen, zoo als bij billetten brcecl-r is ver
mell, zijnde de Landerijen dadelijk te aanvaarden, en
de betimmeringen den isteu Mei 1840.
V De Notaris W. D. van ROGGEN , te Wijeher:
zal op Vrijdag den 13.100 Maart 1840, des voormiddags
ten 10 ure, ten Huize van P. Schamp,,in de Koning van
Engeland te Wi.jchen, in het openbaar op hoogen"doen
inzetten, om nader finaal te worden verkocht:
Eenen zeer aanzienlijken BOUWHOE, plegen onder
Wijchem, Buurtschap Luenen, bestaande in'extra schoon
en hecht Huis, twee Schuren, Karnschunr, Bakhuis,
Varkenskot, Tuin, Bouwland, Weiland eu Houtgewas,
te zamen groot 31 Bunders, 16 Roeden, toebehoorende
aan de Erven van Kampen.
* * OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPING.
Ten overstaan van den' te Zwammerdam en Bodegraven
residerende Notarissen L. P. HOOG END! [K en W.
ZAHN, op den i6den Maart 1840, des voormiddags ten
11 ure, in het Regthuis van Bodegraven, van 10. : Ken
HUIS, bevattende onderscheidene Vertrekken, ingerigt
voor twee Woningen, zeer geschikt voor cenWïnkeJhiiis,
staande op eene zeer aangename Stand en het beste ue
deelte van het Do.-p Bodegraven, en 20. Eene WAGENMAKER!*, staande en gelegen als het voorgaande.
De Kooper van No. 1 , zal van den Vcrkooper moeten
overnemen: Zevendilferente RIJTUIGEN, te zamen vol
geus de getauxeerde waarde 'van 340; en de Kooper
van No. 20, de GEREEDSCHAPPEN en HOUTWAREN, tot de Wa.;enraakerij behoorende, op zoodanige
wijze als bij de Verkooping zal worden kenbaar gemaakt.
De Goederen zullen 4 dagen voor den dag der Veiling
voor een ieder te zien zijn, terwijl gedurende dien tijd,
nadere informatien zijn té bekomen, ten Kantore van
voornoemde Notarissen.
OPENBARE VERKOOPING.
Ten overstaan van rleu Notaris C. C. KROM, in het
lent het Herthuis te Gouda , op Maandag den i6»iee
Maart "1840, des voormiddags elf uur, van hetalleraan.
begenaamst gelegen BUITENGOED MON BIJOU
behangen
,
vier
Kap
in
staande
Huis, hebbende beschoten
ruime Vertrekken, waarvan twee met Stookplaatsen voorzien , nitzigc hebbende op den Tuin, Stads Plantsoen en
den Straatweg naar Rotterdam , alsmede nog een klein
Vertrekje, Keuken met Pomp, kelder en verdere Gemakken , wijders Maiigelhuis en Tuinmanswomng, benevens
een Schuur :e tot berging van Brandstoffen, alles zeer geschikt tot en vele jaren bewoond als Zomer- en Winter
li-rbliif', verder oen grooten Tuin, met Vijver en Water

-
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[ttfii Biet exquise, i-reldragérifk Vr'icii'booiii-'-il'
groot 57 Roeden, staande en gelegen -aan de
Vlasmsche Haven, even buiten de Pvotterdamsche Poort
te Gouda , te aanvaarden terstond; voorts nog een HUIS,
ERF en STALLING, ingerigt tot Boerderij, aan den
Singel, grenzende aan den voorgemeiden Tuin; te aanvaarden 1 Mei 1840; zijnde inmiddels uit de Hand te
is Kamen

Koop. Te bevragen met franco Brieven , bij genoemden
Notaris Krom.
V E. H. van der MEULEN, Makelaar, zal op
Maandag den iódeu Maart 1840, des avonds na 5 ure,
in liet voormalig O. Z. Heeren-Logement, te Amsterdam,
door den Notaris J. L. SCHLOSSER, verkoopen:
No. 1. Een kapitale en voordelig gelegen BOERENHOFSTEDE , genaamd VREDELUST, met derzelver
hechte, sterke en weldoortimmerde, en groote HuismansWoniög, Stalling voor 42 Stuks Hoornvee, kapitaal Hooil'.uis , Stalling voor 5 Paarden en verdere Getimmerten ;
benevens de daar achter en bij gelegen extra beste en weltoegemaakte WEI- en HOOILANDEN, groot 31 Bunders, 10 Roeden en 50 Ellen, voetstoots, gelegen aan den
Uitweg inde Slooter Polder, Ambacht Sloten, Sloterdijk
er. de vrije Geer.
No. 2. De helft in een Perceel HOOI -en WEILAND,
groot 19 Bunders, 58 Roeden en 30 Ellen, voetstoots,
gelegen in de Sloterdijkenneer, Gemeente Sloterdijk. En
No. 3. De weder helft in het bovenstaande Perceel No.
en WEILAND, te zamen groot en gelegen
2 HOOI
als boven. Alles breeder bij Billetten omschreven, dagelijks te bezigtigen. De Bewijzen van Eigendom en Veilconditien zullen vier dagen voor en op den Verkoopdag
ter lezing liggen, ten Kantore van den Notaris J. L.
SCHuOSSER, optie Keizersgracht, bij de Utrechtsche
Straat, te Amsterdam.
V Mr. C. A. KLUIT, openbaar Notaris te Alphen,
z-\\ als lasthebbende van 'zijne Principalen een krachtens
bekomene magtiging van de Arrondissements-Regtbank te
Alkmaar, op Dingsdag den i^den Maart 1840 , des avonds
ten vijf ure , ten Huize van den Kastelein Pieter Peters,
in het Gemeentehuis te Alphen, aan de genoegbiedenden
verkoopen:
De HEEREN HUIZINGE, genaamd ZEELUST,
zeer geschikt voor Zomer- en Winter-Verblijf , en van
alle noodige Gemakken voorzien. met daaraan annexe
BOUWMANS-WONING en LANDERIJEN , ter grootte van 17 8., 93 R. en 95 Ellen, benevens nog een
HUIS en ERVE, alles staande en gelegen onder de Gemeente van Alphen, te zamen verhuurd aan DavidKoorn"xinder voor f 650 's jaars vrijgeld, de Landerijen tot
Kersmis 1841 en de Gebouwen tot 10. Mei 1842, komende de Lasten en de te doene Reparatien voor rekening van den Huurder. Het Heerenhuis is dagelijks te
bezigtigen, van des voormiddags 10 tot 1 ure, mits vooraf bij den Bewoner belet vragende. Nadere informatien
zijn te bekomen ten Kantore van voornoemden Notaris.
Op Woensdag den iB»len Maart 1840, des morgens
ten 11 ure, zal, in het Logement het Stadshuis van Amsterdam , te Rijp, door het Ministerie van den aldaar
residerenden Notaris D. BEK , in openbare veiling worden verkocht:
Eene BROODBAKKERIJ, ERF en. TUIN, staande
en gelegen op de Rietbuurt ce Rijp, Sectie B, Nos. 357
en 665 ; met alle Gereedschappen daarbij voorhanden.
Bewijzen van Eigendom en Verkoops-Voorwaarden zullen drie dagen bevorens ter visie liggen, ten Kantore van
voornoemden Notaris, en nadere informatien te bekomen zijn,
ten Kantore van H.. BOONACKER, Secretaris te Rijp.

'**

V

BEKENDMAKING.

ledig Ek!' , geh^M tetlaafléffl lh dé LftÜ- Vöorsiélleniie de Inlogt Vttn Hertog
v/in fitfytfik 1
Lakenstrnat, get. Wijk 4 N«. 555, Kadaster Sectie binnen Leyden, op den ïS-hrn AugustusJan1420,
gctecketvi
C No. 1739, ter grootte van 94 Ellen.
door den Heer K. SOOGMANS MULDER, ehgedrtik*
No. 4. Den OPSTAL van eenen TUIN, gelegen te door den Heer H.
BACKER, te Dordrecht,
thans
Haarlem, tegen de Vest bij de Raampoort, get. Sectie wederom il contant J.voor / 3,50 en gekleurd vooris ’l2,
C No. 1488, ter grootte van 10 R. 10 Ellen, zijnde verkrijgbaar bij Mejufvrouw H. H.
SCHREUDER, te
Stadsgrond, en doende jaarlijks aan huur 18.
en
ge

m>. ;'. Een

’

