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DUITSCHLAND.

Berlijn,

30 Maart. Bij voortduring blijft het water langzaam wassende.
Den 24'"». was de Oder
te Breslau een weinig beginnen te vallen. Intusschen
bekomt men steeds van onderscheidene plaatsen berigt
van overstroomingen en verwoestingen.
Volgens schrijven uit Glogau van den 24"", was de
Oder destijds tot de geheel voorbeeldelooze hoogte van
17 voet. gestegen, eenen stand, welken de rivier zelfs in
het zoo noodlottige jaar 1785 niet bereikt had. Dé geheele voorstad, aan gene zijde van de Oder-brug, stond
onder water, en werd met schuiten bevaren. Door den
aandrang van het water waren twee huizen ingestort.
Dag en nacht arbeidden ettelijke menschen aan de dammen en dijken, ten einde dezelve te bezorgen, en alzoo
nog grootere onheilen voor te komen.
Ook in Frankfort en derzelver omstreken is het gevaar
voor het water van de Oder in de laatste dagen bijzonder geklommen, en heeft de buitengemeen hooge stand
der rivier aldaar eene algemeene onrust gebaard en werkelijk reeds groote verwoestingen aangerigt.
Na dat reeds
vroeger de dijk bij Schiedlow, op den regtcr oever van
de Oder, doorgebroken was, en daardoor slechts eene
kleine uitgestrektheid lands overstroomd was geworden',
is thans de dijk aan de silezische grenzen bij Prittag, op
den linker oever, doorgebroken, en zijn hierdoor onderscheidene gemeenten tot aan Ziillichau onder water gezet.
Daarop is het water zoo zeer toegenomen, dat ook de
dijk bij Rampitz is doorgebroken, en de omstreken van
Krossen, gelijk ookFrankfort zelve, ernstig bedreigd werden. De grootte brug bij Krossen is gelukkig behouden
geworden, doch aan gene zijde van die stad is de gemeenschap met Silezie voor het oogenblik afgebroken.
Den 28"c" was ook te Stettin het water bij voortduring
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—

wassende.

Berlijn, 31 Maart. Naar luid van berigten uit
Odessa van den iodendezer, waren de beambten van het

pest-lazareth als zoodanig ontslagen geworden, en zoude
het ziekenhuis zelf binnen kort geheel worden opgebro-

ken.
Frank. fort, 2 April. De regerende groot-hert:og
van Baden, Lodewijk Willem August, is, na eene zie _te
van slechts weinige dagen, den 3o st<-'« Maart, te Karlsruhe overleden. Z. D. H. is in de regering opgevolgd
door zijnen broe&r Karel Leopold Frederik.
Volgens berigten uit Moldavië van 't laatst van Februarij ging de generaal Kisselcw ijverig voort met het invoeren van verbeteringen in het bestuur der beide vorstendommen , en werd hij in zijne pogingen ter bevordering
van de welvaart des lands krachtdadig ondersteund door
den kundia^n _"-'-°* L-_-'— -rr-~ ._--_-.. &_...««««.,.. , ö _..
schatmeester van Moldavië. Velen meenden, dat deze
staatsman, die door zijne uicgestrekte grondbezittingenin
Moldavië , Bukowina , Wallachije en Bessarabie, eenen
grooten invloed heeft, en afstamt van het geslacht der
voormalige konstantinopolitaanschc Keizers , en wiens
voorouders ook reeds in vroeger tijd over de vorstendommen het beheer hebben gevoerd, tot bestuurder dcrzelve
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zoude benoemd worden.

Hamburg, i April. Den i9d<-n heeft Z. M. de Koning van Zweden den Rijksdag met eenej aanspraak gesloten , waarin Z. M. een gunstig tafereel ophangt van
den binnenlandschen toestand des Rijks, en verzekert,
dat de buitenlandsche betrekkingen niets te wenschen
overig laten, eu dat het koningrijk met deszelfs naburen
op den vriendschappelijksten voet staat.
De bevolking van Zweden, welke voor 20 jaren nog
geen 2,400,000 zielen bedroeg, is thans, volgens 's Konings mededeeling, tot 3 millioenen geklommen. Van de
staats-schuld, welke meer dan 53 millioenen rijksd. bedroeg,
zijn thans 44 millioenen afgedaan. Op de begrooting, welke in 1812 2,650,000 rijksd. beliep, zijn van tijd tot tijd
bezuinigingen gemaakt, zoo dat dezelve thans in 't geheel met ongeveer een vijfde verminderd is. De oude

