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tn berigten uit Konstantinopel, te Weenen ontvanwordt gemeld, dat tusschen den heer v. Titoff,
|er>,
en russischen gezant bij de Ottomanische Porte, en
Jjle turksche
Regering ernstige geschillen waren ontstaan
\Zeï ftet a' 0I" n^et erkennen der nieuwe constitutie voor
AUGSBURG,

[Iv de italiaansche berigten, over Frankrijk ontvangen,
««nt voor, dat de bezending der Sicilianeu, den 27stwl
te Alexaudria deu Koning van Sardinië en
hertog van Genua is voorgesteld, en zeer minzaam
.eö
ls ontvangen. De
voorzitter heeft het grootkruis van de
or de van St. Morice en Lazaro erlangd.
De sardiuische minister van oorlog Debormiila heeft al
"e bevelhebbers der troepen aangeschreven,
dat, daar
reeds ecu belangrijk gedeelte van den wapenstilstand is
verstreken, geheel het leger gereed moet zijn, om zoodanig te werk te kunnen worden gesteld, als de eer en
belang van de Kroon en van het land zullen vor"jet
deren , terwijl de troepen genoegzamen tijd hebbeu gehad, om zich van degeledene vermoeijenissen te herstelten en de krijgstucht te doen herleven.
Den 28stenscheeu de revolutionaire partij nog meester in
Destijds werd er echter niet meer gevochten. Bij den opstand waren de openbare gestichten,
a 's de Bank eu de Lombard, niet
begemoeid. Men

het, zeer, dat de strijd weder bloed had gekost;
keurde
doch men verzekerde, dat eenige volksleiders de menig-

te

hadden weten te bevredigen, zoodat het
burgerwacht gezamenlijk de posten bezetten.

volk en de
De vreemde Consuls waren evenwel niet gerustgesteld en verengden troepen, ter beveiliging van personen en eigendommen. De toscaansche Regering scheen echter niet geZlnd te zijn, om troepen naar Livorno te zenden; immers
"it was stellig aan eene bezending, welke zich naar Florence had begeven, om naar het lot van pater Gavazzi te
vernemen, verzekerd geworden. De genoemde bezending had verder aan hare stadgenooten berigt, dat
Gavuzzi reeds in vrijheid gesteld, en naar Bologna vertrokken was.
De troepen van den generaal v. Welden bezetten steeds
Bondeno en Foute Lagoscuro. Hij stelt voorwaarden voor
oe ontruiming dezer punten, welke door den Paus onaannemelijk worden geacht. Tot beveiliging vau Bologna
aan het eerste regiment zwitsersche troepen in pausse|s''jke
dienst bevel gezonden, om zich van Rimini derwaarts
te begeven. Den 24 3t" is te Rome iv de vergadering der
afgevaardigden weder eene heftige taal gevoerd. Sterbini
heeft beweerd, dat de strijd van denKoning van Sardinië
wiet Oostenrijk wel was geëindigd, maar nog geenszins de
strijd van Italië, 't welk onafhankelijk wilde worden, en
dat. de Piemoutezen zeer gereed waren, om dien strijd,
onder een ander opperhoofd, te hervatten. Hij heeft willen weten, waarom het romeinsche legioen nog niet naar
Bologna was getrokken, en is niet bevredigd doorde verklaring , dat de meeste dezer manschappen in de capitulatie begrepen waren. Ten slotte heeft de pausselijke minister Fabri zich genoopt gevonden , te verklaren , dat van
dat het heil
onderhandelingen niets te verwachten was;
des vaderlands afhankelijk was van een algemeenen opstand der menigte, en dat Frankrijk zoo wel, als Spanje,
daarvan een luisterrijk voorbeeld hadden gegeven , toen het
er op aankwam , om zich aan vreemde dwingelandij te onttrekken. Sterbini heeft daarop hervat, dat hij, na eene
dergelijke verklaring, niets meer kon verlangen.]
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5 in de drie maanden.

voortreffelijkste zomerweder een aantal menschen naar dde met een overwonnen
italiaanscheu Vorst, opdat het
buiten gelokt, om getuigen te zijn van het indrukwekkende den schijn kunne
aannemen
van edelmoedigheid te bemilitaire schouwspel. Er was eene bepaalde ruimte afge- toonen;
terwijl het, onderhandelende met de twee magschoten voor de leden der Nationale Vergadering, die tigste europesche
mogendheden, werkelijk voorovermagt
voor het meereudeel aanwezig waren.
zou bukken. Ten bewijze, dat men zich bedriegt, indien
Al de legioenen van de nationale garde dezer hoofdstad men vermeent, dat
Oostenrijk
en der omliggende gemeenten werden bij deze wapenschou- mogendheid integendeel blijkenden krijg wil, en dat die
wiug vertegenwoordigd door twee compaguien van elk vrede te begeeren, voeren de heeft gegeven van den
schrijvers van dat betoog
batlaillou. Deze gezamenlijke ___ttionale garden vormden aan, dat de maarschalk
Kadetsky reeds onderhandelingen
niet minder dan vier linien, die ten westen langs de ge- over den vrede
heeft
heele lengte van het Veld van Mars waren geplaatst. sche leger de Tesmo aangeknoopt, zoodra het sardiniovergetrokkeu was en volmagt van
Van de republikeinsche en de mobile garde waren 200 de oostenryksche
bewindslieden
had erlangd, om naar o-emanschappen van elk battaillou gezonden , die in hetmid- -lang der omstandigheden te
handelen.
den yan het Veld waren geplaatst. De troepen van linie,
Iv dat betoog komt voor, datRadetsh, heeft
voorgeslade ligte infanterie en de battaillons sappeurs en genie- gen dat Lombardije
aan Sardinië zal worden afgestaa.i; —
troepeu vormden mede 4 lange linien ten oosten van het dat \euetie tot eene vrijhaven,
gelijk de steden Hamburg
veld tegenover de nationale garde. Bij de brug van Jena en Lubeck , zal
worden
; — dat een onafhaukeverklaard
waren 8 bespannen batterijen geplaatst. Op de kaai langs -1 ijk Vorstendom,
bestaande
uit
Venetië eu Frioul, zal
de Seine, ten westen van het veld , bevonden zich de re- worden tot stand
gebragt, ten voordeele van een der zonen
publikeinsche garde te paard en het geheele personeel der van den Aartshertog
lleijnier
eindelijk , dat Italië
gendarmerie; op de kaai ten oosten stonden in linie 2re- eene som van 400 millioenen; zalenbetalen,
als aandeel
gimenten kurassiers, 2 regimenten dragonders, een re- in de oostenrijksche
schuld.
giment lansieis en 50 trein-wagens. Juist te 12 ure
De schrijvers van het Journul des Débats eindigen dit
bcyond de generaal Cavaignac zich, met militaire naauw- allezins belangrijke
met de navolgende zinsneden:
keurigheid, op het terrein, vergezeld door de generaals ue op dien voet betoog
aangevangene
en voortgezette onderLamoriciire, Changarnier en een zeer talrijken staf, waar- handelingen
waaruit
bij men ook den prefect van politie Bueotix heeft opge- trouw eu de wensch het best de eerlijkheid, de goede
naar vrede van Oostenrijk kunnen
merkt. Nadat de linien waren geïnspecteerd, 't welk blijken,
moeten, naar het ons voorkomt, worden aanruim twee uren heeft geduurd, hebben de gezamenlijke genomen en
goedgekeurd dooralle gouvernementen ; door
troepen voorbij het hoofd van het uitvoerende bewind alle verlichte mannen
gedefileerd, waarmede weder drie uren zijn verloopen. de wijze zij" moge, in alle Rijken, hoedanig dan ook
waarop Oostenrijk zijn doel zoekt te
Omstreeks vijfure was het geheele militaire schouwspel af- bereiken.
Wy beweren geenszins, dat een tractaat, 't
geloopen. Niettegenstaande er eene ontzaggelijke menigte welk aan die voorwaarden
kracht vau wet geeft, het *evolks op de been was, is de orde geen oogenblikverstoord luk van Italië op
hechte grondslagen zal vestigen ; maar
geworden en heeft men van geene ongevallen vernomen. wij gelooven
vast, dat het zal kunnen strekken ,
Noch bij de troepen, noch bij het publiek heeft men dit- Italië in
om
te stellen
staat
ten einde «//zijne onafmaal eenige geestdrift waargenomen ; men meent, dat het hankelijkheid
en vrijheid op eene duurzame wijze te
publiek reeds zoo dikwerf geestdrift aan den dag heeft ge- bevestigen. Buiten
twijfel zal aan dat land nos veel te
legd voor gebeurtenissen en zaken, die naderhand ziju ge- wenschen overblijven;
maar welk volk

_

bleken geenszins aan de verwachting, welke men daarvan
koesterde, te voldoen , dat hetzelve niet gemakkelijk meer
in geestdrift ontstoken zal geraken. De generaal Cavaignac
is intusschen door alleu zeer g/? ?d an, men zou bijkans zeggen met gepasten eerbied ontvangen. Al de troepen waren iv marschtenue, van kiïjgsvoorraad en ook van eenigen leeftogt voorzien, en de genie-troepen voerden hunne
werktuigen met. zich. De houding en uitrusting der ge- '
zamenlijke manschappen van het leger lieten , volgens het
oordeel van deskundigen, niets te wenschen over.
De algemeene aandacht is en blijft steeds nagenoeg
uitsluitend gevestigd op den stand der zaken in Italië.
Hoewel men steeds ernstig bevreesd blijft, dat de oorlog
met vermeden zal kunnen worden, zoo is echter alle
hoop op eene vredelievende schikking nog geenszins vervlogen. Zooveel is zeker, dat men zoowel van de zijde
van Oostenrijk , als van het fransche gouvernement, eene
loffelijke zucht waarneemt om eene vredebreuk te voorkomen, en dat vau weerskanten indedaad wordt getoond,
dat men niet eer tot den krijg wil overgaan, dau nadat
alle middelen, om tot eene overeenkomst te geraken,
zullen ziju uitgeput.
Het blijkt thans, dat vrijdag jl. in den laten namiddag
een courier uit. Weenen is aangekomen met depêches voor
den minister van buitenlandsche zaken , den heer Bastide,
waarbij het oostenryksche kabinet de fratisch-engelschè
bemiddeling van de hand wijst, op grond, dat door hetzelve regtstreeksche onderhandelingen zijn aangeknoopt
met den Koning van Sardinië; doch onder bepaalde verklaring, dat het bereid is, om tot die bemiddeling zijne
toevlugt te nemen , ingeval de onderhandelingen met dien
Vorst, tot geen gewenscht einde mogten leiden en de
krijg, na het eindigen van den wapenstilstand, mogt