No. 5. Een hecht, sterk en weldoortimmerd HUIS en
ERVE , staande en gelegen te Haarlem, aan de Westzijde van de Schagchelstraat, get. Wijk 3 No. 758 , bij hét
Kadaster Sectie D No. 935.
Ten overstaan van den Notaris Mr. P. MABÉ Jr.
No. 6. Een groot HUIS en ERVE aan de Wz. van
het Spaarn, tusschen de Korte Veerstraat en de Turfsteeg. binnen Haarlem, van ouds genaemd DE KEULSCHE BOER , waarin de Tappers- en LogementhoudersAffaire sedert onheugelijke jaren is en nog wordt uitgeoefend , voorzien van alle vereischtens en onder anderen
van twee behangen en geplafonneerde Boven-Voorkamers,
het riantste uitzigt hebbende over de fraaiste gedeeltens
van hec Spaarn, get. W. 2 No. 47, D 809.
Dit Perceel is inmiddels uit de 'Hand te Koop.
Ten overstaan van den Notaris Mr. CORNELIS GERLINGS Junior, als daartoe door de ArrondissementsRegtbank te Haarlem benoemd.
No. 7. Een HUIS en ERVE aan de O. Z. van de
Spaarnwouderstraat, op den hoek van de Nieuwe Spaarnwouderstraat, zijnde "thans een Herberg, genaamd DE
ROEMER, en waarin tevens Water en Vuur wordt verkocht, get. W. 1 No. 305, Kadaster D No. 2699.
No. 8. Een PAKHUIS en ERVE aan de O. Z. van
het Spaarne, nabij de Sleutelstraat, get. W. 1 No. 344
Rood, Kadaster D 2086.
lireeder bij Billetten en nadere informatie bij bovengem.
Makelaars. De Bewijzen van Eigendom en Veilconditien,
zullen drie dagen vóór en op den Verkoopdag te zien
zijn, ten Kantore van de Notarissen voornoemd.
VOp Zaturdag den iB<len April, dcs voormiddags ten
12 ure, zal in 't Logement van de Erven Schimmel, te
Soestdijk, publiek worden geveild: Eene onlangs nieuw
uit den Grond opgebouwde
zeer aangenaam gelegen
HEEREN-HUrZINGE, staande aan den Straatweg te
Soest, bij Soestdijk, voorzien van vier ruime Benedenen vijf Boven-Kamers, alle proper behangen, en sommige geplafoneerd , twee Keukens' en dito Kelders, Doinestielte-Kamer en verdere Gemakken, welke tot eene wel
ingerigte Woning wordt vereischt. Hebbende eene spacieuse Tuin, beplant met exquise jonge Vruchtboomen en
Plantsoen. Inmiddels uit de Hand te Koop. Te bevragen bij den Burgem. dier Gemeente te Soestdijk. Brieven
franco, en te Amsterdam bij den Makelaar J. van DUUREN, op de Heerengracht bij de Heijsteeg.

BOEKVERKOOPING.
V BELANGRIJKERADINK
&D. GROEBE ,
Boekhandelaars'J.
te Amsterdam, zullen op Maandag 16 Maart eerstkomende , des avonds ten vijf ure precies , verkoopen: Eene
De

zeer belangrijke Verzameling va» BOEKEN-, in verschillende talen en onderscheidene vakken van Wetenschap,
waaronder uitmunten in folio: BIBLIA lIEBRAICA cd.
B.KENNICOTT; \>Q\A Synopsis; CALVINI, P. MELANCIITONIS en H. ZUINGLII Opera Omnia; ALCORANI Texttis van Maracius; SUICERI thes. ecclcsiastictts ; FLAVIUS |OSEPIIUS HAVERCAMPI ;
SAURIN discours sur la Bible; DODD, BibHa ; een
uitmuntend exemplaar van den BIJBEL met ingevoegde
Platen; Tafercelen van het 0. en' N. 'T., door HOET,
HOUBRAKEN en PICART ; POTHIER Pandectae
Justin. DIODORUS SICULUS, HERODOTUS cura
Wesselingii; Histoire Naturelle ■ des Taiigaras par DESMAREST; CATS Werken; VERBURG Gedaanteverwisselingen ; Tempel der Zanggodinnen; Thesaurus Antiqult. Roman, van GRAEVIUS, en voorts vele ook zeldzame Geschiedkundige IVerken. In kwarto: BOS Vet.
Test, de Bijbel door van der PALM,- zeer bijzondere,
meest HANDSCHRIFTEN van DEURHOFF ; gezochte uitgaven van EURIPIDES, AMMIANUS MARCELLINUS, lESTUS, LUCANUS, SALLUSTIUS ,
VIRGILIUS en anderen ; BRISSON , Ornithologie ;
KRAUSS , Boomen en Heesters; SCHELLERI Lexicon;
schaars voorkomende Dichtwerken; Voyage de t.a PEROUSE, et Recherche de la PEROÜSÈ; COUSINERY Voyage dans la Macedoinc; de SOLIS Historia de
la Conquesta de Mexico; NYHOFE , Gedcnkw. van Gelderland en dergelijke. In octavo : GROTII Annotatt.
in. N. T. SAURIN, CHATEAUBRIAND en wijders
de meest gezochte Werken van HAMELSVELD, v. d.
PALM, MUNTINGHE , REDDINGIUS , BOSVELD,
BROES, EWALD. v.HENGEL, MESS, v. d. HOEVEN , KIST , MOSHEIM, NIEMEYER , REINHARD, VERWEY. enz.; HURD, Godsdiensten, best
papier ; Memoires du Dttc de SULLY ; LIPMAN , Staatkunde; DEMOSTHENES cur. G. H. SCHAFEER;
PAUSANIAS cura Siebelis; PLATONIS Opera Recens.
Stallbatim; SOPHOCLES c. n. Erfurdt; THUCYDIDES cttmComment.C. F.POPPO; 'CICERONIS Opera
cd. J. C. ORELL; BUFFON, Hist. Naturelle avec des
plaiiches Color. 54 vol. NIEUWENHUIS Woordenboek ;
WEILAND Woordenboek en meer dergelijke nieuwe taalkundige Werken; Oeuvres de CORNEILLE, de RACINE, de VOLTAIRE; Opere di P. METASTASIO;
Works of Th. SMOLLET; eene belangrijke Verzameling
van FEITHS Werken, en vele zeldzame van W. BILDERDYK, als ook van andere Dichters; MENTELLE
et MALTEBRUN, Géographie Universelle; VISCONTI Mtisée Pie-Clementin ; Iconographie Greque et Romaine, Monttmens du Mttsée Chiaramonti; STUART Romeinsche Geschiedenissen 30 deelen op best papier gedrukt
en als zoodanig onjemeen; KOK Woordenboek, 38 deelen ; WAGENAAR Vaderl. Historie met al de Vervolgen en andere Stukken van dien Schrijver, in 88 deelen,
en voorts nog vele belangrijke Geschiedkundige Werken ;
wijders Atlassen , Kaarten en bijzondere Rariteiten , als
ook BOUWKUNDIGE WERKEN, waarbij het Trappen-, Molen-, Sluizen- en Kappenboek; en eindelijk nog
eene hoogst merkwaardige Verzameling van gedrukte Werken in de XV eeuw , en uitmuntende Getïjdeboeken met
heerlijk in goud en kleuren uitgevoerde Miniaturen; onder welke eerste zich bevindt een exemplaar van de uiterst
zelelzame zoogenoemde
BIBLIA PAUPERUM,
en een van de
Ars Mor ie n di.
Alles nagelaten door wijlen den Wel-Eerwaarden Zeer Geleerden Heer HENDRIK HERMAN DONKER CURTIUS , Theol. Doet., Predikant bij de Hervormde Gemeen:e te Arnhem , endoor den Wei-Edel Zeer Gel. Heer
EVERHARD WAARDENBURG, in leven Phil. Theor.
Mag. Lit. Hum Doet. Rector van het Gymnasium ter
zelfder Stede.
De Catalogus wordt bij genoemde Boekhandelaars uitgegeven , en »wordt op franco aanvrage vrachtvrij toegezonden.
Van de Beschrijving der BIBLIA PAUPERUM, vergezeld van een facsimile met eenige Aanteekeningen, zijn
nog weinige Exemplaren te bekomen bij den Boekhandelaar D. GROEBE , voor 60 Cents.

De zoo bijzonder aangenaam aan den Rijn gelegene
BOUWMANS WONING ca., genaamd MIDDELSTEDE , met de daarbij behoorende 29 Bunders, 46
Roeden, 61 Ellen uitmuntende WEI- en HOOILANDEN, onder de Gemeente van Aarlanderveen tegenover
Alphen, op den 25-sten Februarij 1840, publiek geveild
en in 2 Percelen in bod gebragt, op eene somma van
f 15800, zal op Woensdag dan iBden Maart 1840, des
voormiddags ten elf ure, ten Huize van W. Schouten,
Logementhouder in den Vergulden Wagen , aan den lage
zijde van den Rijn binnen Aarlanderveen, tegenover de
Alphenschebrug gecombineerd worden afgeslagen.
Informatien zijn te bekomen ten Kancore van den Notaris C. van der LEE en den Heer Mr. A. JONGKINDT CONINCK, Burgemeescer en Advocaat, beide
te Aarlanderveen.
Op Zaturdag 21 Maart, zal te Utrecht, publiek
worden verkocht:
I. De Kapitale HEEREN - HUIZING ROTZ EN
BURG, met Koetshuis, Stal voor 4 Paarden en Kamer,
benevens Tuin en Moesgrond, te zamen 65 R. 02 E.,
hebbende de Heeren-Huizing beneden 5 Kamers, ruime
Keuken, Kelder en Provisiekamer, boven 7 Kamers en
2 Kabinetjes, Meidenkamer, 2 groote Zolders met Knechtskamer, alles bij elkander zeer aangenaam gelegen aan den
vaartschen Rhijn, onder Tolsteeg, in de onmiddelijke nabijheid der Stad Utrecht.
II; De winstgevende onlangs zeer vernieuwde en verbeterde, sedert meer dan honderd jaren bestaande VLOERSTEENEN-FABRIEK , met derzelver Oven , Slijpmolens, Drooglootsen, Gronden, Kleimolen en Bergplaatsen,
alsmede de daarbij liggende CEMENT-MOLEN, bestaande hier te Lande geene Vloersteenen-Fabriek, van
dezelfde zoo volkomene bewerking, en zijnde de ligging
der Gronden en Gebouwen aan het water en in de onmiddelijke nabijheid van Utrecht, zoo van dit als van het
voorgaande Perceel, uitnemend geschikt tot uitbreiding dezer Fabrieken, of tot oprigting of bijvoeging van cenige
andere Fabriek of Bedrijf,'grootte 80 R. 79 E.
111. Vijf WONINGEN onder een Dak met ERVEN
et! GRONDEN, nabij de vorige Percelen gelegen, groot
1 R. 70 E., te zamen verhuurd voor /' 3,75 in de week.
IV. Eene WARMOEZIERDERIf naast het vorig Perceel, met Woning en Moesgrond, 'groot 35 R. 92 E.,
verhuurd voor/ 110 in het jaar tot Mei 1843.
V. Eene WARMOEZIERDERI.J naast de vorige,
met Woning, Berg, Schuur en Moesgrond, groot 16 R.
10 E., verhuurd voor/-120 in het jaar tot Mei 1843.
Deze Percelen zullen eerst afzonderlijk, daarna No. H,
111 en IV in massa, en vervolgens alle de Percelen
te zamen geveild worden.
Breeder bij "Billetten omschreven, de Percelen te bcIgeh op Maandag, Woensdag en Zaturdag, en nadeinlichting
bij denNotaris Mr.' H. A. R. VOSMAER,
re
ce Utrecht.
V W. van der VLUGT, JAN BROESE, N. J.
van" BE MMEL en J. E. BRINKMAN, Makelaars,
presenteren (j''s lasthebbende van hunne Principalen), op
Zaturdag den 2isten Maart 1840, in het Logement de
Gouden Leeuw ie Haarlem, in publieke veiling te verkoopen ten overstaan van de Notarissen WALAARDT
SACRÉ en van HAARLEM:
No. 1. Een WINKELHUIS en ERVE, staande en
gejegeji te Haarlem, in de Groote Houtstraat bij de Groote
Markt, get. Wiik 4 No. 1.
No. 2. Een WINKELHUIS en ERVE, staande en
gelegen naast het voorgaande, get. Wijk 4 No. 2.
Welke twee Percelen te zamen bij het Kadaster bekend zijn Sectie C No. 817, ter groote van 74 Ellen , en eerst ieder afzonderlijk en daarna gecombiVDe PLAAT df.r MASKERADE, welke heeft
neerd zullen worden geveild.
plaats gehad op Zaturdag avond den 8«c«n Februarij I. 1.