directe belastingen hebben insgelijks eene aanzienlijke vermindering ondergaan. Het groote kanaal, waardoor dc
Noord-zee en de Oost-zee met elkander verbonden worden, en hetwelk den Staat 5 millioen heeft gekost, is tegenwoordig bijna geheel voltooid.
Volgens een bijzonderen brief uit Berlijn, trekt.aldaar een werkje, onlangste Augsburg uitgekomen , en
den titel voerende van Brieven van den graaf Rivaliè-re
van Frauendorf aan Z. M. den Koning van Pruissen , de
algemeene aandacht ten hoogste tot zich. De schrijver,
welke van den jare 1807 tot 1813 aan den praissischen
Staat diensten bewezen heeft, en deswegens vrij aanzienlijke beloóningen heeft ontvangen, doch naderhand in
moeijelijkheden is geraakt, welke hem zijnvermogen hebben gekost, tast het bestuur van het genoemde Rijk op
de hevigste wijze aan, en legt sommige ministers de grofste misslagen in hun beheer ten laste.
Op de verspreiding van dit werkje, hetwelk de schrijver dadelijk in grooten getale aan alle de ambtenaren , en
ook aan Z. M. den Koning zelven, heeft doen toekomen, is op bevel des Konings eene bijzondere commissie
van den staats-raad benoemd, om de ingebragte bezwaren te onderzoeken
Hamburg, 2 April. Men meldt uit Petersburg,
dat Z. M. de Keizer van Rusland zich van dc militaire
colonien te Novogorod naar Moscau heeft begeven.
Uit Stokholm wordt van den 23sten Maart geschreven, dat de geldleening van 5§ millioen rijksd. banco,
ten einde de grondbezitters, die zulks zouden behoeven ,
een tijdelijkcn onderstand te verleenen, in alle hare bijzonderheden , nog voor het sluiten van de zitting van den
zweedschen Rijksdag, is tot stand gebragt. Die zitting
heeft meer dan een jaar en vier maanden gedmird.
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FRANKRIJK.

Parijs, 31 Maart. De heer de Fillèle is heden _i\
Z. M. den Koning in een bijzonder gehoor ontvangen.
Een gedeelte der divisie, welke te Brest voor de

—
reeds van
— Heden

expeditie tegen

Algiers in gereedheid wordt gebragt, is
daar naar Toulon vertrokken.
heeft ter beurze bij afwisseling eene rijzing
in
de
daling
en
3 pet. renten en napelsche fondsen plaats
gehad ; ten laatste zijn de eerstgenoemde fondsen 83 fr. 85
gebleven; de 5 pet. renten 106 fr. 45; napol. 93; sp.

renten

77.