,_

—

[Uit bijzondere brieven}. De voorwaarden van den
Wapenstilstand metDenemarken hebben , ofschoon slechts
hij geruchte bekend, geen gunstigen indruk op de vrijzinnige eu eigenlijk gezegde duitsche partij gemaakt,
yeze beweert, dat Pruissen in dat opzigt eigendunkelijk worden hervat.
■is te werk gegaan, eu zonder zich om de algemeene beHoe dit berigt door het. fransche gouvernement wordt
'angen van Düitschland te bekommeren. Men keurt het opgenomen , is nog niet bekend , en zal
vermoedelijk niet
af. dat een wapenstilstand, die in elk geval grondslagen bekend worden, dan nadat de engelsche
v°or een toekomstig vredesverdrag oplevert, is gesloten, zich zullen hebben verklaard ten aanzien bewindslieden
vau de doorhen
donder goedkeuriii"- van het Parlement, en men ziet des- te volgen staatkunde. Men vleit zich , dat de personen,
Wegens een min of meer hevig beklag vau de zijde der die thans aan het hoog bestuur zijn , middelen zullen weten te vinden , om , met behoud van de eer en de waardigafgevaardigden te gemoet.
in
volksvergadering
Heden heeft eene talrijke
Wein- heid des lands, den krijg te verhoeden , die, als hij eenmaal
"eim plaats, waarbij, zoo gemeld wordt, liberale leden uitgebroken is, waarschijnlijk algemeen zal worden.
De
van liet Parlement het, woord zullen voeren. Op het ge- russische gezant alhier heeft, naar men verzekert, thans
rucht , dat de heftige republikein Veter zich aldaar zou- mede van zich doen hooren, en reeds bij voorraad
de lateu vinden, heeft de badensche Regering keurhessi- testeerd tegen elke gewapende tusschenkomst in geproItalië,
Sche troepen uit Heidelberg derwaarts gezonden.
onder bepaalde verklaring echter, dat dezekennisgeving in
De mis is tot dus ver boven vervvachtiug gunstig uit- geenen deele kan strekken , om de gevoelens van persoongevallen. Het vertrouwen schijnt bij den handel te her- lijke achting en vriendschap te
verminderen, welke zijn
leven.
meester, Keizer Nicolans, voor -den generaal Cavaignac
D e ijzerbaau naar Hauau zal binnen weinige dagen koestert.
"treden kunnen worden. Die naar Kassei is dit jaar, Volgens het Journal des Déba/.__h de houding van het
e« gevolge der staatkundige verwikkelingen, weinig geoostenrijksebe gouvernement, h oe vreemd ook bij den
vorderd.
eersten opslag, geenszins zoo zonderling, als men zou verineenen , en geeft dat bewind indedaad blijken, dat het,
PARIJS, 3 September.
met ernst den vrede wil. De schrijvers van dat blad ma'leden heeft de generaal Cavaignac eene luisterrijke wa- ken de opmerking, dat de oostenrijk
sche bewindslieden
gehouden over al de troepen, die hier of in de innige overtuiging koesteren, dat hunne heerschappij
JjSehouwing
"abijheid dezer hoofdstad in bezettinu-liegen , en voorts over Italië thans een einde heeft; maar dat
0v
thans op
Ceu -root deel der mobile en stedelijke nationale hen in de eerste plaats de zorg rust,
gard
om te waken, dat
ne j-e'. Te 11 ure was dit geheele leger in onderseheide- Oostenrijk met. eere van de zaak afkoine. Te dien einde
Qien gerangschikt op het Veld van Mars, en had het is het noodig, dat het oostenrijk sche
kabinet onderhan-

in Europa erf*

in de geheele wereld heeft niets meer te wenschen?

En
de komst vau eenen Aartshertog op eenen nieuwen troon ligt niets verontrustends, wanneer wij
na-aau
dat loseane, door eenen Aartshertog
geregeerd, gedurende lange jaren is geweest het best bestuurde
geheel Itahe, het meest vrije gewest van het land van
Sehiereiland, en de wykplaats, waar, iv tijden
van tegenspoed
de patriotten uit de overige italiaansche
een veilig toevlugtsoord vondenen niet zelden op eene
eervolle wyze werden ontvangen en bejegend , indien
zij zich door hun karakter en hunne
bekwaamheden eene
zoodanige onderscheiding wisten waardig
te maken."
Over het algemeen schijnt men hier niet
tevreden
te zyn met de zending van den heer F. von zeer
Rauwer,
die
niet aarzelt zich openlijk tegen de
onafhankelijkheid
van
Itahe luttelaten, en zich. waar dit pas geeft, doet
kennen
als een ijverig voorstander van
Oostenrijk en Rusland
in

vorstendommen

'sGRAVENHAGE, 4 September.
van 29 Augustus heeft Z. M.
benoemd
tot broeder der orde van den
Nederl. Leeuw den ee^ageerden adjudant-onder-officier van het corps marechaussee , met rang van officier, 11. Smedn.
Door Z. M. zijn benoemd tot ontvangers der dir
belastingen en accijnsen: te Slooten c. a. B. J E Cremer-, thans te Hengelo; te
Hengelo F. L. F de Feije
thans te Appeltern; te Apneltern c. a. H. de
Graaf uitgevallen adjunct, commies bij het prov. gouvern/
van
-Noord-Holland; te Gorredijk I. J. Küies , thans te On
penhmzeu; te Oppenhuizen c. a. J. Brmnmg; te
.lacobi Parochie ./. Tamten, thans te Blija; te Blija St.
V
E. Servatius, thans surnumerair.
In de zitting der Eerste-Kamer van de Staten-p-e-neraal van heden heeft de centrale afdeeling haar vers&g
uitgebragt over de twaalf wets-ontwerpen tot herziening
der Grondwet en ziju de beraadslagingen
over die voordragten bepaald op morgen middag
De processen-verbaal der afdeelingen, omtrent het
derzoek der genoemde ontwerpen, zijn gedrukt en onaan
de leden der beide Kamers van de Staten-generaal rondgedeeld.

liij

besluit

—

—

'S

5 September.
beraadslagingen
de
lingen van de Éérste-Kamer over ,1e «rtwerpmtot der a1..,.,.
der Grondwet blijkt, dat de eerste afdeeling heeft bestaan
uit
graal Xchtmmelpmmnck, als president, en verder uit
de
heeren
baron Hm/zen v. Kattendijke, v. Nes. r. d. Houven r
laken, graaf», d. Duijn v. Maasdam, baron v. Heeckere»
Uit de

GRAENHAGE,

processen-verbaal van

herziend,

uTL

-

Kmjlitnzeii.
Al deze leden hebben erkend, dat de ondervinding
heeft «e--leerd.

dat

in

de bestaande Grondwet

gebreken^ aanwelis-

zijn, die uit den weg bèhooren te worden geruimd. De meening. omtrent de middelen, om daartoe te geraken was echter zeer verschillende, en wel derwijze, dat eenige leden oor-

deelden, dat, indien tusschen de twee uitersten moest worden
gekozen, het geluk en de voorspoed der Natie meer zouden
worden bevorderd met het behouden van het bestaande dan met

.

het invoeren der voorgestelde wijzigingen. Drie leden.
ofschoon
bekommerd over de mogelijke gevolgen van de voorgestelde
verordeningen, hebben erkend, datvele gebreken uit den wekwaren germmd, en verklaard dat zij in den tegenwoordige»
stand ..,,_ „aken.hunne byzondere meening
aan de bevordenneener gewenschte vereeniging vau
gevoelens ten