***
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Leyden

bij de door haar in eene vorige aankondiging

opgegeven Correspondenten. Aanvrage op dezelve franco.
V GOEDKOOPE UITGAVE.
Bij den Boekhandelaar J.F. SCHLEIJER, te Amsterdam , is heden van de Pers gekomen 'de eerste Allevering van de
ALGEMEENE GESCHIEDENIS

DES VADERLANDS,
van de vroegste tijden tot op heden,
door J. P. AREND.
Met Platen , Kaarten en Portretten , in Staal gegraveerd
Bij de uitgave van deze eerste Aflevering, kan de Uilgever niet nalaten het Vaderland en letterlievend Pupliek
op dit belangrijk Werk, dat in eene wezenlijke behoefte'
zal voorzien, opmerkzaam te maken. Hij vleit zich dat
zoowel inhoud als uitvoering de algemeene goedkeuring
zullen wegdragen, daar de Schrijver met gepaste uitvoerigheid, oordeelkundig, naauwkeurigen onpartijdig zijne
moeijelijke taak behandelt, terwijl fraaije in Staal gegraveerde kunstplaten, de voornaamste gebeurtenissen aanschouwelijk voorstellen.
Dit, gevoegd bij den zuiveren druk , het fraaije papier
en den uiterst geringen prijs van slechts VIJFTIG CENTEN , voor iedere aflevering, waarvan er maandelijks een
in het licht verschijnt, of f 6:- voor een Deel van 12
Afleveringen , uit bijna vierhonderd bladzijden kl. folio ,
met 12 Staalplaten bestaande, doen den Uitgever vertrouwen , dat deze onderneming verder die aanmoediging en
ondersteuning bij zijne Landgenooten zal verwerven die
dezelve reeds aanvankelijk heeft mogen ondervinden '
V Bij Ten BRINK & De VRIES. Boekverkoopers
te Amsterdam, zijn noch zeer weinige Exemplaren voorhanden van:
LEERREDENEN over de LIJDENS-GESCHIFDENIS van onzen Heer JEZUS CHRISTUS , verzameld
uit de Werken van voorname Godgeleerden, met practicale aanmerkingen van Mosche, Schlegel en andere Schriftverklaarders , bewerkt door H. RIETVELD, in leven
Predikant te Amsterdam, 3 Deelen, te zamen groot
1370
Bladzijden. De prijs is f 6,50.
Bij
den Boekverkooper K. FUHRI, te 's GravenV
hage, ziet op heden het licht:
I. LEERBOEK der Iloogduitsche Taal, bevattende
eene verzameling der in het spreken meest gebruikt wordende Naam- en Werkwoorden, met zamenspraken over
verschillende onderwerpen, benever eene uitvoerige Lijst
van Spreekwijzen en Spreekwoorden, door G. J. F.' GUFFROI.J, Kostschoolhouder en Onderwijzer'in'de'Engelsche , Fransche en Iloogduitsche Talen' aan het Stedelijk
Gymnasium te Delft, gr. 80., 22 vellen druks. Prijs f2
IL H. POLMAN Az., Christelijke Voorstellen 111 den
vorm van Leerredenen, gr. 80.12 veilen druks. Prijs/1.80.
Dit werk , door den Schrijver bstemd tot eene GEDACHTENIS VOOR ZIJNE VRIENDEN EN LEERLINGEN , kan niet in Commissie verzonden , maar moet
VOOR REKENING ontboden worden.
111. BRIEF aan eenen Jongen Vriend, na het afsterven
van den Hoogleeraar A. C. G. SUERMAN, gevolgd
door cenige Dichtregelen. Prijs
f -'i<;
De Uitgever heeft gemeend het Publiek geen ondiènst
te doen, door dit Stukje, overgenomen uic de Godsdienstige Traktaatjes voor Jonge Lieden, onder bovenstaande
Titel afzonderlijk verkrijgbaar te stellen.
Dit Stukje is ook opgenomen in de reeks Godsdienstige
Traktaatjes voor Jonge Lieden, uitgegeven wordende door
eene vereeniging vau Predikanten , en mede niet algemeen
in Commissie verzonden.
CUE IL DRAMATIOUE
V RE publié
v
par ELIX & Co.,
Rok-in, No. 161 r a Amsterdam.
ie., 2e., 3e. et 4e. Année.
EN VENTE:
1. Marie.
2. Il y a Seize Ans.
3. Les Huguenots.
4. Vouloir c'est pouvoir. 5. L'Ambassadrice. 6. Lajulve.
7. Le Postillon de Lon'jumeau. 8. Un Bal du grand
monde. 9. Le Domino Noir. 10. L'Éclair. u. Bruno
le Fileur. 12. Guido cc Ginévra. 13. La Comtesse du
logneau.
14. Clermont. 15. Les Enfans d'Edouanl.
16 Arthur. ij. Le Brasseur de Preston. 18. Roberc-leDiable. 19. Maunce. 20. Maria. 21. Le Lac des Fées
22. Lucie de Lammermoor.
23. Guillaume Teil
Merveilleuse. QSotu Preste
:) Laurent de MédiL/Eau
cis.
Dien vous bemsse. etc.
a 25 CENTS
piéee:
Se trouvent chez sl. de la Cliattx & Hls en Ve. le
Gras Imbert tjf Cie. a Amsterdam ; A. van Hoogstraten
Jr., i la Have; //. V. van Gogh a Rotterdam; ’’. IV.
Hazenberg & Comp. a Leide; Geb. Abrahams a Middelbourg; L. E. Bosch & Zoon a Utrecht; .7. B. van
Loghem a Harlem, ec plusieurs autres Libraires.
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INTEEKENING GEOPEND:

de volgende voorwaarden; op hec Rectieil Dramatique, hetwelk, geheel met nieuwe letter op onze Lettergieterij vervaardigd, gedrukt wordt, voor iederen jaargang, bestaande uit 12 nommers en het dertiende als premie ,/' 3 , in Amsterdam , en in de buiten Steden franc»
per post f 3,50. Zullende de 500 eerste Inteekenaren
een kleine Zak-Kalender tot extra premie bekomen
tot

PROSPECTUS GRATIS.
Boekhandelaar J. C. van RESTEREN,

V Bij den

op het

Rokin, No. 157,

111. C.

SPINDLER,

te

Amsterdam, is van de Pers

gekomen en alom verkrijgbaar gesteld:
I. JULES LECOMT'E , Morghan de Zeeschuimer.
Een Deel kompleet, met Vignet, gr. Bvo. f
11. A. von TROMLITZ, de Schoone Blanca; een
Historisch Romantisch verhaal. Een Deel kompleet,
met Portret, gr. Bvo
f240

Reisavonturen van een lersch Baeeuw. Een Deel
'
kompleet, met Vignet, gr. Bvo.
’1 80
Wilham
IV. C. J. ROOBOL,
Shakspeare, of de Roeping-, Historiëel Tooneelspel, in één Bedrijf', v,V/V
navolging, p. f
r" -60
V. Vatel, of de kleinzoon van een Groot Man;
spel met Zang 1,1 één Bedrijf", naar he, Fransch ,
door W. GREEVEN, Bvo.
'
V Op heden komt van de Pers bij' H. J van /VI o
TEN, Boekhandelaar te
ronnet; een verhaal uit de vorige

. .

Blü'

Alkmaar-

I*

EGMOND
*
/ 1,80.
*
"
(Alom te'bekomen.) *
De Overdenkingen over het wederzien in deE'vwi*.
heid, door den Wel Eerw. Heer K. H. GREEVEN
Pred. te Delfshaven (waarvan de eerste druk binnen\leiï
tijd van 6 maanden geheel is uitverkocht), zün heden
weder herdrukt en a 80 Cents te bekomen ce Utrec'it bij

>*

-

de Boekverkoopers KEMINK en ZOON, en verder alom
bij de voornaamste Boekhandelaren.
Zie verder het Vervolg.