Parijs, 2 April. Sedert het gerucht vrij algemeen
is geworden, dat de heer dc Fillèle vooreerst niet in 't
bewind zal komen, verklaart het dagblad, 't welk het
bestuur van prins Polignac bij uitsluiting verdedigt, dat
het over deze aangelegenheid zal zwijgen, ten einde niet
verder aanleiding te geven tot oneenigheden, welke geene
andere dan voor dc zaak der monarchalen nadeelige gevolgen zouden kunnen hebben.
_De constitutioneleu verzekeren , en, zoo het schijnt,
niet geheel zonder reden, dat het bij de partij van prins
Polignac nog in geenen deele is uitgemaakt, dat het hoog
gezag genoodzaakt zal zijn, om tot eene ontbinding van
dé kamer der gedeputeerden over te gaan, doch dat de
Villelisten 'er steeds op aanhouden, dat men tot dergelijken maatregel zal besluiten, ten einde eenen staat van
zaken te doen geboren worden, bij welken de medewerking, en dus het herstel van den heer de Fillèle in
de ministeriele waardigheid, meer en meer noodzakelijk
zoude worden. Het blad dier partij stelt ten minste de
ontbinding als zeker. Het schijnt wel te erkennen, dat
de beginselen der oppositie in de meeste kleine, en ook
in sommige groote kies-collegien zullen zegevieren, doch
het meent, dat deze zegepraal van korten duur zal
zijn, en dat het onverzettelijk besluit des Konings, om
zijne regten te doen gelden, ook ondanks eenen min
gunstigen uitslag der verkiezingen, de bovenhand zal
:
behouden.
Reeds wordt verzekerd, dat dezer dagen de ordonnantie zoude zijn geteekend , bijwelke eenzeker aantal prefecten , welker naauwgezetheid, of kleinhartigheid men
mistrouwt, worden ontslagen , en aan andere dergelijke
ambtenaren nieuwe residentién worden aangewezen. Deze
maatregel is steeds voorgedragen als de voorlooper eener
ontbinding. Men meende het besluit heden reeds in den
Moniteur te zullen vinden, doch aan deze verwachting
is niet voldaan; het gerucht houdt zich evenwel staande.
Omtrent de maatregelen, welke bij der hand zouden
dienen te worden genomen, bijaldien, na de verkiezing
eener nieuwe kamer, de gedeputeerden gelijke taal voerden , als de tegenwoordige, laten dc ministerielen zich
Het koninklijk geregtshof van Parijs
niet nader uit.
heeft echter juist dezer dagen eene uitspraak gedaan , in
de beruchte zaak der associatien, tegen cene onwettige
heffingvan belastingen, welke in dit oogenblik aanleidinggeeft tot menige aanmerking. Het heeft dc veroordeeling
der genen, welke deze associatie hebbeu aangekondigd,
bevestigd, op grond, dat men door deze daad het gouvernement des Konings , bestaande uit 'de gezamclijke
ministers, handelende onder hunne bijzondere verantwoordelijkheid, 'm haat en verachting bij dc menigte had zoeken te brengen;
welk misdrijf
des te
mogt
zwaarder
»,.iiiio\v.TS
1.
n_._v_.ii__
1, w.V,».t ,
h»"j"»
*£v»trtu
grootere beleediging konde toevoegen, dan met hun in
't openbaar het stoutmoedig ontwerp aan te dichten, van
de beginselen, die door het charter geheiligd zijn, te
belastingen te willen uitwillen omverre werpen,
schrijven , zonder de vrije, regelmatige en constitutionele
medewerking des Konings en der kamers, of met de medewerking van kamers, die niet zouden zijn samengesteld , ten gevolge eener verkiezing, in overeenstemming
Het gezag van de uitmet cle constitutionelevormen.
spraken van het geregtshof van Parijs, en dc achting,
die hetzelve allerwege" geniet, zullen gewisselijk aan dit
gevoelen vrij wat gewigt bijzetten.
Een groot aantal inwoners van Parijs,van allerleirang en
stand , heeft gisteren een middagmaal gegeven , ter eere van
de gedeputeerden van het departement van de Seinc, welke
ook op hetzelve tegenwoordig zijn geweest. Het feestmaal
was aangerigt onder eene zeer wijd uitgestrekte tent in
den tuin van de vendanges de Bourgogne, en volgens de
constitutionele bladen, heeft men, uithoofde van dc bckrompene plaatselijke gelegenheid, niet meer dan 700
personen kunnen vereenigen. Het presidentschap is waargenomen door den heerRousseau, voorheen een dermaires van Parijs, en bekend als een getrouw aanhanger van
de dynastie der Bourbons; het vice presidentschap door
den heer Odillon Bar.-ot. Behalve de 17 gedeputeerden
van Parijs, hebben de meeste , welke de partij der liberalen zijn toegedaan, als de heeren de la Rochefoucauld,
Constant, Pcrrier, Tertiaux , Lafitte , de St. Aignan ,
Keratry , de la Fayctte, Clauzel, Boissy dAnglas , Labbey en anderen, het feest bijgewoond.
Aan de medewerking der
De voornaamste toast was
drie magten; aan den constitutionelen Koning ; aan de
kamer der Pairs, en aan de kamer der gedeputeerden."
Het spreekt van zelf, dat deze toast door een langdurig
vreugde-gejuich is beantwoord.
De monarchalen hebben zich niet weinig over dit feest
geërgerd, even als over de toast. Zij laten niet 11a, aan
te merken, dat het den geheclen avond heeft geregend,
en dat de gasten door het dunne zeildoek zoo weinig zijn
beschut geweest, dat een groot deel derzelve, voor dat
het feest was geëindigd, uit een is geraakt.
Naar luid van den Moniteur, is van de schadevergoeding aan de gewezene emigranten een kapitaal geliquideerd van 874 millioenen, en zijn 25 millioenen renten
dien ten gevolge op 't grootboek ingeschreven.
Het blijkt uit eene uitnoodiging, in dc monarchale