offeTzoudêl

WISSELCOURS.
dat Utrecht, 443 uit Friesland, 874 uit Overijssel, 227 uit Grobrengen. Deze leden hebben tevens te kennen gegeven, van
Amsterdam,
4
den sde» September IS4S,
Drenthe,
Limburg.
uit
ningen,
aanzien
315
uit
overgebleven,
waren
ten
er punten van bezwaar
;
Hamburg
1
aanneid.
kort / 35,=.1C Londen '2 ia. 1185 ;
3!%
t
landverhuizers
waren:
2/m.
mogen
veroorOnder de voormelde 2333
welke zij zich een dergelijk offer niet zouden
kort
Lisbon
architecten,
11,92%.
id.
16arbeidsters,
2
3/m. 40. Porto 3/m. 40. Petersburg
loven; te weten": het regt van vereeniging. de i-eg-tstreeksche mer, 1 advocaat, 382 arbeiders.
183; alles geld. Disconto 3 pc.
2/m.
de
2
bierbij
Kavan
Gods
woord
afgescheidenen.
verkiezingen , en eene onvoldoende inrigting eener Eerste
j 1 bedienaar
mer. Drie leden hebben verklaard hunne stem aan de ont- j[ brouwers. 5 boekbinders. 2boekverkoopers, 65 boerenknechts.
36 Rottukdam, 4 September. Nieuwe Zeeuws., Vlaams, en Ovenn.
werpen niet te zullen onthouden; twee hunner hebben 51 broodbakkers , 11 broodbakkersknechts 70 daglooners
er bijgevoegd, dat zij daartoe werden overgehaald door de dienstknechts, 49 dienstmeisjes, 2 drukkers, 2 fabrikanten, tarwe viel heden in qualiteit doorgaande wel zoo goed uit, als vorige
1 goud- en zilversmid, 7 grof- week, maar terwijl er nog al veel aangevoerd was, is die tot ’3O
bedenking, dat alsdan elk voorwendsel zou vervallen, om 12 gaardeniers, 1 geneesheer,
5 horologiemakers, p. last lager aan verbruikers langzaam opgeruimd. Jarige was et
hetgeen geschiedde in een geest van behoud te goeder trouw, smeden , 2 heelmeesters , 3 herbergiers
3
, 91 kleer- ook zeer ruim ter veil en onderging op de lagere buitenlandsche nokamerbehangers
als
2
2
kastenmakers
,
het
huisschilders
bij de ligt optewinden menigte te doen voorkomen
en makers 3 kleerinakerskneehts , (i klerken of kantoorbedien- teringen eveneens een teruggang van
2.r > a’3o p. last, en gmg
gevolg van een stelsel van behoud te kwader trouw,
3
verbruikers, langzaam van
,
16
koaldus
zoo
wel
ter
als
aan
verzeuding
koehouders,
kooplieden.
het
1
koekbakker.
,
niet
den
24
op
ten einde alzoo de rust en orde in het vaderland
de hand. Poolsehe zonder handel. Roode ruimer ter veil e\\ tot
spel te zetten. Een lid heeft verklaard. dat, ofschoon al de perslagers. 18 kuipers. 503 landbouwers, 1 landmeter. 2 belangrijk
prijzen bij vorigen marktdag alleen nog maar bij kleibepalingen niet evenzeer zijne goedkeuring wegdroegen, hij de leeraars bij de christ. afgescheidenen, 4 leerlooijers, 2 lood-9 nigheden telager
plaatsen
geweest.
mandenmaker,
19
2
meubelmakers.
metselaars
ontwerpen in hun geheel kon goedjeeuren, en daartoe te eerder gieters, 1
Nieuwe Zeeuws., VI. en kl. Brab. royye was bij een vrij goeden
8
molenaarsknechts,
naaisters,
onderwijzers.
verwor3
14
molenaars,
worden
vermits,
zij
indien
mogten
zoude overgaan,
toevoer tot ’l5 p. last lager moeijelijk optei-uimen. Jarige komt er
bij de afgescheidenen, l rentenier, 1 wel
pen men 'later zoude kunnen genoodzaakt worden om zich 2 predikanten, 1 pred. schilders.
meer voor, maar ging evenmin tot’1") p. last lager
15 schippers, 45 schoenma- goeil weinig
aan uog minder doeltreffende verordeningen te onderwerpen. scheepstimmerman, 8
de
hand. In andere soorten , die mede lager werden losvan
smeden, 9 smidskneehts.
In de tweede afdeeling zijn achtleden tegenwoordig geweest, kers, Bschrijnwerkers, 6 slagters, 33
de omzettingen zeer beperkt.
,
waren
gelaten
, tabaksplanters S tap- Nieuwe Zeeuws.,
,
te weten; de heeren baron v. Brienen, president, Verheijen, 2 steenhouwers 0 suikerbakkers 5
VI. en Flakk. w'mtet-yerst kon tot 9 en d "
5 touwslazomer tot ’l2 p. 1. lager, bij een vrij goeden aanvoer, alleen in
graaf v. Limburg Stirum Noordwijk. Brugmans, v. Hall, pers , 144 timmerlieden. 15 timinermansknechts.
,
puike soorten plaatsing vinden. Van andere soorten werden er geene
HMopen, baron v. Weideren Rengers en graaf v. Limburg gers. 15 tuiniers, 17 veenarbeiders. 18 verwers 3 vlasboeren.
, 72 afdoeningen
wagenmakerskuechts
,
5
12 voerlieden 10 wagenmakers
bekend. Zeeuws, haverwerd ’op. 1. lager afgegeven.
Stirum.
enz. In andere soorten ging niets om.
erkend,
beroep,
om
eene
4
zadelmakers.
157zonder
winkeliers,
wevers,
38
noodzakelijkheid
In deze afdeeling is de
Van de voormelde 2333 landverhuizers waren 5 vau 6 tot
De nieuwe boekweit viel, enkele partijtjes wakke uitgezonderd ,
herziening der bestaande Grondwet met langer uittestellen, en
tot
30j.;
vrij voldoende van droogte uit; de beste is van 190 a ’2OO en
ofschoon "verscheidene der voorgestelde veranderingen niet zon- 10 jaren oud; 100 van 11 tot 20 jaren; 658 van 21
51
tot
van
252
Aan
mindere van
j.;
bevorvan
31
tot
40
493
41
tot
50
178 a 183 verkocht. Jarige kon zelfs bij kleinen
j.;
691
der bezwaar zijn bevonden. heeft de meerderheid. ter
81 tot aanvoer tot 20 ]>. 1. lager nog maar moeilijk aan den man worden
dering eene wenschelijketoenadering , genieend. bijzondere ge- 60 j.; 70 van (il tot'7o j.:-13 vau 71 tot 80 j.; 3 van
gebragt.
voelens aan het tot stand brengen dezer herziening te moeten SI j.; van 42 is de ouderdom niet opgegeven.
Volgens dc opgaaf van de plaatselijke besturen nopens de Paarden- en duirenboonen in een doen gebleven. Witteboonen op
opofferen, liet regt van vereeniging heeft tot veelvuldige belandverhuizers gezegd vorige prijzen gehouden; bruine bragten ’l5 meer op. ErwtentAdenkingen aanleiding gegeven. Men is beducht, dat vereeni- redenen, waarom de voormelde 2333
vertrokken,
hebbenB6Bdit gemeen’l5 lager verhandeld. Koolzaad prijshoudend ; puik Zeeuwsch
gingen, meestal van een staatkundigen aard, zich tusschen hebben of vermoed worden te zijn
zakm. en gestort, bragt 51 a 53 ot op; mindere ditoFlakk.
gedaan
bestaan;
in
tot
van
en
9 uit specula- Overat,
verbetering
deze
laatste
steeds
stand
plaatsende,
Ii)
het bestuur en de menigte
50 J_; zomer 43 a44 X op. Slag-lijnzaad zonder handel.
fortuin
te
;
ontgaan;
beproeven
te
en lasten
spanning zullen houden en ligtelijk aanleiding zullen geventot tie-geest 52 om de
Inlandsch hennepzaad niet ter veil. A-nar; ..caöd op nieuw’l5 duurrustverstoringen, die alsdan middelen van bedwang zullen ver- 4 om door weinig werken veel te verdienen-, 2 uit ontevreden- der verkocht.
te lande-, 10 om de drukkende
Men bedong voor: Nieuwe Zeeuws., VI. en Ovenn. tarwe ’2lO,
eischen. Ten aanzien der verkiezingen is aangemerkt. dat die heid met deteinstellingen hierwegens
belastingen
vermindering der middeuitkomsten
72
ontgaan;
verkeerde
17%
altijd
en 1798 niet
249 ; jar. dito 215 ,
285 ; dito blaauwe / 215 ,
249. In
van de jaren
hebben opgeleverd, en dat ook, bij'de nog bestaande veror- len van bestaan en het «ooruitzigt dat in America geene lands- entrepot vorige, week; 130, 132, 133 p. jar. ltlujn 286, ’290,
deningen op dat stuk. de verschillende meeningen vertegen- lasten behoeven betaald te worden; 338 wegens te weinig ver- f 305; heden in consumptie: 133, 134, 135 p. jar. Hoogl. Kleefs.
woordigd zijn geworden , zoo dat beide de stelsels niet even- diensten hooge belastingen en moeijelijkheden voor de grens- ’290, ’300; 13(1 p. nieuwe ’3OO ; 132 p. Cubanka 200. Nieuwe
153,
180; jar. dito
zeer te verwerpen waren. Andere leden verklaarden echter bewoners hier te lande; 149 om godsdienstigemeeningen; 217 Zeeuws., VI. Eu kl. Brab. rogge f 157,
Archangel
middelen
van
be124
165
p.
’175;
123,
;
te
om
en
betere
nieuwe
p.
Beneden-Rijn
gevolgen
godsdienstvrijheid
meerdere
117
van de regtstreekschc verkiezingen geene goede
3 om ’100; 110 p. dito 158, te Schiedam. Nieuwe Zeeuws,, VI. en
kunnen verwachten, en zich uit dien hoofde daartegen te staan te bekomen; 18 om godsdienst en belastingen.enlotst'lakk. gerst winter ’123 , ’l3B ; dito zomer 108 , ’ll 7. Zeeuws.
godsdienst en onderwijs; 41 om godsdienst, onderwijs
moeten verklaren; terwijl sommige, als tegenwigt, de benoehaver lange ’6o,’ 90 ; dito korte
81, 105. Nieuwe Noord14
om
verbetering;
godsdienst
achteruitgang;
vrijheid
den
hadden
3
om
en
[Koning
door
de
der
Èerste-Kamer
leden
ming van
llrab. boekweit ’l7B , ’2OO ; jar.'dito ’lBO , ’l9O ; dito ilolsteins.
te
opvoeding
kinderen
vergodsdienst,
van
en
voor
de
betere
godsdienst
verlangd. Omtrent de bepalingen ten aanzien der
165 ; nieuwe Bovenl. Rhijn f 175 ,
180. Paardenboonen ’l6O ,
21 uitzucht
bestond bij de meerderheid geen bezwaar; ook niet ten aan- krijgen; 5 uit dweepzucht; 6 uit geestdrijverij;
Zeeuws, en Walch. witte ’360,
187,
duirenboonen
108;
’210;
f
zien der gewijzigde voordragt nopens het onderwijs. ofschoon naar verandering; 30 op gunstige tijden of aanraden; 8 om f 375 ; dito bruine ’375; nieuwe ditoblaauwe«-_e_>._ 2-17 , 282;
sommigen wel 'het behoud van de wet vau 1806, die zulke met vertrekkende personen mede te gaan of reeds vertrokkene witte 165 , 210 ; ged. graauwe 375. Koolzaad puik Zeeuws,
op aanraden van buitenlandsche landverhuizers; en Ovenn. zakm'. en gestort 51 a 53 _£; minder dito eu Flakk. 49
goede vruchten had gedragen, hadden gewenscht. —Sommige te volgen; 5achteruitgang
van zaken; 68 uit gebrek aan be- a5O ot'; zomer 43 a44 ot. Kanariezaad f 390.
heeft
43
betreurd,
Regering
wegens
dat
de
toegegeven
'leden hebben het
werk; 36 uit armoede of behoefti;
staan
93
gebrek
ter
uit
aan
verpligte
dienst
zee.
ten aanzien van de
De derde afdeeling heeft bestaan uit de heeren v. Uappard, gen toestand; 18 uit vrees voor toekomstige armoede; 2 om
president, v. Lijnden v. hmienbnrg. baron v. Hugenpoth tot schulden: 2 tot ontwijking van schuldeischers; 2 om de dienst
te ontgaan; 1 wegens familie-onaangenaamheAerd. v. d. Hoop. baron de Liedel de Well, Piepers, Junius der schutterij
Amsterdam, 5 September. Den 4Jen dezer zijn in Texel
3
den;
wegens
ongunstig gedrag: 2 om eene criminele proce- binnengekomen Wintle (st.) van Londen, AVilliamson van Sunderde
Wael.
■;-. lieiiii-rt. V. d. Oudermeuien en Vos
De vragen , of thans eene herziening der Grondwet werd ge- dure te ontgaan; 149 om onbekende redenen.
land , Tinmouth van Newcastle, Ilofgaard en Winther, beide van .Vat; de geldmiddelen der landverhuizers betreft, zijn. naar Drammen en uitgezeild Spencer van Newjork naar Hamburg, gisvorderd , eu of eene zoo uitgebreide , als is voorgedragen , met