Te Haarlem, bij

JOH, ENSCHEDÉ

en

ZONEN

VERVOLG van tle

Dond^mi

HAARLEMSCHE

COURANT

Van 5 Maarl 1840.
I. a\og noote N ! Ons U.irp gedurende den loop vnn
«»*jaren, reedsF. driemaal
dojr eenenfeilen brand geteisterd, moest
irgeloopen
nieuw deze ramp ondervinden. Ben huis
nachi
ou
"jen
'"
toebehewrencte
aan mejufvrouw de weduwe./. A. Heuff, werd binnen weinig tijds eene prooi der vlammen, üe jrhade daardoor ver-

1

".'■raaalrt, minder gevoelig voor de eigenares is daarentegen groot ca
seiner onlicrstelbaarvooranderen. Keu eerlijk landman, bewoner van
het huls, echrgenoot en vader van zeven'kinderen, is niet alleen
hinten woning gesteld, maar heelt ooi; een aanmerkelijk verlies aan
huisraad en bezitting geleden en ziet de toekomst bekommert te
y-'inoet. Een ander maiij uit de arbeidende klasse die ter hulp was
een
toegesneld, is een oll'er zijner menschlievcndheid geworden;
instortende muur verplette hem! — Deze ongelukkige laat na cene
moeder, weduwe en vicv kleine kinderen ,A\c in hem alles hebben verloren ! Ou deze ongelukkigen willen ondergeteekenden uwe medcl'ldend oog vestigen en uwc mlldadigheid voor hen inroepen langs
dezen weg. Moge dit niet te vergeefs geschieden!
Gaarne willen ondergeteekenden zich belasten met deu ontvangst
en de doelmatige uitdeeling der liefdegiften, indien gij hen daarmede
"flut willen vereeren, belovende in een der nieuwspapieren daarvan
melding te zullen maken.
Kerk Ayezaatli, den zZsfen Februari/ 1840.

-

_

M. ]. VERSTEEGII, Burgemeester.
I. CORKLL, Predikant.
%» AMORTI S A T I F. -S YNDIC A A T.

Administratie

der

Domeinen, Wegen,

Vaarten

enz.

AGENTSCHAP ZWOLLE.
vIiR pACHTING van
RIJKS-TOLLEN.
v
0,,
up /-aturdag
den im Maart
1840, des middags

?

ten 12

ure, zal

AgCm l h" Domein te Zwolle, ten overstaan van liet
W
■Muelqk
Bestuur der Stad Zwolle, op hetRaadhuis aldaar, publiek
'W verpachting worden aangeboden:
|
De TOLLEN welke geheven worden bij de
N». i
«1 13, op den weg der v« Klasse N°. t,GABELLEN
van Deventer naar
uc Hauoverscbe Grenzen, gedeelte van üldenzaal
lot de Grenzen, voor den tijd van driejaren, ingaande met den
i«« April

,f--i'

V!ü

*,* Z.-Boemel, 28 Februarij 1840. Heden beviel
DOCHTER, mijne lee.lerge

van eene welgeschapene

liefde Echtgenoot, Af. G. NOLLEN.

J. v .1 n R U N.
Eenige kennisgeving.
lieden verloste van een' ZOON, R. 11. IV. S.ll.
I'HIIDA, Echtgenoot van
O o ü D \,
Dr. 6. P. BÜOHNER.
Eenige kennisgeving.
28 februarij 1840.
* * Heden beviel van een' dooden ZOON , Vrouwe
JUDIIH I'ROLIK, geliefde Echtgenoot van
U T RïCHf.
E. C. U. van DOORN.
28 Februarij 1840.
* * Heden beviel mijne beminde Echtgenoote, E. .)/.
FABER , van eene DOCHTER.
Levden,
J. K R O S.
den 28«en Februarij 1840.
** Heden beviel van eenen dooden ZOON , M. C.
VAN VLISSINGEN, geliefde Echtgenoot van
IL J. van NOU HU IJS.
Utrecht,
Februarij
1840,
29
Eenige kennisgeving.
Heden
verloste zeer voorspoedig van eenen gezon*
*
beminde Echtgeden* ZOON , CHRISTINA JENNIJ,
j. W.'WE HERMAN,
noote van '
Stads Schooi-Onderwijzer.
Haarle M ,
20 Februarij 1840.
teederge** Z. -Bommel, i Maart 1840. Mijne
beviel heden
,
Echtgenoote , JACOBA IVUIJSTER
var, eenen weldoor Gods 'goedheid , allervoorspoedigst
P
R IN S,
T.
geschapen
6
v ZOON.
ode Lt. Reg. Ligte Drag. No. 4,
Ridder der M. WO
Eenige kennisgeving.
welgeschapene DOCHvan
eene
verloste
* * Heden
TEII,
mijne geliefde Huisvrouw , N- DE KEI/SER.
H. C. SCHARI-b,
Berg-Ambacht,
Oper. en Ace.
Maart
1
1840. algemeene, alsChir.
bijzondere
kennisgeving
Verzoeke deze

**

2 lierrte

1840 te middernacht, en eindigende den 30»"" Maart
middernacht.

J&S32ttJföJ2&

sescl,iedt

18,-3 t P

""

"«'!""-."

aancemerken.
Couver^einein van O^riHsel 'ter LSr^*" Va'! het ?,°"^ ** Rotterdam,
Maart 1840. Heden
den 1
, E. .1. C. CANKRIEN, Echtbeviel van eenen ZOON
van CAREL PHII.IP SANDER.
te Almelo bij
K:","\ 'de"■' Pb>«"»";
de Wri IlafJiï. «n.
Wed*
J
ent? * * Heden beviel van eene DOCHTER, M. P. VAN
ii.neklp'byS: °'<lt'',i'":"
sten

,Cn

genoot

*"

Zwolle, den 2.\ste:i Februarij. vi,\o.
De Agent van het Domein voornoemd,
W. G. HO V l|.
A
V M O R T I S A T 1 E S YNdTcAA T.

—

-

TOR dOM«nen «J het
O-, v"--|
a* Ressort.
g 'n '3 } ldSn '84°' des voormiddags
7al do"
ten elf
Ag
van l,et I>ümein te
in

,N,,'RATIT'

„,'i^
diïlS
liet

ure,

Leeuwarden,
tegenwoor'Peet':lir der Domeinen, in bet 2<l« Ressort, in
!,' Post!m
In„P.
U
°"i, te Leeuwarden, ten overstaan van den
nldior % -?
Notaris Mr- P. ANDRE/E, worden overge'<>u„ , T, ndfn.slor,elevdlin
7'

.

ïsr/)V^&
cL

S' v-l»<te HERBERG, genaamd 7>£
gelegen aan den
N°- > van Leeuwarden naar de Overlissek I ï?
"?en > °"Jcr de Gemeente Akkruin, waarvan devoorwiard,
bij den NotarisM».P.Amlre.t voornoemd,
re'i k, ,ter Va"mg 1!8g«i
n
v»" het Domein te Leeuwarden, in het
A8cilt
1
I>ruvi»eiaal
Gouvernement
aldaar en ten Kantore van
,!,.,,
iJutn Administrateur der
Domeinen te Amsterdam.
Dc Administrateur der Domeinen cJs Ressort,
E- J- R- MOLLERUS.

bijbclioorende Stal, c. a.,
smnrf„ 'lo,U!fr> e met
Kl:,sse

,

Hit'l

'"

'

,

___^_

V STOOMPAKET-VAART

tusschen ROTTERDAM en LONDEN.
De Stoompaketten der General Stcam Navigation Com-

P-tny , in dienst van het General Post-Office te Londen ;
vertrekken bij open wacer van Rocterdam .Z uurdag
den 7^" Maarc, des namiddags een 1 ure.
u^» »
Woensdag
7
» morgens
zijnde, zal er eene gegestremd
der
Rivieren
vaare
De
schikte gelegenheid ten vervoer ier Passagiers (voor hunne
kosten) naar Hellevoetslnis, Briel/e of Schcvenirigen word-m aangeboden.
Nadere inlichtingen te bekomen bij de Agenten
\V. SMITH en P. A. van ES.

„

„

„

%,* Getrouwd te Beroum, den 2-sten Februarij

1840 :

Mr. ADRIANUS ELDERING FERF
en
JILLARDINA EiMILIA

de

KOK.

*»* Getrouwd:J. KLOOST ER S , Weduwenaar,
met
J. M. SMITS, Weduwe.
'-wet 11 E u l , onder Akkersdijk ,
den 27«en Februarij 1840."

Getrouwd :

, *«itn,
>icn 27SMU Februarij

■;

«*

F.

A. G O V A R T S,
van 's Bosch ,
en
M. C. o e H O R 1 O N.

1840.

Ge:rouwd:

W. R E 1 N A L D A,
2de Luit.-Adj. bij liet Korps Min. en Sapp.,
en
11. C. J. KRAIJE N 110 FF.
N ij m & oF. n , 28 Februarij 1840.
%,♦ Getrouwd :
C.
P LOOS T E R,
Med. Doet. te Zutphen , en
H. M. van K O O TEN,
Leyden, 28 Februarij 1840.
'Eenige kennisgeving.

V Getrouwd:
's Graven ha ge,
4 Maart 1840.

'

P. N. VAN DER STOK,
beroepen Predikant te Zuyleii,
niet

A. C. S T R l C K E R.
Eenige kennisgeving.
Heden morgen verloste vrij voorspoedig van twee

***
*-"Leeuwarden,
**

welgeschapene Kinderen, E. HOLTERMAN , geb. DE

CARPENTIER.

Zijpe, 24 Februarij 1840.
Heden beviel van een welgeschapen ZOON, E.
L. BOSWEL, geliefde Echtgenoote van

J.

K

R

A

K.