bladen geplaatst, dat de r. k. kerk in Schotland zich in
een allerdiepst verval bevindt; dat, schoon het aantal der
r. katholijken in dat land tot 110,000 is aangegroeid, de
eenige kapel, welke zij in Edimburg bezitten, benevens
het bisschoppelijk huis en seminarium, met eene schuld
dat de schotschc r. kathovan 230,000 fr. is bezwaard ;
lijken nietskunnen bijbrengen , en alzoo genoodzaakt zijn,
om hulp en ondersteuning in Frankrijk te zoeken.
De bekende dichter de Lamartine is heden als lid
der fransche academie aangenomen. Zijne eerste werkzaamheid in die vergadering was het houden eener lofrede op zijnen voorganger, den bekenden administrateur
Daru, welke , ook uit hoofde zijner letterkundige verdiensten, de eer van het lidmaatschap der academie was
waardig gekeurd. Volgens de liberalen , heeft de dichter
dit maal weder blijken gegeven van zijn kunstvermogen,
doch op cene spaarzame wijze voldaan aan zijne verpligting ;
maar heeft de heer Cuvier vergoed , 't geen aan
de lofrede, door den heer de Lamartine gehouden, zoude hebben ontbroken.
Het gerucht wil, dat de dichter
bestemd zoude zijn voor de ambassade van Griekenland.
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In alle de bijzondere brieven uit het'zuiden wordt als
nu verzekerd, dat met veel ernst aan de expeditie tegen
Algiers wordt gearbeid. De ruiterij, welke een deel derzelve zal uitmaken, bestaat uit een regiment dragonders,
een regiment hussaren en een regiment jagers te paard,
voor welker inscheping _o transport schepen worden
ingerigt.
Een der zuidelijke bladen behelst de navolgende schets
van den tegenwoordigen Dey van Algiers: Het schijnt,
dat men Hussein niet met grondkan verwijten, dat hij gaarne
bloed vergiet. Hij is een wetgeleerde, qn in zoo verre
beter onderrigt dan zijne voorgangers. Hij "bezit standvastigheid ,ja zelfs, volgens sommigen, hardnekkigheid;
dit is het algemeen karakter v,an' vorsten uit eenen lageren stand, en die hunne kennis en hun oordeel afmeten
naar gelang van de onbepaalde magt, die hun ten deel is
gevallen. Hij beoordeelt den stand van Algiers, ten aanzien der mogendheden van Europa, voor welker staatkunde hij veel minachting betoont, naar waarde. -Hij
voedt een hoog denkbeeld van zijne magt; hij vreest
geene der genoemde mogendheden, en het is niet te denken , dat dreigementen hem zullen doen buigen.
„ Men kan niet zeggen , dat Hussein wreedaardig is, in
den zin, welke de barbaresken aan dit woord hechten.
Gestreng in zijne uitspraken, gaat hij door voor zeer regtvaardig, ten minste ten aanzien zijner geloofsgenootcn,
want voor Joden en Kristenen kan ditkwalijk worden gevergd.
Hij heeft, door doelmatige mildadigheid, zijne
soldaten aan zijnen persoon weten te verbinden."
Een onzer bladen behelst het navolgende uit Toulon :
De Engelschen hebben thans 7 linie-schepen in Maltha, en hunne vloot in de Levant bestaat uit 17 zeilen,
waaronder elf linie-schepen, weshalve het schijnt, alsof
Engeland eene geheime onderneming zoude beoogen."
[Deze opgave is allezins overdreven. In 't jaar 1829
nebben de Engelschen 9 linie-schepen in de Middellandsche-zee onderhouden;
deze zouden in 1830 tot twee
verminderd zijn geworden, doch sedert de russische regering bevolen heeft, dat de admiraal van Heyden met
drie linie-schepen in den Archipel zoude blijven , hebben de
Engelschen besloten, om hunne hoofdmagt in de Middellandsche-zee te bepalen tot zes linie-schepen; te weten :
de Brittannia, Melville, Windsor-Castle, Glocester, Revenge
en Wellesley.
De Spartiate is reeds in Engeland terug,
en de Asia en Ocean zullen eerlang volgen.
Tot nog'
toe is van de zijde van Engeland niet erkend, dat de
expeditie tegen Algiers eenigen invloed heeft gehad op
de zamenstelling hunner scheepsmagt .in de Middellandsche-zee voor het loopend jaar.]
De fondsen zijn in 't begin zeer willig geweest,
]____ .__.__<_!:._¥_'ber_tf_.Kf_"den_grms-ao_l v'a'uen. LTe 3
pc. zijn 84 fr. 20; 5 pc. 106 fr. 60; nap. 93 fr. 15; sp.
renten 78 \ gebleven.
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GROOT-BRITTANNIE.
Londen, 2 April. Den 308"" heeft de graaf van
Aberdeen in het Hoogerhuis het tractaat van koophandel en scheepvaart ter tafel gebragt, hetwelk het gouvernement , op den voet van wederkeerige voordeden,
met Oostenrijk gesloten heeft. De graaf Stanhope is
tegen dergelijke tractaten opgekomen , en heeft zijne
meening te kennen gegeven, dat dezelve, verre van wederkeerige voordeel en op te leveren, slechts ten nutte
strekten van de vreemde mogendheden, en de scheepvaart vau dit Rijk, welke buitendien reeds in zulke
groote moeijelijkheden verkeerde, benadeelden.
De minister Aberdeen en lord Goderich hebben den spreker beantwoord, en, zonder te ontkennen, dat de britsche scheepvaart thans met vele zwarigheden te worstelen heeft, verzekerd, dat dezelve, vergeleken bij die
van alle andere volken der aarde, met uitzondering alleen
van Noorwegen, sedert het aannemen van het stelsel van
wederkeerige voordcelen , gedurig hand over hand is toeOp deze wijs voortgaande, zoude de scheepgenomen.
vaart van Engeland jn staat worden gesteld, om met die
van alle de overige volken te wedijveren.
De handel,