de voorschriften der bestaande Grondwet kon overeen worden men vermoedt, vertrokken: uit Gelderland 1 met omstreeks teren nog Galloway (st.) naar Londen ; de wind w. z. w.
’l5OO, 1 met/1000 kontant geld; uit Noord-Holland 1 niet In de Lauwers is gestrand het schip Emma, kapt. Johansen , van
gebragt. zijn beide toestemmend beantwoord.
1400; uit Utrecht 1 met ruim
7000 ; uit Friesland 1 met Cephalonia naar Hamburg, het volk is gered en een gedeelte deiWat de strekking der voordragten betreft. is door zes leden
met
1800.
1
met
1200 k
de
1
1500..1 lading te Delfzijl aangebragt.
praerogativeu
de
van
4000.
regten en
liet gevoelen verdedigd, dat
’3OOO a’
f 1000. enz.; uit Overijssel 2 ieder Voor 13 Aug. is te Grimstadt binnengeloopen hel schip Oesina,
Kroon te veel door dezelve werden ingekort, zoodat het moei- met f 1200. 2 ieder met
5000
3000; kapt. Deen, van Laurvig naar Groningen.
2 ieder met
jehjk was voor de leden dezer Kamer, welke geroepen is. om met 5000. I met 400.) a’
Den Is" dezer heeft van Portsmouth de reis voortgezet het sehn>
daaraan te uit Groningen I met eenige duizenden guldens, 1 met./" 1000;
'voor deze regten te waken, om hunne toestemmingPrins Frederik der Nederlanden, kapt. Huidekoper , van Amstel'-11,000.
16,0(1) en 1 met
1
met
uit
regtstreeksebe
de
Drenthe
op
gewezen
verleenen. Men heeft daarbij
dam naar Batavia.
welker leden
verkiezingen, op eene ontbindbareEerste-Kamer,
Den 16J<-n Aug. is op 33° n. b. en 35 w. 1. gepraaid het schip
op de beperking- van
niet door den Koning zijn benoemd:
(lehroeders, kapt. Zeven, van Batavia naar Rotterdam.
drie
op
en
het
meerdelandmagt.
het koninklijk gezag'bij'zee- en
Harlingen zijn aangekomen Frankena van Newcastle en Abranis;
Te
re gezag. 't welk aan de Tweede-Kamer is opgedragen.
PR IJ 3-CO IJ RA NT dhr EFFECTEN.
te Zoltkamp de Boer, beide van Riga, Oouwes van Greifswahl en
Amsteroam, 5 September.
Zeven leden hebben aangemerkt, dat de wensch naar eene
Kokkes van Rostok. Te Vlissingen Huisman van Petersburg. Te
pet.
verandering der Grondwet grootendeels is versterkt door de
St. Helena de schepen Java, kapt. Tuk en Adrianus Jacobus, kapt.
van Emmerik, beide van Batavia en Hendrik Wester, kapt. Reynmeening. dat daaruit bezuinigingen en gevolgelijk verminde- Nkdkri.. Werk. Schuld
a
44
UU
'.£ „
34
2
2%
ders van Tjilatjap, alle 3 naar Amsterdam , Rotterdam , kapt. Vis
,
ring van belasting zonden voortvloeien. maar dat integendeel
3
51 %
5214
52i/8
van Batavia en Lourens Koster, kapt. Kleve van Hongkong, beide
»
»
de voorgestelde verordeningen eerder vermeerdering van uit./
resc. 3
*
naar Rotterdam. Te Bahia het schip Amietfa (Jilbert , kapt. Chap4
68%
68
gaven zullen veroorzaken, en derhalve de goede ingezetenen,
%
man van Dordrecht. Te Fernambuk het schip Emilia, kapt. Uadbittere
»
4
in stede van daardoor bevredigd te zijn, veeleer eene
Oost. Ind. Leen.
<_
68
son ; te Genua Henning, beide vau Amsterdam.
Am. Synd
3%
67% " GB..f
teleurstelling zullen ondervinden.
Handelmaatseh.
./
4%
Als eene derde bedenking van algemeenen aard is aange,1
Holl. Spoorw
merkt dat bij de voordragt te veel aan den gewonen wetge»
PUBLICATIE.
»
Rijn
4%
ver wordt overgelaten.
"
5
87%
Haarl. Meer
STAATSRAAD,
%
Aand.
87
Ds
GOUVERNEUR der PROVINCIE NOORDberaadslagingen
na
Vi
zich
de
gemeend,
leden
hebben
"
Twee
»
„s((F,i,a. i>. üecons
3
HOLLAND , gelezen hebbende de missive van den Heer Opperin de Tweede-Kamer, van algemeene beschouwingen te kun- Frankrijk. Inschr. itrootb. .3
Houtvester, van den 14^»
11., n°. 57, betrekkelijk denen onthouden, en hebben verklaard, hunne bijzondere mee9/ %
■■
98 54
eu C. 5
opening van de groote Jagt;
bij
Hopt
OW.
97
Vi
Rusland.
Volk,
bevordering
ter
van
van
Vorst
en
ning aan den wensch
98 %
98 %
99
Gelet op de deliberatien van Heeren Gedeputeerde Staten , van den
1828/29 .55
eendragt en ter verhoeding van onrust en „.taats-schokken, te
35%
S_i,'17-.-n Augustus 11., n°. 25; alsmede op de nadere missive van den
Amst. 1831
%
moeten opofferen.
76% Heer Opper-Houtvester, dd. 23 Augustus daaraanvolgende, n°. 18;
4
77
76%
leen. 1840
Alvorens tot de beoordeeling derbijzondere bepalingenover76
« 76{4
4
Brengt bij deze ter kennisse van alle belanghebbenden:
inschr. Stiegüt75%
teo-aan , is uog in deze afdeeling , gelijk ook in de beide andere
Dat achtervolgens de door den Heer Opper-Houtvester voornoemd,
u
6
grootb.
"»
van
6
met overleg van Heeren Gedeputeerde Staten gemaakte bepaling,
»
aangemerkt, dat de tijd. binnen welken in de benoemingvoorCertific
5
de groote. Jagt op Zaturdag den negendenSeptember aanstaande wordt
»
de buitengewone leden der Tweede-Kamer moet worden
Neg. Hamburg
*
geopend, onder deze bepaling echter, dat niet zal mogen worden
zien , niet naar bèhooren in de ontwerpen is ingevuld, gelijk Poi.en. Aand. 1829 300:
gejaagd op gronden waar de oogst nog niet is afgeloopen en op
1835 » 500: —
bij art. 228 derbestaande Grondwet uitdrukkelijk wordt gevor4
gronden waarop nog graangewassen of peulvruchten te velde staan.
'
Oblig
dat, indien het de bedoeling was geweest. om dezen
derd ;
"
2l'/a
21 54
3
20%
Dat de lange Jagt alleen op twee dagen van elke week, en zulks
tijd tot den laatsten dag van 1848 te verlengen. zulks wel be- Pürtucal. Neg. Londen
22%
4
2234
des Woensdags en Zaturdags ]zal mogen plaats hebben , terwijl het
opene
«...
2134 "
paaldelijk zoude zijn vermeld en men niet doelloos eene
»
5
getal Hazen, dat met die Jagt op eenen dag zal mogen gevangen worplaats in de onderscheidene wetsontwerpen zoude hebben ge- Spanje. Neg.Bümeül
%
»%
5
Londen 1834
854
den , uiterlijk op vijf bepaald wordt.
laten.
8
»
5
54
» onbep. St.
Wordende de belanghebbenden voorts herinnerd , dat de onder6 V. "
k
Coupons
»
afstand der Jagtpalen , bij art. 16 der wet van 11 Julij 1814,
linge
'S GRAENHAGE, 5 September.
25% » 26
25% n°. 29 (Staatsblad n°. 79) bedoeld, bepaald is o-p vijf honderdellen.
3
Neg. Londen 1842
18 "
%
Gisteren heeft bij 7_. K. 11. den Prins van Oranje een
3
Binnenl. Schuld
1854
Wijders wordt door deze ter kennisse van de belanghebbenden
«
81
%
8114
groot diner plaats gehad , ter gelegenheid van den geboor- Oostenrijk. Ween. Bank Goll 5
gebragt, dat bij vervoer van Wild naar Provinciën, waarinde Jagt
nog niet is geopend, de Houtvesters gemagtigd zijn om consenttedag vau zijn oudsten zoon, en gisteren avond eeue
5
-70 54
Metal.
6954
C
9»
biljetten tot vervoer aftegeven, geldig voor den tijd welke door hen
soiree.
»
u
» Neg. Lond. 5
tot
vervoer noodig zal worden geoordeeld.
Gisteren avond zijn de ministers weder vergaderd
36% Endien
2% 36% « 3754
ten einde niemand eenige onwetendheid hiervan zoude kunnen
»
geweest.
Nieuw Grenada. Neg. Lond. 1
voorwenden , zal deze alomme worden gepubliceerd en geaffigeerd,
2
[Met den telegraaf.] De Eerste-Kamer heeft heden de Venezuela. Neg. Londen
alwaar zulks in deze Provincie te doen gebruikelijk is.
»
16
15%
Mexico.
5
1654
Neg.
van
ter
Londen
De. Staatsraad, Gouverneur voornoemd,
wet,
Haarlem,
over
de
ontwerpen
algemeene beraadslaging
Louisiana bij Hope en C. ..5
77 54 "
'I'llk den 30"" Augustus '1848.
Van E W IJ C k.
%
herziening vau de Grondwet, begonnen en zal die mor- Geld op Bftleening
2% »
gen ten elf ure voortzetten.
2% »
dito op Prolongatie
STEDELIJKE
België neg. bij RothscMld 36%. Brazilië neg. 1824 , 74% ; tlito ## #
1843,
73.
Peru
mede
16.
opgaven
statistieke
uitvoerige
deelt
De StaatS-Courant
tot
De markt in binnenlandse/ie fondsen was heden nagenoeg als gisomtrent de landverhuizing uit Nederland in de jaren 18.il
; 4 pc. Haarl-meer 74 pc. Van buitenl. fondsen waren Rusteren
te A M S T E B D A M.
en met 1.47. Daaruit blijkt onder anderen het volgende;
ie/s flaauwer. Portugezen iets hooger dun gisteren. Spanjaarsen
landverhuizers.
In de genoemde jaren heeft het getal der
Be
Commissie
van beheer over de Tentoonstelling van
begin
deiden williger , voorul 3 pc. binnenl. Weener-fondsen in 't
namelijk hoofden run huisgezinnen of op zich zelven staande beurs gewild, later iets flaauwer , doch ten slotte hooger dangisteren Schilderijen, enz., maakt mits deze bekend, dat deze TEN.„en. bedragen 2333, waarvan (zoo als de werkelijk gegebleven. Mexicanen en 2 pc. Venezuela gevraagd eu tot beteren TOONSTELLING , die, tot 30 September aanstaande,
dane aangift luidt) 495 Hervormden, (>5B Gereformeerden, prijs te plaatsen.
4 ure, éénen dag ««*
dagelijks geopend is van 9
-..; Protestanten, -63 Christelijke afgescheidenen, 451 R.Ka,
op
gesloten
s_ijn
te
Amsterdam
12 September, tot het
Handelmaatschappij
Dingsdag
,
Bij de koflij-veiling vau de
tholieken. Il' Lutherschen, 1 Herst.Luthei.che, 3 Doopsgenagekomen
1289
de
SCHILDERIJEN
of andere
opgehouden.
koopen
1340
verkocht
eu
van
plaatsen
,
zijn
kerkgenootschap
behoorende
zinden. 4 fsraëliten, 2 tot geen
;
295;
KUNSTVOORTBRENGSELEN
dat
tot
en
met
11 Sepweigestelden
behoorden
Tot
de
opgegeven.
pc.
Coup.
Madrid,
18 niet
29 Augustus. De 5 pc. 10% ; 3
193f6
7.
Stukken
kunnen worden ingezonden, doch
tot de niiugegoeden 1513; tot de behoeftigen 49ti. - Met de
WniNiiN, 1 September. De 5 pc. Metall. 82% ; dito 2% pc. tember nog
dien
na
gemelde hoofden van huisgezinnen zijn vertrokken : 1357 vrou- 43. Bank-aetien 1112.
dag
dat al wat
mogt inkomen niet meer kan worFrank»-nftT, 3 September. De 5 pc. Metall. 74; dito ï_
wen , 4281 kinderen. 81 dienstboden. In 't geheel heeft dus
Namens de Commissie voorn..
aangenomen.
den
mdverhuizers bedragen 81)52. Van hen waren pc. 38%. De 2% pc. Ned. 45.
Amsterdam,
WARNSINCK, Secretaris.
I.
uil Noord-Braband, :.02/" uit Gelderland. 953 uit ZuidAntwerpen, 4 September- Ardoins 8% ; de 3 pr, binr.rr.l
1 September 1848.
iloiland, 233 uit Noord-Holland, 1.24 uit Zeeland. 215 uit 18%. He 5 pc. Beigie 7754 ; dito 2% pc 58%,
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ÜE.BISfiKTI. G,
*„* Heden overleed, op het onverwachtst, mijn hoog Diegenen, welke voor gemelde Betrekking in
_***Burgemeester
en Wethouders der Stad HAARLEM geachte Vriend, de Wei-Edele Heer HENRY DUHRING, kiug wenschen te komen, vervoegen zich , ten spoedigsten
i