'*5 Februarij 1840.
V Heden beviel van eenen welgeschapen ZOON,
vrouwe C. M. VAN HEUKELOM, geb. PLANfEAU.
Amsterdam, 25 Februarij 1840.
*,* Heden verloste door Gods goedheid voorspoedig van
eene DOCHTER Vrouwe C. M. J. VAN DAM, geliefde Echtgenoote van
„ '
Dr. T. MULDER MAS S I S.
I- e y ü e n , 2t Februarij 1840.
V Heden beviel zeer voorspoedig van eene welgeschapene DOCHTER C. P. BESSERER , geliefde Echtgenoote van
H-. van K U IJ K.
N umeo e n , 28 Februarij 1840.

DÉR WILLIGEN,

geliefde Echtgenoote van

F. C. KLI'IJN van WILLIGEN,
Maart
den is'
1840.
verloste van e ene DOCHTER, N. SWART,
* * Heden
geliefde Echtgenoote van
Alkmaar,
J. S C 11 U 1.
1 Maarc 1840.
«,>„„
van eene DOCII* * Heden beviel zeer voorspoedig
TE*R, BARTRUIDA BEETZ, hartelijk geliefde Echteenoot van
J. E. M O L T Z E R.
1 Maarc 1840.
f * Heden beviel voorspoedig van eenen welgeschapen
ZOON, A. M. WOLTERBEEK, Echtgenoot van
C. D. CROM M E L I N.
Amsterdam,
1 Maart 1840.
*" Heden beviel allervoorspoedigst van eene welgeschapene DOCHTER, Vrouwe M. 11. .1. KE.LLNER,
geb. MOLLERUS.
Amersfoort, den 2d«i Maart 1840.
lieden beviel z:er voorspoedig van eenen welge*
*
schapen ZOON. Vrouwe A. M. E. DES 'lOMBE,
geb. DE JONGE VAN ZWIJNSBERGEN.
Utrecht, 2 Maart 1840.
Heden beviel voorspoedig van ccn 1 welgeschapen
".*
ZOON , //. M. WESSELING , geliefde Echtgenoote van
's Grave land,
J. D. H. REPELIUS.
den aden Maart 1840.
*„" Op den aden Maart 1840, is te 'sGravenhage
zeer voorspoedig van eene DOCHTER verlost, ./. //.
VAN DER MEERSCH, Echtgenoot van
Mr. P. N. ARNTZENIUS.
Eenige kennisgeving.
** Heden verloste van eene welgeschapene DOCHTER, IV. .1. STOLLEE, geliefde Echtgenoot van
IL HA K ST EEN,
Aa l smeer,
Heel- en Verloskundige.
den2<ien Maart 1840. Genees-,
beviel
te Levden, door
Den
aden
Maart
V
1840
Gods goedheid , voorspoedig vau eene welgeschapene
DOCH T E R , Vrouwe TAETS VAN AME.RONGEN
NATEWISCH, geb. CUNAiUS.
verloste zeer voorspoedig van eenen ZOON,
* Heden
D. C. Baronnesse D"ABLAING VAN GIESVrouwe
SENBURG, geb. VAN DAM.
Levden, 2 Maarc 1840.
* * Heden verloste zeer voorspoedig van eene welgeschapene DOCHTER, JOHANNA WIJCHERS , geliefde Echtgenoot van
Amsterdam,
JACOB de RU IJ TER.
2 Maart 1840.
V Heden beviel voorspoedig vah eene DOCHTER,
P. C. LENOBEL, Echtgenoot van
P- P- P K- O N K E RS.
Llt h ,
den 3<len Maart 1840.
F:ennige kennisgeving.
*„* Gisteren avond beviel door Gods goedheid zeer
voorspoedig van een' welgeschapen ZOON , Vrouwe C
E. IV. PESTERS, geboren DE FOCKERT,
Utrecht, den 3<ieii Maart 1840.
Dei.it,
el)

*

~V

Hede» overleed, aan "de gevolgen eener beroerte,

JOHAN FRIEDERICH WILHELM CONRAD GEIIICKE, Oud Admi-

mijn geliefde Echtgenoot, de Heer

* Heden overleed alhier, de Heer JOHAN WILHELM SCHNITZI.EI'v , in den ouderdom "van Bjj jaren
en drie dagen.
Rotterdam, den a«Vten Februarij 1840.
V De ons overgebleven Lieveling HERMAN, werd
heden, in den ouderdom vau 8 maanden, na een aanhQU
dcnd lijden, aan ons óuderhart ontrukt.
A. V. DER LUC T.
MIDDELII ARMS,
|. M. C. v. der. LUGT,
26 Februarij
Geb. SCHUI. T E.
1840.
Heden overleed in den ouderdom van 54 jaren,
Vrouwe [OSI|NA ANTIIONIfA SWEMER , laatst Weduwe vaii den Heer Jakob George Hof, in leven Majoor
der Infanterie in de Oost-Indien.
Vlissingen, den 27sten Februarij 1840.
*
* Het heeft den Almap-tigen behaagd , mijne gehelde
Echcgenooce, J. W. C. van OSENBRUGGEN, heden
door den dood van mij weg te nemen, mij in diepe rouw
nalatende twee Kinderen , waarvan de geboorte , omtrent
eene maand geleden, mij zoo onutsprekelijk gelukkig maakte.
OOSTIIIiI 7. F. N.
J. 11 U L S T.
den 2-sten Februarij 1840. EemgeTltennisgeving.
* * Heden overL'erl, na eene korte doch hevige ziekte,
in eten ouderdom van bijna 63 jaren, Mejufvrouw CATHARINA van der MEER, Weduwe van wijlen Frans
van den Bos; waarvan bij deze aan Familie en Vrienden
kennis wordt gegeven.
JAN ter HOFFSTEEDE.Haarlem,
E. BRAAKENBURG.
Execut. Test.
27 Februarij 1840.
NB. De Timmermans- en Molenmakers-Affaire, zal op
denzelfden voet, en onder hetzelfde' beheer, als
zulks reeds sedert vele jaren heeft plaacs gehad,
gecontinueerd worden; bevelende zich bij voortduring in de gunst en aandenken der geëerde Begunstigers.
Tot bittere droefheid van mij en mijne Kinderen,
overleed heden iv den ouderdom van 63 jaren, mijn geliefde Echtgenoot, FRANS LAFEBER Sr., in leven
MARIA van der RING ,
Kleingaren Fabrijkeur.
Wed. F. Lafeber.
Gouda,
28 Februarij 1840.
De Affaire zal op denzelfden voet worden voortgezet,
door (le beide Zonen van den Overledene, /■'. I. ije
her I'zn. en Abrm. Lafeber.
V Hoorn, deu 28steu Februarij -1840. Heden om
sliep tot onze innige droefheid, onze geliefde Moeder en
Behuwd-Mocder, Mejufvrouw. MARIA KORTHALS
Weduwe den I leer Comelis Wümans , in den ouderdom
van bijna 6\ jaren. H. W. Wi[MA N S.
N. WIJMANS, geboren KROON.
C. C. W IJ M A N S.
aan de gevolgen eener zenuwHeden
overleed,
**
zinking koorts, onze hartelijk geliefde Broeder en BehuwdBroeder, PETRUS JOHANNES de HAART, Candidaat in de Medicijnen, aan deze Hoogeschool, in den
jeugdigen leeftijd van bijna drie en twintig jaren.
G.. A. de HAART.
Utrecht',
Uit aller Naam.
28 Februarij 1840.
Algemeene kennisgeving.
Februarij 1840, overleed binnen
Op
''-'"in 28wen
Utrecht,
den ouderdom van vijf en twintig jaren ,
Vrouwe 11. B. G. J. L. van HENGST, geborenBaronesse TAETS van AMERONGEN.
"„* Heden morgen overleed alhier, tot onze innige
droefheid, onze hartelijk geliefde Moeder en Sch >oii.
Moeder , de Weduwe CORNELIA DOROTHEA
HACKSTROH, geboren VEEREN, in den ouderdom
T. C. C. HACKSTROH,
van ruim 75 jaren.
Kapitein bij de s<le Afd. Int.
Utrecht,
28 Februarij
J. P. STIED I N G,
Gepensd. Kapitein.
1 840.
Mede uit naam der overige Broeders e:i Zusters.
Op uitdrukDeze strekt tot algemeene kennisgeving.
kelijke begeerte van den Overledene, zal er ge:ne
uiterlijke rouw gedragen worden.
*<l * Heden avond overleed ten mijnen Huize, na bet
ontvangen der 11. H. Sacramenten, mijn dierbare Broeder.
de Wel Eerwaarde Heer HENRICÜS ADRIANUS de
15KUYN, 11. C. Priester. J. C. de B R U V N.
Uit aller Naam.
Utrecht, den 28« mFebruarij 1840.
*„* Te BRIE L 1. e is, op den 28«en Februari] 1840 ,
overleden , Vrouwe HEN
aan'de gevolgen van eene beroerte
RIETTE MARIE LUX , geboren WIPPERMAN, In
den ouderdom van S 3 jaren.
Eenige kennisgeving.
Broeder
en Behuwd-Broeder, de Heer
geliefde
** Onze
is heden, inden ouderdom
JOAN HENDRIK FOCKE, droefheid,
overleden.
van 54 jaren, tot onze groote
Uit aller Naam.
Amsterdam,
P. CAL K O E N.
den 28*ien Februarij IS4O.
, mijnen harteiijk
* * Het heeft den Aimagtige behaagd
beminden Echtgenoot, de Heer CHRISTIAAN DETTavond ten 10' ure, in den ouderdom
MEIJER , gisteren
jaren,
aan de gevolgen van eene slijm.
van 'ruim 53
beroerte , plotseling van mij en mijne vier, ten deeie iio£jonge Kinderen, door den dood weg te nemen.
Ik geef' van dit voor mij smartelijk en onherstelbaar
verlies langs dezen gebruikelijken weg , kennis aan Bloedverwanten èn Vrienden, zoo buiten als binnen de Stad ,
en houde mij van hunne deelneming in mijnen hartgrondigen rouw, ook zonder brieven van condoleantie verzekerd.
Amsterdam,
J. S. II ö G G,
Weduwe C. Dettmei/er.
08 Februarij 1840.
Lieveling,
HENDRIKUS MAR.
jongste
Onze
**
TINUS, overleed heden tot onze groote droefheid, in
van bijna zes maanden.
den
A. B. VERPOORTEN.
Haarlem,
D.
M. VERPOORTEN,
Februarij
28
Geb. SC HAF FEU.
,840.
den 2Q-«en Februarij 1840. He* * Groningen,
jaren, de
den*
overleed alhier in den ouderdom van 76 Oud
Lid
van
REGNIER
SIJSEN,
Heer Mr. JOHAN
Apingadaui.
te
der Arrondissements-Regtbank
W. IL de SAVORNIN LOHMAN,
Executeur Testamentair.