—

—

alleen door engelsche schepen met dc Vereenigde Staten
van Noord-Amerika gedreven, overtrof dien, welke doorde
schepen van al de overige volken te zamen met die Staten gedreven werd.
In het afgeloopen jaarwaren 400 engelsche schepen meer dan te voren de Sond gepasseerd.
Bij gelegenheid van deze beraadslaging deelt het ministerieel avondblad eene opgaaf mede van de scheepsruimte der britsche koopvaardij-schepen , welke sedert de
laatste jaren van buitenslands in Groot-Brittannie zijn binnen gekomen. In 1816 beliep die scheepsruimte 1,415,000
tonnen; in 1817, 1,625,000; in 1821,1,600,000; in
1824,
1,790,000; in 1825, 2,144,000; in 1826, 1,950,000; in
1827, 2,087,000; 111 1828, 2,094,000; in 1829,2,063,000;
waaronder niet begrepen zijn de schepen, die voor onze
kust-vaart, of voor de vaart op lerland gebruikt zijn.
De geheele britsche scheepsruimte beliep in het voorgaande jaar 2,184,000 tonnen.
Hetzelfde blad doet ook eene opgaaf van het aantal britsche zeelieden , in 1829 in den handel met onderscheidene
landen gebruikt. Volgens dezelve beliep dat getal te zamen
122,000 man, en benoorden daarvan tot den handel met
Rusland 16,000 man; met Pruissen 5,800; Duitschland
5,300; de Nederlanden 6,800; Frankrijk 9,000; Portugal
2,500; Spanje 3,400; Italië 3,000; Indie 4,800; China
2,800; Vereenigde Staten van Amerika 2,700; de WestIndische colonien 14,400; Canada en de N. Amerikaansche colonien 20,000; met Brazilië 1,800, en tot dewalvisch-visscherij 4,400 man.
In de zitting van het Lagerhuis van den 3osten heeft de
heer Harvey het voorstel gedaan, dat eene commissie
zoude benoemd worden, om onderzoek te doen naar den
staat en het beheer der landerijen, waaruit de kroon hare
inkomsten trekt. Hij gaf zijne meening te kennen, dat
die grontbezitfingen slecht worden beheerd, en dat het
welligt 's lands voordeel zoude zijn, dezelve te verkoopen. Na eene langdurige en levendige beraadslaging is
het voorstel met 98 tegen 46 stemmen verworpen.
Gisteren is in hetzelfde Huis door den lord-advocaat
eene voordragt gedaan, ter verbetering van de regtspleging in Schotland, en door den minister Peel ter verbetering van de bestaande wetten op het misdrijf van ver-
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Prijzen der Granen ie Amsterdam, April 1830.
Tarwe
(als voren) 123 r. Koningsb. 0,50; 124, 125 n. Boscheepsheeft de levering aangenomen van 8,000 tonnen
’B, 8,17; 121 n. Vries, f 6,67. Rogge (als voren)
veiifandsche
ruimte aan het fransche gouvernement, tot het ovérbrejv il7, 120 Pruiss. f5, f5,20; 118, iipn. Overijss./4,50, ’4,57;
gen van troepen, benevens krijgs- en levensbehoeften, 115 n. Drents, f4,27. Garst (slap) 98, 101 n. Vries, 3,93,
84 fijne Vnesche
’4,17; 5J4 Zomer ’3,53. Haver (als voren)
naar Algiers.
’2,83;
74, 76 Voer ’2,40, / 2,47.
dikke
’2,87;
83,
nopens
2,70,
de
tijdingen
85
Onderscheidene onrustbarende
Boekweit (prijshoudend) 118 11. Nijkerker 5,87; 116 11. Vries.
grieksche fondsen, doch welke door sommigen als geheel ’5,50; 118 Holsteins. 5,17. Koolzaad (prijshoudend) Oostongegrond worden voorgedragen, hebben dezelve eergis- vries, 11,20; Zeeuws, 11,40; puikNorder 12,20. (Beredoen vallen; dezelve zijn echter kend bij de nederlandsche niuddc van 30 in 't last.)
teren van 40 tot 38Ï,
Lijn- f 451, Hennep f 50.
Raap-olie f6O
allengs weder opgekomen, en heden tot 39e, 40 verhanin
een
gezondheid
dat
'sKonings
berigt,
Op een
deld.
DE GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORDslechten staat zoude wezen, zijn 'de 3 pet. gecons. resc. HOLLAND.
Ten gevolge eener door de Provinciale Commissie van onderheden van 924 tot 92 _. gevallen; dezelve zijn echter weder