aiumiei--

lengeii bij deze ter kennisse van de Ingezetenen dezer Med. Doet. alhier.
R. J. toe LAER,
"«■d en Buitenwijken, dat de PATENTEN, overliet Amsterda m ,
Executeur-Testamentair.
'epstjaar 1848/9, ingevuld gereed liggen eu dat tot de 2 September 1848.
Eenige kennisgeving.
Site daarvan zal worden gevaceerd in eene der VerEclit^ëüöot, ANNAHERMANNA
,'ekken van het Raadhuis dezer Stad, op de volgende BüDDINGH,geliefde
werd
mij
heden avond, na een lijden van
aa geii, te weten:
,
vier
maanden
door
deu
dood ontrukt, mij nalatende een
Voor de Bewoners der Wijken 1 eu 2, alsmede der
Kind
van nog geene 10 maanden.
J. B. SPAAN.
B<Utenwijken len3, op Donderdag deu 7den September;
Doksuokgh, den 3d" September 1848.
„ *oor de Bewoners der Wijken 3 en 4 op Vrijdag den
Eenige kennisgeving.
'" September, eu
l= Zalt-Bommel,"3
September 1848.~lïeden
Voor de Bewouers van de Wijken 5 en ü en der BuiV
tenwijken 2eu4 op Zaturdag den 9 de" September 1848, overleed mijne geliefdeEchtgenoot, A. J. van de GARDE,
in den ouderdom van 48 jaren , in leven Beurtschipper
des morgeus 10 tot des namiddags ten 2 ure.
hier op Rotterdam.
van
F. H. ROELAND T,
Vermanende Burgemeester eu Wethouders voornoemd
üe belanghebbenden,
Wed
A. J. van de Garde.
tijd
ten nutte te
om zich dezen
'Daken, ten einde van kosten bevrijd te blijven, daar, Verzoeke van Brieven van Rouwbeklag verschoond te
blijven.
*°.eus Art. 12 vau Z. M. besluit van 17 October 1820,
je ouafgehaalde Patenten of Afschriften derzelve, door *„,* Hedeu overleed alhier, in den ouderdom van (i/
~e deurwaarders der Diiecte-Belastingen , onverwijld aan jaren,
onze dierbare Moeder eu Behuwd-Moeder, Vrouf e Patent-pligtigeu móeten worden uitgereikt, tegen vol we JOHANNA THERESIA BROCHOVEN, Weduwe
?°e_iing van tien Cents, terwijl zij bovendien vervallen van wijlen den Wel-Ed.-G. Heer A. F. Suollaerts,
n eene boete van
f 15, indien zij, des aangevraagd voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden.
hun Patent ofAfschrift niet kunnen vertoonen.
M . P. J. J. HOLLINGÉRUS PIJPERS.
Haarlem, 4 September 1848.
11. E. HOLLINGÉRUS PIJPERS,
Burgemeester en Wethouders voornoemd ,
.
Geb. SNOLLAERTS.
Breda,
C. J. d k BRIJ IJ N KOP S.
3 September 1848.
Eenige kennisgeving.
Ter ordonnantie van dezelven,
*„,* Heden overleed ons geliefd jongsteKindje, HENH. J. GERLINGS.
RI ETTE JOHANNA, ruim zeven maanden oud.
,
Burgemeester [en Wethouderen\ 'der Stad E DAM
Puiten,
N. OSTI, Pred'.
bij deze ter kennisse van belanghebbenden , dat den 3d" September 1848.
A. J. OSTI,
de gewone KERMIS , of .) A.VRMARKT , aldaar zal aanEenige kennisgeving.
Geb. van MANSUM.
jagen den 23ste" September 1848 en eindigen den 30 s'en i Heden overleed onze geliefde Moeder en Behuwd* MARIA VALENTIN, laatst Wed. van llerilei' maand. Voorts dat geene andere dan gepatenteerde Moeder,
■"U-mers toegelaten en Dobbelspel en Bedelarij geweerd manus Johannes
Dingemans , in den ouderdom van 79
2al worden.
jaren.
C. van SLUI.TTERS,
E dam, den \§den Augustus 1848.
L.
V. DINGEMANS,
Haarlem,
Burgemeester eu Wethouderen voornoemd ,
3 September 1848.
Uit aller naam.
.). DONKER.
Eenige
kennisgeving.
ordonnautie
dezelven,
Ter
vau
J. du BRUINE Johsz., Secretaris.
*a* Hedeu overleed, tot onze innige droefheid , ons
._»_^
eenigst,
geliefd Zoontje, HENDRIK JAN, in den jeugGetrouwd:
digen leeftijd van bijna 2 jaren.
H. W. P. L. VAN BEEK
°kgstg__est,
Zuip hen,
1 Augustus 1848.
J. 11. MEL LINK.
Eu
d"
den
September
4
J.
G.
MELLINK
—GERRITSEN.
A. C. C. MEERBURG.
18 4 8.
Eenige kennisgeving.
'.'s* Getrouwd :
Zaandijk,
D. C. KERBERT Jauz.
Langs dezen weg gelieven allen, die hunne deelen
September
1848.
°
neming
betuigd hebben bij het afsterven mijner innig
G. B R E E T.
geliefde Vrouw, Jantje Cornelia van Buijl, mijnen beleefden dank te ontvangen.
R. .TOCHEMS Az.
Heden beviel van een' ZOON M. M. W. MAAS,
5 September 1848.
Amsterdam,
PENNINK.
diefde Echtgenoot van 31D J. R. K.1848.
Augustus
Beek, bij Nijmegen,
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.Eenige kennisgeving.