*

'"*

**

.

***

—

-

ouderdom

nistrateur van 's Rijks Schatkist in Gelderland, in den
ouderdom van <7 jaren mij nalatende twee Kinderen.
V o r d e in,
Weduwe ELISE GERICKE,
Geboren WEINHAGEN.
den. 23«en Februarij 1840.
ziekte van eenige dagen,
na
eene
overleed,
"/Heden
in het 58ste jaar zijns ouderdoms, onze waarde Broeder,
Mr. WOLTER IIEINOLD de SITTER, in leven
Procureur bij de Regtbank te Winschoten,
Groningen,
Mr. R. de SITTER.
Uit aller Naam.
den 24sten Februarij 1840.
sukkehn,, tot
n , den 2451" Februarij 1840. HeV & F-F- uwar d eaan
* Heden
de gevolgen eener uitterende innerlijke
den overleed alhier,
*
van mij,
KUUR
ziekte, in den ouderdom van ruim 29 jaren, de WeiEchtgenoot GRETJh KUURdierbare
mijne
Kinderen,
ANDRE.E,
Edel Gehore Heer JOHANNES PETRUS
■» eene 6enO'-g»-van
ouderdom
56
in
den
MAN,
*«"»
in leven Ontvanger der Registratie, etc, te Harlingen.
van GUNST.
255»=" Februarij 1840. Heden
%* WaA 1. Wir K , den ouderdom
ruim 80 jaren, de
overlee»!» alhier, in den
Wei-Edele Geb. Heer ADRIANUS VERMEULEN ,
onder den aanval eener hevige
Ambachtsheer van Sprang.
in den ouderdom van ruim
zenuw-zinking-koorts
6%
den 25'tea Februarij 1840. Heden jaren,
DE LEEUW, Weduwe
* * Dordrecht,
overleed alhier, op het alleronverwachcsc, de Wei-Edel Wel-Ed. Achcb. Heer Petrus de Somiaville,
Gebore Heer Mr. H. M. VOCKESTAERT, Officier
X l. k m aar, den 2Qstcn Februarij 1840.
bij de Arrondissement» Regtbank te dezer Stede.

-

dvÉlS?Ö"fngdurige

chöefheid

«^VrletTe

%J{ÏPK^ "IfyWDE

2PVelHeden 'overleed,

Vrouwe? JOHANNA

d4

Heden overleed tot onze bittere droefheid*, iv den
van circa 74 'jaren, onze geliefde Vader en
Behuwd-Vader, de Heer ADRIAAN KLUIT, in leven
Apotheker en Lid der Plaatselijke Geneeskundige Commissie alhier.
IL K L U I T,
Dordrecht,
Uit aller Naam.
Februarij
den 29sten
1840.
NB. De Affaire wordt op denzelfden voet voortgezet
door deszelfs Zoon A. KLUIT Az.
mijner Kinderen bit* * Heden overleed, tot mijne en Echtgenoot,
teedergeliefdc
mijn
tere* droefheid,
JEAN
PIERRE VOGIN, in den gezegeuden onderdom -van
zeven en zeventig jaren en bijna drie maanden, na eene
allergelukkigste Echtvereeniging van omtrent veertig jaren.
Wede. j. P. VOGIN,
'sGravenhage,
Geb. MORG A N.
tien sekten Februarij 8840.
Eer.ige kennisgeving.
* * Heden overleed in den ouderdom van 69 jaren,
mijn hartelijk reliefde Echtgenoot, de Wei-Edel Gestrenge Heer JOHAN van der STRATEN, gepensioneerd Majoor.'
"'Gravenhage, -M. A. van der STRATEN
geb. HENDERSON.
»!en 20«en Februarij 1840.
een lang smartelijk
* Op den 28sten dezer, stierf na
droefheid
van ons en
diepe
tot
Christelijk
lijden,
maar
verdere Betrekkingen, onze dierbare Behuwd-Zuster en
Zuster, Jonkvrouwe JOHANNA DIGNA SANDRA, in
den ouderdom van ruim 60 jaren. Zij overleed te Dordrecht,
ten huize van de Wei-Edel Gebore Vrouwe de Wed. van
Poelien van Nulaitd, tusschen welke een vriendschapsband is verbroken, die een reeks van jaren had bestaan.
IC oudek er u, Mr. P. C. lt lEMER S M A.
SARA JACOBA RIEMER'SMA ,
l |en2oste,.Februarij
Geb. SANDRA.
1840. mij
van den 29«en Februarij
morgen
ik
in
den
Mogt
V"
verheugen in de geboorte van eene Dochter, den avond
van dien dag was de noodlottigste mijns levens, daar liet
den Almagtigen behaagde, mijne dierbare Echtgenoot,
SARA lIËNDRIKA BUKMAN , in den ouderdom van
29 jaren , van mijne zijde weg te nemen. Weenendc staar
ik haar met mijne vijf Kinderen na, welke allen te jong
ziin dit voor hen zoo zwaar verlies te kunnen beseften.
SIJBRAND JONATHAN de FLINES.
Amsterd'a m , 29 Februarij 1840.
(ACOBUS COENRAAD , werd
* * Onze Lieveling,
intrede
van zijnen twaalfden levensbij
dc
heden,
ons
maand , door den dood ontnomen.
Ju-. J. W. K E I S E R.
Gorinchem,
C. A. 11. KEISER,
den 1 sten Maart 1840.
C L O E T E.
kennisgeving.
Eenige
en smartelijk
langdurig
Heden
overleed
na
een
V
lijden, onze innig geliefde Zuster, ADRIANA PIIILIPPINA DAMMÈ, in den ouderdom van 43 jaren.
De vaste overtuiging van haren zaligen overgang kan
ons in dezen slechts troosten. Op uitdrukkelijke begeerte
van den Overledene, zullen geene uiterlijke teeltenen van
Uit aller Naam.
rouw gedragen worden.
J. KOORNDIJKER DAMME.
Rotterdam, i Maart 1840.
Eenige kennisgeving.
morgen overleed, tot mijne en mijner KinHeden
**
deren grievende smart, mijn hartelijk geliefde Man, LEONARDUS VOLLEBREGT , in den ouderdom van
hiiua 67 jaren, en voorzien van de Genademiddelen der
ADRIANA V E RGO U W,
R, C.
Wed. L. Vollebregt.
Leyden, i Maart 1840.
** Heden overleed, na eene slepende ziekte,. mijne
geliefde Echtgenoot, M. C. WARTJOUW, m den ouderdom van even 26 jaren.
P. M U L L E lt.
Leiden,
1 Maart 1840.
* * Het behaagde den Almagtigen dezen avond, onzen
innig geliefde jongste Zoon, JACOBUS JOHANNES
ARNÓLDUS, na een smartelijk lijden van slechts cenige
dagen, echter versterkt door de IL Sacramenten der stervenden, in den jeugdigen ouderdom van bijna 14 jaren,
cot zich te nemen.
De hoop dat God hem inde jaren der onschuld 111 zijn
zalig rijk heeft opgenomen, zijn alleen in staat, om ons
diep bedroefd ouderhart ce vertroosten.
R. van ROMUNDE.
Kampen,
W. van ROMUNDE,
o Maart 1840.
4
Geb. van MUURLINK.
en Behuwd* * Heden overleed, onze waardein Vader
den ouderdom van
Vadèr,
JOHANNES de JONG,
Uit aller Naam.
circa 80 Jjaren.
jOHs. j. de JONG.
Rotterdam , den 2»fen Maait 1840.
Eenige kennisgeving.
Volgens verlangen van den Overledene, zullen geene
uiterlijke rouwceekenen gedragen worden.
'sGravenhage, den 2den Maart 1840. Heden
* *
overleed alhier, tot bittere droefheid zijner nagelatene betrekkingen, na een langdurig lijden, in den ouderdom van
Heer Mr.
"73 jaren en 8 maanden, de Wel Edel Gebore,
Oud Lid
van
den
HEUVEL
HENDRIK ADRIAAN
der Staten van de Provincie Utrecht.
heeft den Almagtigen behaagd , heden morgen,
* * Het
lijden, mijne hartelijk geliefde Echtgelangdurig
een
na
GERARDA van den
HÜIjBERDINA
noote
Vrouwe
BROÉKE, in den ouderdom van ruim ai jaren, tot zich
Wat ik en mijne zeven Kinderen in haar
te nemen.
alleen die genen beseften die hare zorg
kunnen
verliezen
PIETER PUNT.
nabij
kenden.
m liefde van
,
in
de
Diemermeer
eri-i'st,
ZoM
2 M aart 1840.
mor* * Naarden, den 3<'en Maait 1840. I leden
hartelijk
den 'overleed tot onze bittere smart; ook ons
oudste Dochtertje, HENRIETTE ALEXANin den ouderdom van twaalf jaDRINA ADELAÏDE,
hevige
eene
ren, aan
Tl|OßßE CKE
H. IV THORBE CKE ,
Eenige kennisgeving.