Een dahzienlijk huis'van4coop]iandel alhier.rer stede

92!, _ opgekomen.

Brussel, 4 April. Morgen moet de dag worden
bepaald, op welken de zaak der heeren de Potter c. s.
voor het hof van assises zal worden gebragt.

Amsterdam den 3den April. Den 2 den dezer is in Texel
niets binnen gekomen, maar uitgezeild het schip ons Genoegen,
kapt. C. van Zomeren naar Batavia en O. Oltfers voor VV. Hasselaar naar Alicante; de wind o. z. oost.
hebln de nabijheid van Flekkcröe zijn binnen geloopen, doch
ben dadelijk daarna de reizen vervolgd de schepen Frederike Louise,
kapt. J. C. Sonne; Ludwig, kapt. H. P. Thorsöe, en Concordta,
kapt. N. Grönberg, alle 3 van Messina naar Koppenhagen.
Het op Wittzand verongelukte schip, schijnt te zijn het schip
Fortuna, kapt. C. Rumpfl", van Bahia naar Hamburg.
Den 28sten Maart waren op de hoogte van Douvres de schepen
Johanna, kapt. J. P. Wessels van New-Orleans, en Minerva kapt.
C. Waalkes, van St. Übes naar Bergen.
Den 28sten dito was op de hoogte van Portsmouth het schip
Anna Christina, kapt. T. G. Stangenctte, van Marseille en Adra

,

.

Antwerpen.

Den a9Sten dito hebben van Cowes de reis vervolgd de schepen
St. George, kapt. G. Findlay, van Baravianaar .\n_werpen, zijnde den 2'ósten dito aldaar binnen geloopen, en Dromo kapt. W.
Rand, van Matanzas naar Koppenhagen.
Deu 27Sten dito was op de hoogte van Dartmouth het schip the
Prince of Waterloo, kapt. Dcary, van Honduras.
Den 27sten dito was op de hoogte van Plijmouth het schip Syalan, kapt. J. G. Golcher van Messina.
Den 7den lagen te Maltha een nederlandsche oorlogs-corvette en
cene brik.
Den 7den Jaiiuarij is onder de Stcenboks-keerkring op 27° lengte
gepraaid Z. Ms. oorlogs-corvette Pollux, kapt. Eeg, uit Texel

.

naar Batavia.