*#*

AANKONDIGING.

en uiterlijk voor deu 20st" dezer maaud September, in
persoon, of met gefrankeerde Brieven en onder overlegging der vereischte Bescheiden, bij het Stedelijk Bestuur
aldaar.
Medemblik, 1 den 2den September 1848.
Burgemeester eu Wethouderen der Stad Medemblik
C. GERDEN lER.
Ter ordonnantie van dezelven,
J. C. 1 D E M A.
*H* IJss el stem, den 'Men September 1848. Wegens het overlijden van den Wel-Edelen Zeer-Geleerden
Heer J. B. SNELLEN, Med., Chir. et Art. Obst. Doctor alhier, wordt ten spoedigste lEMAND verlangd, die
de voornoemde vakken uitoefent. Des verkiezende kunnen inlichtingen verkregen worden bij den Edel-Achtbaren lieer Burgemeester dezer Stad.
*a.*Men verlangt, tegen p°. November of eerder, in
eene Apotheek en Droogistwinkel; Een zeer bekwaam, liefst
geëxamineerd BEDIENDE, van goed gedrag, etc., op
zeer voordeelige;voorwaarden. Adres, onder Letters S,
H., bij de Boekhandelaars J. NOORDUIJN en ZOO><
te Gorinchem, liefst in persoon, of gefrankeerde Brieven.
*%* Met 1° November eerstkomende verlangtmen, op
een aanzienlijk Dorp in Gelderland: Een geëxamineerd
APOTHEKERS-BEDIENDE, van de Protestautsche
Godsdienst, eu voorzien van bewijzen van zedelijk gedrag en
bekwaamheid. Adres met franco Brieven , onder Letter
O, bij deu Boekhandelaar G. van ELDIK THIEME,
te Arnhem.
APOTHEEK.
*#*
Tegen November aanstaande verlangt men , in eene Apotheek te Rotterdam: Een bekwaam BEDIENDE, van
goede getuigschriften voorzien. Adres, met Lett. A. 8.,
bij de Boekhandelaars Van dkr MEER en VEiilil! DGGEN, te Rotterdam.
%* Een TUINMAN, ongehuwd, of gehuwd zonder
Kinderen, zijn vak kundig, wordt gevraagd. Bij den
Boekhandelaar A.CRANENDONCQ, te Nijmegen, Lett.
A. 8., franco Brieven.

.

*#* ROTTERDAM. Men verlangt, tegen November
aanstaande': Een HUISKNECHT, van de Protestantsch e
Godsdienst; alleen die zullen in aanmerking komen, die
als zoodanig reeds werkzaam zijn geweest en daarvan
goede getuigschriften kunnen produceren. Adres met
franco Brieven, onder Letter X., bij den Boekhandelaar
P. M. BAZEN DIJK.
* * Eene Protestantsche JUFVROUW, 25 jaren oud,
niet onervaren in de Fransche Taal en in alle Vrouwelijke Handwerken, en van wie de beste informatien te
bekomen zijn, zag zich gaarne geplaatst als Jufvrouw van
Gezelschap, of in dergelijke betrekking, des be°-eereude
zonder Salaris. De hierop reilecterenden gelieven zich niet
Brieven te adresseren, Letters H. A., bij de GEfranco
BROEDERS KRAMER, Kantoor-Boekverkoopers te Amsterdam, Water, N°. 2, in de Linieëer-Fabriek.
%* De Directeur der Amsterdamsche Stoomboot-Maatschappij heeft de eer Heereu Deelhebbers, naar aanleiding van Art. 12 en 13 der Statuten, uittenoodigen
tot het bijwonen eener ALGEMEENE VERGADERING,
te houden in den Garnalen-Boelen , op den Singel, alhier,
op Woensdag den 6 den September e. k., des avonds ten
7% ure, ter behandeling van het, bij voornoemd Artikel
der Statuten , voorschrevene.
Amsterdam, 21 Augustus 1848.
De Directeur voornoemd ,
PAUL van VLISSINGEN.
PAARDEN- , BEESTEN- , VARKENS- en
SCHAPEN-MARKTEN te BUREN.
Het Plaatselijk Bestuur vau BUREN, Provincie Gelderland , verwittigt de belanghebbenden, datvoortaan de
MARKTEN aldaar zullen worden gehouden als volgt:
I°. Vrijdag vóór de Utrechtsche Pahiiinarl.t.
2°. Maandag na Pascheu, zoo als tot hiertoe heeft

De WAARNEMENDE GOUVERNEUR van VRIESHeden beviel van een' welgeschapen , doch dooden
LAND
brengt bij deze ter kennis van de daarbij beA. M. C. FAN OORDT, hartelijk geliefdeHuisZOON
dat, op heden, bij Heeren Gedeputeerde
langhebbenden,
v rouw van
J. C. ENGEL CX E.
Staten
der
heeft plaats gehad de eerste UitloProvincie,
steu
Rotte r d a M, den l September 1848.
ting uit de Negotiatie groot f 60,000, ten laste van de
Mijne geliefde Echtgenoot, AAGJE BE LEEUW, Provincie Vriesland, om te'strekken'tot vinding derkosten vau aanleg van eenen Stroomleidenden Dam dooifaeviel heden vau eene welgeschapene DOCHTER
de Geul de Balg, bij Ameland, en dat bij die gelegenheid
, K-oou AAN DE Zaan ,
AR I E lI E IJ NI S.
uitgeloot de navolgende,DEßTlG AANDEELEN,
zijn
ti! n j_^" September 1848.
uitmakende een kapitaal van dertig duizend Gulden, als:
Heden verloste voorspoedig van eene DOCHTER N». 1, 2, 3, 5, 6, 8, 12, 13, 14. lü, 17, 18, 19, 20,
r
C- J- INBEWEIJ, geliefde Echtgenoot van
21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 31, 34, 35, 48, 49, 50,
„ KER DAM,
H. F. KOPPEN.
51, 52 en 56, betaalbaar op den laatsten December 1848.
ll^ptember 1848.
Algemeene kennisgeving.
Leeuwarden, 29 Augustus 1848.
De Waarnemende Gouverneur,
J.
M.BRUTEL
Mijne
P.
geliefde
Echtgenoote,
V
Van BURMANIA RENGERS.
E LA RIFIERE, beviel heden van een' welgeschaPea . doch dooden ZOON.
De Heeren HOPË~& C°. adverteren, overeenl
J. IL HOOYKAAS HERDERSCHEE.
komstig hunne Advertentie dd. 11 Julij 1848, dat des
Kamperveen, 3 September 1848.
Dingsdags en Donderdags, aanvankelijk op den 5 d" de' "Heden be~v.el van eenZOON R. EINBHOFRN, zer maand, 's morgens van 10 tot 1 ure , te hunnen Kantore zal worden gevaceerd tot Uitgifte van TIEN NIEUdiefde Echtgenoot van
P. de VRIES.
WE INTEREST-COUPONS bij de Louisiana ObligaAmsterdam, 3 September 1848.
uitstel" gestempeld of
tiën, Serie A, hetzij reeds
plaats gehad.
Heden beviel voorspoedig van eene welgeschapene niet; en tot het stellen van„tot
een
Endossement
op
die
3°.
Op den 26 5" 1" en 27Bte" September, en zoo één dezer
DOCHTER 11. HOOGKLIMMER , geliefde Echtge- Obligatiën, ten bl ij k e dat de Termijn van Aflossing
dagen
van
op een Zaturdag of Zondag invalt, alsdan op
noote van
A. G. K A M E .11 L I N G.
is verlengd tot den lstwl Februarij derjaren 1851
Kapitaal
en Vrijdag bevorens.
Donderdag
Almelo, 1 September 1848.
De
tot 1855, bij (nader te doene) Loting te bepalen.
Buren, den 'Iden September l!_4_>.
E dam, 1 September 1848. Heden beviel van Houders gelieven hunne Obligatiën daartoe te vertoonen
Het Plaatselijk Bestum; voornoemd,
«■coc DOCHTER H. C. TEEN GS, geliefde Echtgenoot met eene Nummer-Lijst, waarvan de gedrukte
FormuIL R O M IJ N.
1;i"
VERST E E G H. lieren verkrijgbaar zijn in den Boekwinkel vau de Wed.
Ter ordonnantie vau hetzelve
J. L. NIESSEN, L. S.
V Bevallen van eene DOCHTER ff. WEMNDLT^ I. ELLERMAN.
Amsterdam, 1 September 1848.
&h- SLIGCHER.
V De HARDDRAYERTJ in de Sche* -_i«__^7
Ransdorp, 2 September 1848.
VLAER
& KOL , te Utrecht, adverteren , dat de aan den Stompen Toren, gehouden op Zondag den 3dc" SepEenige kennisgeving.
COUPONS , ten laste der Maatschappij van Wel- tember 1848, is tot het meeste genoegen van Heeren
dadigheid , verschenen 1 Januarij j. 1., van heden af Toeschouwers en Eigenaars der Paarden afgeloopen , zijnde
Heden overleed, in deu ouderdom vau 83 jaren, betaald worden, zoo ten hunnen Kantore als bij de Asso- de Prijs behaald door P. COMMANDEUR en de Premie
°u *e geachte
Tante, Mejufvrouw de Weduwe J. KOIT, ciatie-Kassa , te Amsterdam.
door JASPER SMIT.
De Kastelein,
geboren Den BOESTERD.
Uit aller naam,
F.
GEUZEWELLE.
talrijke
Dorpsschool, in Zuid-Holland , ver*„* Op eene
IL den BOESTERD Hz.
Neer-Y nen,
langt men, zoo spoedig mogelijk : Een ONDERMEES*#* lEDER WORDT GEWAARSCHUWD, van
Augustus 1848.
den 3den Rang en geschikt voor de stonden aan, geene Wissels of SchuldbekentenisTER
minstens
van
,
Heden overleed mijne geliefde Echtgenoote, W.
p
, onder Letter G, bij de Boek- sen aantenemen , noch Gelden of Brieven aftegeven op
van der SPRENKEL, hartelijk door mij eu mijne Kerkedienst. Adres franco
eu
Van
naam van de ondergeteekende, alware die ook door _»**"*=
BRAAM , te Dordrecht.
handelaars
BLUSSE
be»de Zonen betreurd.
RICHARD BOER,.
leiding , uithoofde van
ouderdom, door mij
%* Men vraagt, in eene niet zeer talrijke Dorpsschool, zelve onderteekend gewordenhoogen
rKcH T . 31 Augustus 1848.
; terwijl allen , die dergelijvoor School- en Kerkedienst, zonder Orgel, allezins ■ke Stukken in handen
Heden morgen werden wij op nieuw in droefheid een
mogten hebben, verzocht worden
ONDERMEESTER, boven de 20 jaren, op
geschikt
Moejoor het overlijden, van onze beminde
!
zich binneu den tijd van zes maanden aautemelden , bij
jpoinpeld,
aannemelijke
r en Behuwd-Moeder,
Adres, franco , bij deBoek- den Notaris Mr. B. van BERKEL, of bij deu Heer H.
GRIETJE ROOT, Wed. Jacob handelaars A.voorwaarden.
F.
BLANCHE
en COMP., te Utrecht, van der STAP, op liet oude
daar
haren
Groot,
zij
in
den
ouderdom van 74 jaren,
jf
Belft, te Delft.
Letter
X.
nog geene drie maanden mogt overleven.
Delft,
JOHANNA PERSOON,
Men vraagt, op een Instituut, om onmiddelijk ge- 1 September 1848.
Wed. van der Stap.
**>' einde was zacht en kalm, en, zoo wij hopen, zalig,
plaatst te worden: Een' SECONDANT van de ProtesUit aller naam,
OVERNEMING EENER HANDELSZAAK.
-glg!^" Augustus 1848.
JAN pi^ GROOT. tantsche Godsdienst, bekwaam om grondig onderwijs te *#*
Door
wordt te Koop aangeboden: Eene aankunnen geven in de Meet-, Stel- en Rekenkunde en die zienlijkesterfgeval
Eenige kennisgeving.
,
solide
at..
en zeer beklante MANUFACTUURModerne Talen bekend is. Adres met
Ulu _» geliefde Echtgenoot, D. 0. M. van VLIER- tevens met de
het
WINKEL,
HUIS, waarin dezeAfaire eene reeks
met
I
de
Lett.
DEN Ka
Brieven, onder
R. R. bij den Boekhanfranco
liet
la
gisteren
bi
Re
l"foverleed
vele
is
jaren
nog heden, met het beste succes,
Pitein
van
en
Savou l' na een kort,J doch
I
delaar STENFERT KROESE, te Arnhem.
hevig lijden, mij nalatende vijf,
a 0„ ,'
I wordt gedreven ; staande het Huis in eu op het fraaiste
Iv de Stad Medemblik wordt gevraagd : Een ME- en neringrijkste gedeelte vau de Stad Leeuwarden. HetJ^gdige Kinderen.
P. C. van VLIERDEN ,
DICIN_S.
cHT,
DOCTOR en VROEDMEESTER, op een jaar- ! zelve is hecht, sterk en ruim gebouwd en heeft achter
2.eM
Geb. ENGELBREGT.
Ptember iB4B
lijks Tractement van vier Honderd Gulden.
leen Tuin. Den 12*" Mei 1849, of, des verkiezende,
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eerder te aanvaarden. De