**
ouderdom

*

,

op de Rivier den Nieuwen IJssel en de Veluwsche egen. Adres mee gefrankeerde Brieven onder Letter X ,
bij de. Stads-Boekdrukkers en Boekhandelaren KETS en
LAMBRECHTS , te Doesborgh.
%* Door toeval wordt te Deventer te Huur aangeboden : Een modern HEEREN-HUIS , met acht Vertrekken , waarvan de meesten behangen en met vier Stookplaatsen zijn, volledig Onderhuis, ruime Keuken, met alle
benoodigheden , drooge Kelder, Meiden- en Mangel-Kamertje , Slaapplaatsen en Provisie-Kasten, ruime Zolder,
een Tuintje en Bleekveld, met of zonder Stal en Koetshuis. Franco Brieven onder Letter H , bij den Boekhandelaar J. de LANGE aan den Brink , te Deventer.
Er wordt te HUUR aangeboden, om met 10 Mei
te aanvaarden: Een alleraangenaamst gelegen BUITENVERBLIJF ,in het Dorp Dieren, Provincie Gelderland,
aan den Straatweg, tusschen Arnhem en Zutphen, en in
de nabijheid der Stad Doesborgh. Nadere informatien te
bekomen met gefrankeerde Blieven onder Letters G. G.
11-, bijden Boekhandelaar J.- H. A. WANSLEVEN,
aan de Markt te Zutphen.
*3 Te -Noordwijk Binnen , is tegen 10 Mei a.s. te
HUUR: Een zeer aangenaam gelegen HEEREN-HUIS,
met vier Beneden-Kamers, als nieuw behangen, daarenboven een Kamer ingerigt vooreen Apotheek en een voor
een Bediende, Meide- Kamertje, Keuken met Pompen en
verdere Gemakken, tevens is er uitmuntende gelegenheid
voor opvoeding, wegens de alhier gevestigde Dames en
Heeren Instituten. Franco te bevragen, bij |. OUWEHANDT , Mr. Timmerdam aldaar.
V Te HUUR: De BOERENWONING MEERLAND, met 2Ó' Bunder WEI- eu HOOILAND, gelegen aan den Buitenvelderschen Weg nabij Amstelveen ; de
Woning is primo Mei, en het. Land dadelijk te aanvaarden, informatien zijn te bekomen bij den Heer J. ROOTHAAR , Burgemeester te Uithoorn, alwaar mede te bevragen is: Een gemetselde GRAFKELDER , op de Burgerlijke Begraafplaats dier Gemeente.
*„* Men verlangt in Huur tegen Mei e. k., een OPTREK, in de omstreken van Haarlem , liefst inden Heut.
Adres onder Letter Z, met opgaaf van Huurprijs en ligging, bij W. WILLEMS, Boekhandelaar iii de Vijzelstraat,' bij de Heerengracht, No. ui , te Amsterdam.
V 'Ü I T de II A ND te HUUR:
Een geheel nieuw opgetinimerd HLIIS , beslaande in 16"
Beneden- en Boven-Kamers, meest allen behangen, bijzonder geschikt voor een Logement, hebbende het mooije
uitzigt over de Rivier de Waal, genoemd het Duitsche
Hof, waar de Stoombooten aan- en afvaren. — Brieven
franco te bezorge'll bij F. van MEURS, te Nijmegen.
"j,* Te KOOP: Ecu nieuw gemaakte Wagen, zeergeschikt tot vervoer van zware Pakgoedereß, alsmede ten
gebruik voor een Blekerswairen , tè zien en te bevragen bij
P. GOE.MANS, Mr. Wagenmaker, en JAN SCIIUTS,
.\|r. Smit, beide wonende te IBHegom. Brieven franco.
Te HUUR, des verkiezende'dadelijk aanva'arbaar;
tot Mei 1841 of langer: Een onder I'rummen aan den
Straatweg van Zutphen op Arnhem gelegen BUITENVERBLIJF, met Stalling, Tuin en Wande)itig£t). Met
franco Brieven bevraagbaar bij W. J. THIEME, te
Zutphen.
*„* Men vraagt liefst in de Stad of wel in de Provincie Utrecht overtenemen : Eerie HANDELSZAAK in
Granen of iecs derge'ijks, waarbij men Huizing, Pakhuis
of Fabriek voorloopig ;kan huuren, hecwelk een burger
bestaan opleverd , cevens een matig kapitaal voor vereischc
wordt. Die hierop I'ellecteren, adressere zich mee opgaaf en noodige inligting met franco Brieven onder Letter M, bij den Boekverkooper P. C. DILL , te 'sGra-
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V VltIJ W 11, LI G E V Elt KOOP I N G.
Op Zaturdag den 2isten Maart 1840, des avonds ten
zes ure, zal men in het Heeren-Logement, aan den Burg
binnen Leiden, publiek veilen , en acht dagen later afslaan,
en genoeggeldende finaal toewijzen :
No. 1. De aanzienlijke en fraaije HOFSTEDE , genaamd HET HUIS TER WEGEN, alleraangenaamst gelegen aan den Straatweg vau 's Gravenhage naar Haarlem,
met derzelver kapitale zeer logeable van Duifstenen Gevel voorziene dubbele Heeren-Huizing, waarin eenaantal
meest sierlijk behangen en gescucadoorde Vertrekken, en
daar onder eene ruime Vestibule,, dito Salon, Entre-Kamer en Eeczaal, een uitgebreid en gemakkelijk Benedenhuis , bevattende verschillende Kamers, benevens Keuken,
Kelder en andere Geriefelijkheden, groote Zolders mei
Dóthesrique-Kamers en verdere Gemakken; voorts Staling voor 10 Paarden, Koetshuis, Tuinmanswoning, Oranjehuis, fraaije Tentkoepel aan den Straatweg, Schuren,
Trek- en Bloemenkasten, Druivenbakken, Broeijerij en
verder Getimmerte; verder eene groote Moestuin, Doorngaard, Houtbosschen, Vijvers, Goudvischkom en ecu
spatieus net en met Bloemperken aangelegd voorplein,
waarmede de Gebouwen door een IJzeren Hek, van den
Straatweg zijn gescheiden, waarover en over de Overplaats, zij een bekoorlijk uitzigt hebben, alles staande
en gelegen in de Gemeente Sassenheim, en groot circa 13
Bunders. Wijders nog de OVERPLAATS , gedeeltelijk
beplant met welwassend Hakhout en opgaande Boomen,
gelegen over dc voormelde Hofstede, aan de andere zijde
van den Straatweg, mede onder Sassenheim, groot 4
Bunders 7$ Roeden.
Kunnende den ioden Mei IS4O in bezit genomen worden.
No. 2. Eene kapitale, hechte, sterke en welgelegene
HUISMANS-WONING , genaamd WILDRIfK, bestaande in derzelver Bouwhuis, Stalling Voor 32' stuks Hoornvee en 2 Paarden, een binnen weinige jaren
nieuw Gebouwd Zomerhuis, Schuur, Hooibergen en verder Getimmerte , staande en gelegen aan den Straatweg, nevens de
voormelde Hofstede, alsmede diverse partijen goede, degelijke en weltoegemaakte WEI-, HOOI- en TEELLANDEN, om en bij de voorschreve Woning, te zamen groot 30 Bunders, 33 Roeden , 10 Ellen , gelegen
deels onder Sassenheim en deels onder Voorhout.
Verhuurd aan Leendert Zwaheveld, de Landen en Tuin
tot nitimo December 1844, en de Woning, verdere Gebouwen en Werf, tot ultimo April 1845, voor f iooo
'sjaars, en onder conditie, dat de Kooper deze llihu'
jaarlijks zes maanden te voren za! kunnen opzeggen, mits
betalende aan den Huurder voor ieder jaar dat hij vroeger zal vertrekken, f 100 schadevergoeding.
No. 3. Een Perceel BOSCIILAND, gelegen aan de
Zandsloot, bij de oude Postbrug , onder Sassenheim groot
ruim 1 Bunder.
No. 4. Twee Partijen BOSCH LAND, gelegen achter
elkanderen aan den Straatweg, onder Sassenheim, gedeeltelijk nevens de voorschreveue Overplaats groot' ,
Bunders, 1 Roede, 20 Ellen.
No. 5. En laatstelijk twee Partijen WEILAND, gelegen nevens den anderen en nevens de voorschreve Overplaats , onder Sassenheim, te zamen groot circa 2 Bun-