Te Antwerpen is gearriveerd C. van der Mussele van Zienkzee ;
te Swinemunde R. Reading van Charleston; te Koppenhagen N.
F. VVulflF, D. F. Clausen en C. Friederichsen van Messina, A.
Christiansen van St. Übes, N. C. List van Bordeaux en F. Rasmussen van Amsterdam; te Hamburg M. Harnis, F. A. Gunthersen en F. A. Fokkes van Rio di Janeiroo, Harris van Matanzas,
J. A. S. Hertzer en S. E. Jensen van Havana, J. C. H. Scheller
van Curacao, Hart van Port a Port, H. J. Ahlersvan Bordeaux,
Renaux en J. A. Persil van Havre, Hick en Cristy van Londen,
Gardner, Bell en K. Kempen van Huil, Huntrods, J. Brown en
Scollay van Goole, A. S. Bisset van Leith, J. K. Hoptock van
Antwerpen, C. Tampcke, I. Pieper, H. Breckwoldt, J. Breckwoldt, F. Brandt en J. C_ Diets van Amsterdam; te Bremen J.
H. Bieseweg van Havana, T. 11. Gatjen van Aquadilla, J. E.
Jenny van Baltimore, S. Swifc van Charleston, J. Cassfc boom van
Bordeaux, F. Koper van Leverpool, Wettenow van Londen en J.
Gurski van Brussel; bij Aberdeen W. Law, te Huil J. Owen, J.
R. Davison, alle van Rotterdam;
Morgan enl.Norman, te
te Leith R. L. Roeltsema, te Goole J. G. A. Meijer, beide van
Antwerpen; te Shields J. Tinkbam van Antwerpen en R. Rice
van Harlingen; te Sunderland J. Patterson van Amsterdam; te
larmouth P. Legget van Medemblik; te Gravesend Forster van
Berbice, J. Heath en M. P. Gibbs van Rotterdam, W. MuggeTidue van Harlingen, O. Smithvan Purmcrend en j. D. Williams
poolj. K. de Wijk en w. J. Moeskêr van Uörarécui;"u:T.cr_-inkerken Lion van Mardnique; op de rivier van Nantes Bichon van
Bourbon; te Malaga Steinorth vau Lisbon; en te Maltha het schip
Maria Sophia, van Dronthem.
Amsterdam den sdcn April. Den sden dezer zijn in Texel
binnen gekomen E. R. Sinelde, van Dantzig naar Antwerpen, als
bijlegger door schade, en heeft een loodsschuit tot assistentie, J.
Lelcar, van Gothenburg laatst van Krageröe en P. Leggett van
Ipswich, en is uitgezeild A. Jepsen naar Denemarken; de wind z.
z. west en z. west, harde wind. Den 4den dito binnsn S. Koorn
van Kiel; dc wind n. west.
Den isten dezer zijn in het Vlie binnen gekomen 5 schepen door
de ambtenaren van Terschelling gepraaid, en uitgezaild J. H. Gappen en M. Fokkes naar Huil en j. J. Dijk op avontuur. Deii2den
dito binnen P. J. Bakker van Dantzig, en nog 7 schepen door de
ambtenaren van Terschelling gepraaid.
Den 3isten Maart is in Terschelling niets'gepasseerd, maar den
isten April binnen C. Schwart van Freyburg, J. Tampcke en E.
J, Siemens van Hamburg, B. Land van Cuxhaven, N. J. ThakIter en G. Wohrtmann van Bremen en J. Schröder van Neufeld.
Te Heivoet is gearriveerd 11. A. Hazewinkel van Riga, laatst
van Tonningen, en F. Nyburg uit Maassluis, als bijlegger naar
St. Übes. dezelve heeft in het Maassluische gat met het uitze-ilen
zijn roer en haken afgestoten en door hulp van de loodsboot binnen
gebragt en op de haven gekomen; te BrielleJ. Morganen J. Owen
van Holl, en R. Stranack (stoomboot) van Londen; te'lpswich
W. Hadgralt van Rotterdam; te Jarmouth H. Ringe van Antwerpen ; te Lijnn C. Jobson van Rotterdam ; te Huil J. Ansdell van
Dordrecht, W. Parker, W. Rickaby, J. Allison en D. Fairburn
van Rotterdam en P. J. Nadort van Amsterdam ; te Leith J. Quinton en T. Young van Rotterdam; te Aberdeen W. Law van Rotterdam ; te Shoreham W. Ausun van Rotterdam; te Rije H. Hearndcn
an G. Britt van Rotterdam ; te Gravesend C. Pethers, H. H. Rieke,
H. Duvier, J. H. Bunnemcijcr, J. Hume, W.
f. R. Jansen,W.J. Stocks,
'Greenwood,
B. C. Tinkenham, J. L. Vroome en J.
van den Brocke van Antwerpen, W. J. Penlerrick, J. Laming,
H. E. Ross, A. J. Boomgaard, W. Storey, J. Boxer', J. Blake,
F. Hoekin, C. Klok en R. M. Whichels van Rotterdam, H. W.
Bontekoe en T. Salmon van Amsterdam, W. Nazebij van Medemblik, G. G. Boon en S. Finch van Harlingen.
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_____% Van Nijmegen naar Rotterdam en

'sllage en tusschenliggendeSteden:
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Van Rotterdam mar Nijmegen en tusschenliggend Steden:
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***

Getrouwd:

Kampen,
25 Maart

1830.
*_* Getrouwd:

P.

van

H.

M.

Hoorn,

1830.
*/* Getrouwd:

Amsterdam,

1830.

D

en
O L

S

J.

den isten April

GELDER

G.

M A.

S

BOS
C H U
Wed. A. Best.

J.

A.

31 Maart

V

Mz.

T,

C. REDEKER

J.

en
B I S D

O M.