der Kooppenningen v_n Leyden, bij opbod op Zaturdag den tii'1"" September
% onder
hetzelve verblijven. en bij afslag op Zaturdag den 23^"" September 1848,

Onderwijs: bijeenverzameld door D. M. J. NOOK*

m

-,75.
ln'gr. 8°
bet Huis kan, op Hypotheek,
ten
Men
van
of
des
avonds
6
van:
stelt
zich
voor
in
dit
ure,
Tijdschrift
dagen
belangen
met
beide
de
de
zich,
persoon
gelieven
in
Gegadigden
franco
Een hecht, sterk en extra goed onderhouden HUIS het geheele voorbereidend Onderwijs , als één geheel, dus
Brieven, aantemelden ten Kantore van den Notaris C.
en ERF, genaamd HET AMSTERBAMSCHE SCHIP- zoowel van de Bewaarschool als van het Gymnasium , te
W. SEMLER, te Leeuwarden.
PERS
FEERHÜIS, iugerigt tot Tapperij, staande en behandelen, waarvoor tot dusver een orgaan ontbrak.
W. G. KLEMAN, Makelaar, zal ten overstaan
te Leyden, aan den Ouden Rhijn, naast het Amgelegen
V I*Ü H- A. M. ROELANTS, te Schiedam, zTg
van den Notaris M. S. DORPER, op Maandag den 11den sterdamsche Pakschuiten-Veer, geteekend Wijk VI, N°.
voor weinige dagen het licht:
September 1848, des middags ten een ure precies, voor 123. Breeder bij aangeplakte Biljetten omschreven. Te
den Stal op de Keizersgracht, bij de Leidschestraat,
November 1848.
N°. 3252, te Amsterdam, verkoopen: Onderscheidene aanvaarden 1
Kunnende
een gedeelte der Kooppenningen op het
PAARDEN, waarbij eene bruine eu eene zwarte Langstaart Pand
blijven, hetwelk inmiddels Uit de Hand
gevestigd
Merrie, eene bruine tweejarige dito en een welgedresseerde te Koop is. Zijnde te bezigtigen daags vóór en op den
HIT; een Engelsche Coupé-Landowlet, een dito Stadsder veiling, des voormiddags vau 10 tot des namidCoupé, twee Barouchetten, een Char a Banc , drie Four- dag
dags
ten 2 ure, en nadere informatien te bekomen ten
uit dc
,
een
Boeren-Vrachtwagen
gonnen, een Caricle en een
Kantore
den Notaris M . 11. OBREEN, te Leyden.
van
WACHTKAMER
ONTLEEND.
Calesch;
gePersonen,
rijk
nieuwe Vigelant voor 4
een
OPENBARE VERKOOPING.
NAAR E. Fr. HACKLANDEB.
monteerde Tuigen en Stalgoederen; alsmede ouderscheiDe Notaris Mr. H. van SWIETEN, residerende te
door
deue, geheel nieuwe, Engelsche Heeren eu Dames Rij zaPistoolDOCTOR _ö***.
eenige
Steenbergen
(Arrondissement Breda), zal aldaar op den
dels, acht wit Hartslederen Fransche dito en
de"
In klein formaat. Prijs 1,80.
holsters. Alles op den verkoopdagte zien. lemaudhier 27sten September 1848, voor den inzet, en op den ll
KOOP
Tb
De
gemeltoewijzing,
October
voor
de
daaraanvolgende,
voegen,
ontvangst getuigd aanvankelijk dat des Uit
met
verkoop
spreke
goede
bij
iets ter
willende
veilen: Eene HOFSTEDE en LANDEN, groot circa 44 gevers verwachting bewaarheid wordt. Onder de geesden Makelaar.
Bunders, verhuurd,jaarlijks, voor 1392,50; eeneIIOF- tigste Geschriften van den bij ons te weinig bekenden
VERKOOPING.
Z^ïHet Polderbestuur
STEDE en LANDEN, grootruim 33 Bunders, verhuurd, Ilackldnder bekleeden zijne Soldaten Typen eene erste
van LEEUWEN zal op Woensdag
jaarlijks, voor 607. Beide gelegen onder Steenbergen. plaats, die dan ook ieder Burger met genoegen leztn wil.
den 20ste" September 1848, des voormiddags 10ure, ten
Voorts nog eenige afzonderlijk gelegenePercelen ZAAIHuize van Jacob van Mook, te Leeuwen, openbaar ver- WEI- en BOSCHLANDEN, groot
A. C. KRUSEMAN, te Haarlem, gafdëzeTdagen 'it:
te zamen ruim 25
koopen : Circa 250 Parcelen zware WILLIGEN-BOOHalSteenbergen
in
de
Gemeenten
en
Bunders,
gelegen
MEN, geschikt voor Klomphout , staande iv de Dorps- steren.
D«. A. THOLJICK,
Waal,
de
Rivier
de
omtrent
nabij
Polderwaarden aldaar,
DE STRIJD DES GELOOFS.
VERKOOPING.
een uur boven Ti el. De aanwijzing zal 2 dagen te voren #^#
Een Boek voor heschaafde Christenen , die
De Notaris Mr. J. de ROO, te Tiel, Provincie Gelplaats hebbeu eu le bevragen zijn in het Polderhuis van
bevrediging zoeken,
’2,15.
derland, zal, namens zijne Principale, op Woensdag
J. van Mook, voornoemd.
Handelende over:
sten
doen
WoensPolder-Bestuur,
op
Namens het
den 20
inzetten en
Leeuwen,
September 1848
I. REDE en RATIONALISME,
SCHADD, Secretaris.
dag den 4de" October daaraanvolgende finaal verkoopen,
4 September 1848.
11. REDE en GELOOF.
beide des voormiddags ten 11 ure, in het Heeren-Loge111. GELOOF en SCHRIFT,
DEFINITIYE TOEWIJZING,
Tiel, de navolgende Onroerende Goederen, alIV. VOORUITGANG.
bij afslag, ten overstaan van den Notaris 11. SCHUY- ment, te
als:
V. FORMULIEREN.
TEN, te Dordrecht, op Zaturdag 9 September 1848, len Tiendvrij, Onder Ei end en.
Ezerman,
te
VI.
De NIEUWE DAG des GELOOFS.
's namiddags 3 ure, in de Herberg van W.
I°. Het zeer aangenaam, digt bij den Straatweg naar
Rijsoort, van de kapitale HERBERG en UITSPANNING
Ook
kwam bij hem van de pers:
Arnhem en Utrecht gelegen, riddermatig, rentegevend
HET WAPEN FAN KATENBRECHT, ook genaamd LANDGOED KERMESTEIN
Kasteel,
, bestaande in
BELLEFUE , staande eu gelegen te Katendrecht, over met Stallingen, Koetshuis en Tuinmauswouihg, uitgeV.
Maas,
zoo als delETS VOOR NÊERLANDS VROUWEN,
de Stad Rotterdam, aan de Rivier de
strekte
met Broeijerij en Menagerie, Boomgaard,
Tuinen,
zelve Zaturdag 1.1. is geveild.
door ELISE, jf-,4©.
Bosch-, Bouw- en Weilanden, mitsgaders Rietfeaan en
Een
klein
1).
Boekje, dat groot uut kan stichten, door
te
GoedeGOEKOOP,
gevestigd
Visscherij, te zamen groot 17 Bunders, 19 Roeden, 10
%* De Notaris
algemeene
verbreiding.
zal
Donzijne
,
op
van
principalen
reede, als lasthebbende
Ellen, om te aanvaarden, te weten : het Kasteel c. a.
derdag den 14 den September 1848, des morgens ten elf den lsten Mei 1849 en de Landerijen 1 November 1848;
V A.' C. KRUSEMAN, te Haarlem , heeft! dezer
ure, bij veiling en afslag, in de Borps-Herberg van Stel- zullende, zoo als bij Biljetten is vermeld, in Percelen en dagen
verzouden: Twee keurige nieuwe werken
of
lendam , in het openbaar, aan den hoogstbiedende eerst- in Massa geveild wordeu.
VOOR
LEESGEZELSCHAPPEN:
mijnende verkoopen:
2°. Een RENTENIERSHUIS, met ERF enTCIN,
een Nieuw Werk van
Een ACHTSTE in de helft in het regt tot heffing van groot ongeveer 16 Roeden.
DEWIER,
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RONGHANS HVISGEZI