ders ,

Roeden.
Kunnende terstond aanvaard worden.
Alles breeder bij aangeplakte Billetten omschreven.
De Percelen No. 1 en 2 kunnen dagelijks worden bezigtigd, met een Toegang-Billet, verkrijgbaar bij de'folienaars Van der SALM en C. de KÈIJSER, te Sassenheim en Oegstgcest, alsmede bij den Notaris BARKEIJ, te Leiden, bij welke laatstgenoemden nadere informatien zijn te bekomen, en bij wien de Veilconditien
en Eigendoms-Bewijzen , gedurende 14 dagen, de gunning
venhage.
voorafgaande, (den Zondag uitgezonderd) ter inzage zuiV UIT de HAND TE KOOP:
Een BUITENGOED nabij Cleve; Adres onder Letter len liggen.
A M E V E RK O O P
V VOOlt N van
11, bij den Boekhandelaars. J. KREUDLER, te Cleve,
eenen
met gefrankeerde Brieven.
TE
KOOP:
Een
WEITen
ROGMOLEN
TE SNEEK.
PONTSCHIP,
DE
HAND
V UIT
Dc Notaris C. J. JORRÏTSeWA, te Sneek, zal pumet deszelfs staand en loopend Want, sjroot volgens Meetbrief 38 Tonnen. Te bevragen bij W. KOSTER, te bliek ten Verkoop aanbieden:
Eenen uitmuntenden, zich in den besten toestand beZaandam.
vindenden
liorisanten WEIT- en ROGMOLEN, bekend
Curators
in
het
Faillissement
van
la
*.* De
JAN
als eenen der volledigste en sullisantste van dat soort,
II Al [E, Verhuurder van Paarden en Rijtuigen', Kofh'jhuisiiouder en Koopman te Utrecht, zuilen ten overstaan hebbende 25 El 1 Palm vlugt, hechte As en Roeden, 3
van den Notaris |. H. van GROOTVELD, als daartoe paar beste Steenen , en welingerigt werktuigelijks. staande aan hec Zomerrak te Sneek, DE OOSTER MOLEN
benoemd door den Edel Achtbaren Heer Regter Commissaris in gezegd Faillissement, bij dispositie van den is»len genaamd, benevens den daarbij behoorenden uitgestrekte!!
lanuarij 1840, behoorlijk geregistreerd, op Zaturdag den Grond, Erf, prompte Wooniiuizinge en Knechts woningen met alle deszelfs noodige Behoeften en Gerijfelijkheten vijf ure, 111 het Lo7<ten Maart 1840, des namiddags
te
het
den ; eindelijk al de Fafriekmacige Werkcuigen den' MUtrecht,
Sint
Pieter
111
achter
Verkoopingen
,
caal der
verkoopen
: olen eigen, in den besten staat, en op cauxacie verkrijgbaar.
openbaar doen veilen en aan den meestbiedenden
Een en ander in gebruik bij de Wed. Sijboli Thomas
geheel
geuit
den
Grond
nieuw
jaar
Eene in het
1834
bouwde HUIZINGE , met twee KOETSHUIZEN en van der Meiden, en met succes eene reeks van jaren door
een STALLING voor zestien Paarden, mitsgaders eene haren Echtgenoot en Familie gedreven, heefc door alle
opene Plaats, bijzonder geschikt tot Koffijhuis, welke ook tijden een ruim bestaan opgeleverd.
De aanvaarding 12 Mei 1840, en bij overeenkomst
daarin wordt uitgeoefend , Sociëteit , Stalhouderij of andere
inrigting, nevens de Erfhmir van 595 Ellen Gronds, eerder.. De verkoop geschiedt in 2 Percelen, op gemakstaande en gelegen binnen Utrecht, aan het Bagijncnplein kelijke voorwaarden, kunnende de Kooper een aanzienlijk
Wijk 11 , de Huizinge gemerkt Numero 326, zijnde deze kapitaal op het te veilene gevestigd krijgen.
Wie gading maakt kome op Vrijdagen den 13 en 2>sten
Huizinge voorzien van twee zeer groote Zalen, de eeue
lang 18 EI 8 Palm, en de andere lang 12 El 5 Palm, Maart 1840, telkens 's avonds 7 ure , provisioneel,'ten
behangen en geplafonneerd , een vrolijk nitzigt hebbende Huize van den "Societeithouder Heslinga, en finaal bij
op de Nieuwe-Kade of op Stads-Singel, voorts van vijf Geert de Ruiter, te Sneek ,en koope op alsdan voortezoo Boven- als Beneden-Kamers en twee Kabinetjes , al- lezene 'Conditien , inmiddels te vernemen , benevens Billen behangen, twee Keukens met 'Regen- en Weiwaters- letten te verkrijgen ten Kantore van genoemden Notaris.
V"1 In de maand Junij of Julij, den dag nader te bepaPompen , de eene ook met Fournuis, twee Zolders en
len , zal te Nijmegen in hec openbaar verkocht worden:
twee Wijn- of Provisie-Keiders, behoorende coc den BoeEen zeer aangenaam gelegen LANDGOED , ruim ecu
del van genoemden Jan la Haije.
halfuur gaans van de Stad Nijmegen, voorzien van een
Alles door den.Kooper dadelijk te aanvaarden.
goed ingerigt Heeren-Huis, geschikt voor Zomer- enlVin
Billetten,
onderligt
aangeplakte
en nader
Breeder bij
'
ter-Vcrblijf, waarin twaalf groote en kleine Vertrekken,
te bekomen ten Kantoren van boyengenoemden Notaris
Keuken, Zolder, Stalling, Koetshuis en andere CommoVan GROOTVELD, en van de Procureurs Van HENditeiten , verder ruime ' Tuinen met vruchtdragende BooGELAAR en van TOORENENBERGEN , respektimen , Tuinmans-Woning , Loots of' Bergplaats , Broeijerij
velijk binnen Utrecht.
enz., tevens doorsneden met aangename Wandel ingen inec
G.
WALLER
en
W.
BUNK
Makelaars
F.
De
91'en Maart eerstkomende, hoog opgaande zware Beuken, Ipen, Linden, Dennen en
Wzt, zullen op Maandag den
onder meerdere Percelen, in het O. Z. Heeren-Logement, Larix Boomen, alsmede welig groenend en rentgeveii.l
Eiken Hakhout, groot vijftien Bunders.
te Amsterdam , presenteren te verkoopen : Eene Partij
in
gelegen
Binnenpolder
de
van
20. Een daaraan gelegen en grenzende BOUWHOF,
HOOILAND,
"*. * Voor de menigvuldige blijken van deelneming bij WEI- of
Bouwmans-Woning en plus min. zeventien Bunof
Rottepolder
SparenZuidervan
met
in
de
en
Sparenwoude
liet*overlijden van Mejuffrouw Catharina van der Meer, woude, graot Bunders 16 Roeden, en een Perceel dito ders goede
BOUWLAND en BOOMGAARD , mitsgeschikt
Weduwevan wijlen F. van den Bos, betuigd de Familie LAND, groot4 2 Bunders 92 lloeden, in de Spiering- gaders goed rentgevend Eiken Hakhout en opgaandeBoobij deze hunnen weimenenden dank.
Ilornerpolder. Met zoodanige Vrijdom van Tol aan dé men , beide Goederen in Percelen en Massa.
Haarlem, < Maart 1840
Nadere informa.ien met franco Brieven ce bekomen bij
Hekken op dc Haarlemmerweg, als bij de Veilconditien
lieer Notaris W. D. van ROGGEN , te Wijcheii,
dagen
E
Verden
'
op
HI
vóór
en
den
,
!
R..
za! worden vermeld welke 4
V LEES
bij Nijmegen.
Met hartelijke dankzegging aan de edelmoedige gevers berigt de koopdag ter visie zullen leggen , ten Kantore van den Noaam CpostmciK taris E. BAAK, op de Keizersgracht, tegen over de
Werken over de
ondergeteekende dat hij ontvangen heelt uit
V BELANGRIJKEN
LijDENs Geschiedenis.
onleesbaar) van R. P. een coupon 2. p. c. werk. s. num. 172899,
te
Amsterdam.
,
No.
Westermarkt,
302
mini. 742,
er f 12,37' ; "it Rotterdam van O. Z. een dito coupon
DAGELIfKSCHE OEFENINGEN des CHRISTENS
Dingsdag den io<kn Maart 1840, des. avonds
V °P
Amsterdam een coupon weener bank obligatien si
gr. f 12.37Ï*
in
dc LIJDENS GESCHIEDENIS van zijnen HEIbij
,
te
Kwinkelenberg
Logement
in
H.
zal
het
ure,
p c. num. 31655, gr. 10 flor. weener courant.
ten tijde van derzelver gedachtenis viering, door
LAND,
den.
KEMvan
Notaris
S.
van
protestantNigtevecht, ten overstaan
Terwijl door tien ondergeteekende bij voortduring de
,
in de
verkocht:
ALEXANDEit
publiek
wordt
de KONING. "Tweede druk ,in drie Dee,
welker
toestand
is
en'donkcrdcr
te
worden
treurig
weduwe,
PEN
residerende
Abcoude
sche
ERF en GROND, STAL en TUIN, len kompleet prijs 5,50, en van denzelfden- Schrijver,
edelmoedigheid aller menschenvrienden blijft aanbevolen, zyndehet
No.
Een
HUIS,
nog staande en gelegen te Nigtevecht; te aanvaarden 10 Mei HANDLEIDING 'omtrent de Leerredenen over de LIJlot nu toe ontvangene niet toereikend om haar en hare zeven be■re.tr ion? 8kinderen voor meer en meer naderende armoede te
en GROND, mede DENS GESCHIEDENIS des HEILANDS, jaarlijks'te
1840. No. 2. Ëen HUIS, ERF dadelijk
F. F IJL LINK,
veiligen?
-thouden in de Hervormde Christelijke Gemeente. Bijzonte aanvaarden.
.,
Nigtevecht,
staande
en
te
gelegen
Predikant te Gulpen, provincie Limburg.
groot
der ten Platten Lande, tweede dmk prijs /' 1,25. Van
WEILAND,
En No, 3. Een' Perceel uitmuntend
beiden
Overdeze zoo algemeen gezochte Werken, zijn nog
gelegen
in
den
Ellen,
Roeden
20
Bunders,
Doesborgh en Elkum, Provincie Gelder4
74
bij
weinige
Exemplaren te bekomen, bij de BoekhandeBreeder
zeer
* * Tusschen
Weespercarspel.
aanveldscheu Polder, onder
mee 10 Mei aanstaande ce HUUR: Twee ongeen
laars
S.
de
en J. C. vau RESTEREN,
nader
GREBBER
omschreven,
aangeplakte
Billetten
gedrukte
en
of gemeubileerde BOVEN- en des verkiemeubileerde BENEDEN-KAMER,
van
te Amsterdam.
den
S.
van
te
ten
Kantore
Notaris
onderrigt
bekomen
Slaapvoorzien van
zende een
te Abcoude voornoemd.
TeUwtem, bij JGll. ENSCHEDÉ en ZONEN.
kamer en verdere Gemakken, een ruim uitzigt hebbend?
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