de ZAAD-, KOREN- en VLAS-TIENDENS, met de
Rabatien of Smal-Tiendens, in de Gemeente Stellendam,
zoo als dezelve jaarlijks met de overigeEigenaren publiek
worden verkocht, en welke voor dat Aandeel, over de
laatste vijftien jaren gemiddeld, zuiver hebben opgebragt
’328,88. Zullende acht dagen voor de verkoop de Conditiën te lezen en informatien te bekomen zijn ten Kantore van bovengemelden Notaris, alsmede bij de Notarissen SANTHAGENS & Van HOUTEN, te Amsterdam.
*,* PUBLIEKE VERKOOPING, [të Oudshoorn, in
het Logement de Fergulde Roskam, aan "s Molenaarsbrug, op den 15de" September 1848, 's morgens ten 11
ure van: I°. Een hecht en weldoortimmerd WINKELHUIS, met GETIMMERTEN, TUIN en ERVE, voorzien van verscheidene Boven- en Benedenkamers , ruimen
Winkel, Kelder, Keuken en andere Commoditeiten;
waarin sedert onheugelijke jaren, met het beste succes,
eene Kruideniers-Affaire, is uitgeoefend. Verhuurd voor
’4,60 per week, tot I°. Mei 1849. En 2°. Een hecht
en sterk HUIS, met GETIMMERTEN, TUIN en ERVE , in twee gedeelten verhuurd, voor / 2,00 's weeks ,
tot I°. November 1848. Beide Percelen ziju allergunstigst en zeer aangenaam gelegen aan den Rijn, nabij
's Moleuaarsbrug, ouder Oudshoorn. Informatien zijn
te bekomen ten Kantore vau deu Notaris W. L. KALKOVEN , te Oudshoorn , alwaar de Veilcouditiëu 4 dagen
vóór de verkooping ter inzage zullen liggen. Brieven

franco.

C VAN SCHAICK,

3°. Een ARBEIDERSHUIS, ERF en TUIN, groot
0 Roeden, 56 Ellen.
(Schrijver van
Ceerf")
4°. Een Perceel BOOMGAARD, groot 78 Roeden,
getiteld:
50 Ellen, met het Regt tot het vorderen van eene jaarlijksche Erfpacht van 18.
Eindelijk zullen ten dage der finale verkooping, of den
volgenden dag, verkocht, worden : Eenige honderden, extra
weigewassen lEPEN , BEUKEN, EIKEN en ESSCHENBOÓMEN, staande in het Boscli aan de Papenstraat, Twee Deelen , met Vignetten ,
f 5 70,
e n e e 11 Nieuw Werk van
onder Lienden, zoo iv Percelen als in Massa; alsmede
het RIET in de Nieuwe Waaij, aldaar. Alles nader bij
Biljetten omschreven, terwijl nadere informatien bij boyengenoemden Notaris te bekomen zijn. Brieven franco.
(Schrijfster van
iWarianne" en».)
*j* Bij de Boekhandelaren JOHs. van der HEY en
getiteld :
ZOON, te Amsterdam, is van de pers gekomen en alom

„
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TAFEREEL EN IIT HET
DRENTS€H DORPSLEVEN
. .

IRS.1 RS.

OVER DE

VRIJHEID VAN ONDERWIJS,

naar aanleiding der Memorie van Toelichting der Regering, betrekkelijk dat Hoofdstuk in het gewijzigde Ontwerp van Grondwet-,

A. H. ALBERT,
voorheen Pastoor der Roomsch-Katholieke Gemeente te Hillegom.
Gr. B°. -,25.
Van den tweeden, onveranderden Druk van de
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SCHOOL.
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A L T 0 N,

Twee Deelen , met Vignetten

***
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6,90,
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D°or S. E. van NOOTEN, te Schoonhoven
op heden verzonden: het Bste8 ste Nommer van

DOOR

GEDACHTE
Men is van meening ten overstaan van den NotaOVER DE
ris Mr. W. B. DONKER CURTIUS , residerende te
,
's Gravenhage, in het Fenduhuis der Notarissen in de NoENZ.,
belstraat, aldaar, op Maandag den 11"" September 1848, VRIJHEID VAN GODSDIENST,
Exemplanog
des namiddags ten 5 ure, in het openbaar te veilen, en door denzelfden Schrijver, zijn mede alom
op Maandag den \Bie" September daaraanvolgende, des ren , a2O Cts., voorhanden.
avonds ten 7 ure, te verkoopen:
I°. Een kapitaal, sterk, weldoortimmerd HUIS, TUIN V
fi Y■N A S
Bij J. de LANGE, te Deventer, is uitgegeven en
en ERVE, staande en gelegen te 's Gravenhage, aan de
Zuidzijde van de Prinsengracht, Wijk V., N°.402, Veralom verkrijgbaar gesteld:
ponding N°. 381, Kadaster Sectie K., N°. 689; groot LA HENRIADA, Poëme épique en dixChants, par
6 Roeden, 20 Ellen; bevattende hetzelve Huis 12 Ver- VOLTAIRE. Met Aanmerkingen, ten gebruike der
trekken, allen geplafonneerd en waarvan 2 en Suite, Do- Gymnasia bewerkt door S. SUSAN, Lector in de nieumestiekeu-Kamers, Keuken , Kelders, Zolder, Regen- were Talen en Letterkunde aan het Athenseum te Deen Welpompen en hetgeen verder tot eene deftige Woventer. 12ra°
’0,75.
vereischt.
MACBETH. Historisch Treurspel van SHAKSPERE.
ning wordt
2° Een ruim en goed onderhouden KOETSHUIS, met Oorspronkelijke Uitgave. Ten gebruike der Gymnasia,
STALLING voor 5 Paarden, HOOIZOLDERenERVE, met Ophelderingen voorzien door S. SUSAN , Lector
. . . 1,10.
■taande en gelegen achter het hiervoren gemelde Perceel enz. Gr. 8°
VERHALEN UIT DE OUDE WERELD , van K.
en uitkomende door eene gemeenschappelijke Poort, op
F. BEKKER:
de Lange-Beestenmarkt.
Grondlasten
over
zamen,
in
de
le Beel. ULYSSES van ITHAKA , volgens
ziju
te
Beide Percelen
1848, aangeslagen met/208.32 en te aanvaarden met HOMERUS.
2e Beel. ACHILLES, naar de ILIAS van
I°. November aanstaande, bij de betaling van den Koopprijs. De gemelde Percelen zullen bij de gunning eerst HOMERUS.
afzonderlijk en daarna gecombineerd ter verkoop worden Kl. B°. . . . pte D e el 0,80. 2de Deel 0,90.
aangebodeu. Te bezigtigen Dingsdag en Vrijdag vau elke De bovengenoemde Werken , in verschillende Tijdschrifweek, van 12 tot 3 ure, mits voorzien zijnde van een Per- ten allergunstigst beoordeeld, verdienen de aandacht van
missie-Biljet, te bekomen ten Kantore vau voorn. Notaris 11. H. Docenten.
Bonker Curtius , op den Nieuwen-Uitleg, N°. 110, alwaar
Reeds in verschillende Instituten met succes in gebruik,
nadere informatien te bekomen zijn eu de Eigendoms- durft de Uitgever ze met vertrouwen aan te bevelen.
Bewijzen en de voorwaarden van verkooping tijdig ter inDoor J. B. WOLTERS, te Groningen, is~ah^
zage zullen liggen.
verkrijgbaar gesteld: N°. I van
IL L I G E
OPENBARE
VRIJ
W
4&fe^
VERKOOPING,
csg-Sa in het Heeren-Logement, aan den Burg, binuén

„

DE VRIJBUITER
onder Cv om» e 11 s Regering.

GEDACHTE

***

S. C. HALL,

H II fi H

verzonden:

.

MARIA E N M A R T H A.
Lektuur
voor

CHRISTEN VROUWENen MOEDERS?
met een Bijblad voor Kinderen , genaamd "
MOEDERS SCHOOT.
BiJdragen, in Poëzy en Proza, van A.
o
N^'C. E.£eVat
Jiadys,
van Koetsveld, Fred. Wijsman, Elise....
B. Ph. de Kanter, N. A. van Charante, C. vanSchaïck
1. van Spall, C. J. v. Leeuwen Lz. en J. J. Boeseken,
1

geb.

Peltenburg.

len,

’

Prijs , per jaargang van 12 Nus., 4,80; zonder het Bijblad 3,60, en het Bijblad afzonderlijk/ 1,50.
Van de verschenen jaargangen, uitmakende te zame»
8 Deeleu, zijn uog complete Exempl. en ook enkele Dee-

’

ter

completering, te bekomen.

Tevens ziet bij boyengenoemden het licht:

DE TWEE TIJDPERKEN.

Een Verhaal,
HET DEEN S C H VAN
.7 O lI A N LUB I? IG HE 1B ER G.
Met Vignet. Prijs 2,90.
Deze voortreffelijke Roman, geschreven in den smaak
der werken van Frederika Bremer en Flggare Carlén,
is uitnemend geschikt voor LEESGEZELSCHAPPEN en
NAAR

’

LEESBIBLIOTHEKEN.

POSt7en te Amsterdam , is heden uitgegeven:
«
ENNEMOSER,
de
Aziatische
.1.
Cholera, hare kcnteekenen , be-

***,

Bij C. van

deb

POST Jr. en C. G. van

dkr

loop oorzaken, voorbehoeding- en behandeling. Eene Handleiding
voor Met-Geneeskundigen, a.
’0,60.
CANSTATT, Handb. der Geneeskundige Kliniek. Uit het Hoogd4,20door H. H. HAGEMAN Jr. 2* Dl. ,2« Afl., a
WUNDERIJCH Handb. der Pathologie en Theraphie. In het
Nederduitsch overgebragt door Dr, ELI.ERMAN en Dr. JANSSEN_.<" Dl., 4<-Afl., ü
’2,80RUETE, Leerb. der Ophthalmologie. Uit het Hoogd. en me.
Aanteekeningen door Dr. DONDERS. 2 Dln., ü
10,90..
HERGMANN, Leerb. der Medicina Forensis. Uit het Hoogddoor Dr. HAGEMAN Jr., a
’0,60-

.

,

.

Haarlem, bij JOH. ENSCHEDÉ
Gedachten, Tragen, Wenken, enz., rakende Opvoeding Te

.

kn

’

’

ZONEN