%* Getrouwd:

M^. DIRK van HOGENDORP,
en
Lid van de Ridderschap van Holland,
Jonkvrouwe MARIANE CATHERINE
van HOGENDORP.
Velp, bij Arnhem, den 2den April 1830.
%* Getrouwd:
Amsterdam,
G.
E
S
I
N
K
April

***

***

DOCHTER, MARIA ANNA WILHELMINA FAN
DER FOORT, geliefde Echtgenoote van
A. HEEMSKERK.
Amsterdam,
30 Maart

1830.

M.

C.

Getrouwd:

Haarlem,
April 1830.

en

JANSEN.

E.
SMIT,
Weduwnaar van N. van Broek ,
van Koog aan de Zaan,
en
M. J. W I M M E R S.
C.

1830.

Heden verloste voorspoedig van haar twaalfde -

***_ , GERRITJEN

BRILMAN, Echtgenoote van
Deventer,
A. J. van den SIGTENHORST.
den 3 sten Maart 1830.
V Heden beviel van eene DOCHTER, Vrouwe A.
W. ___. LEIJER, geliefde Echtgenoote van Mr. E. THESINGH, Controleur van 's Rijks Belastingen te Druten.
D RU ten, den 31 sten Maart 1830.
*_* Gisteren avond is mijne hartelijk geliefde Echtgenoote , E. H. VERSCHUIR, Geb. VAN GESSELER ,
bevallen van eene welgeschapene DOCHTER.
KIND

Dr. H. VERSCHUIR.

Groningen,

den

isten

April

1830.

V Rotterdam, den j-M" April 1830. Mijne geliefde Echtgenoot, C. C. VAN AFFELEN, beviel heden,
door Gods goedheid, zeer voorspoedig van eenen welgeP. H. HU G E N II O LT Z,
schapen Z»".ON.
Predikant.

Heden beviel voorspoedig van eenen ZOON , W.
C. BOERRIGTER , Echtgenoote van
D» J. ten ZELDAM GANSWIJK.
'sGravenhage, den i«<"> April 1830.
*_* Heden verloste voorspoedig van eene welgeschapene DOCHTER, ELIZABETH NOVA, geliefde EchtA.
van
LEE.
genoot van
Amstrdam, p April 1830.
Dienende deze ter kennisgeving aan Vrienden, en Bekenden, zoo binnen als buiten deze Stad.
%* Heden morgen verloste zeer voorspoedig van eene
welgeschapene DOCHTER, mijne geliefde Echtgenoote,
E. M. MOSSEL.
'sGravenhage, A. BLAAUW J.H.Zn.
den 2den April 1830.
V Delft den 2den April 1830. Heden verlostevrij
voorspoedig, doch ontijdig, van eenen dooden ZOON,
J. M. GAS, geliefde Huisvrouw van
J» de KUIJSER! Gz.
Familie, Vrienden en Bekenden gelieven deze als bij-

V

.

zondere kennisgeving aantenemen.
Heden beviel van eenen welgeschapen ZOON,
.7. C. ABBENSETS, geliefde Echtgenoot van

***

Haarlem,
JACOBUS ENSCHEDÉ.
2den April 1830.
de allersmartelijkste tijdingwij
*_* _i_it/g_r
Op heden
__r_
, _i_._ ontvingen
__ï__i
_.
/.UUII , X". -O
IJ __._,
von VULTÉ, Eerste Kapitein der Artillerie, aan eene
catharale ziekte, aldaar den 25sten Maart, in den ouderdom van 38 jaren, is overleden. Onuitsprekelijk bedroefd , staren wij en zijne eenige Zuster, met bittere
tranen den geliefden overledenen na, en geven hierdoor
aan zijne en onze Vrienden bennis van ons onherstelbaar
verlies, met verzoek om van rouwbeklag te mogen verschoond blijven.
C. J. von VULTÉ, Gep. Majoor.
M. S. W. C. von VULTÉ,

den

j>

van VELTHOVEN, op de Bierkade te's Hage, om vóór
het vertrek der Boot te Rotterdam aan te komen.
De Stoombooten tusschen Gorcom en s' Bosch, en van
Rotterdam op Middelburg, Antwerpen en Londen , als ook
de Diligence van Gorcom over Breda naar Antwerpen,
staan met deze Boot in verband.
De Reizigers, welka met de Stoomboot de Julia van
Gorcom verder wenschte te reizen, zullen, ingeval van
laag water, door geschikte Rijtuigen, vervoerd worden
naar Gorcom, zoodanig, dat dezelve altijd vóór het vertrek der Stoomboot te Gorcom zullen aankomen.

__)______

L/m

___

H*__

Geb. SEIJFFARDT.
Kampen, den 26"en Maart 1830.
Familie-betrekkingen en Vrienden worden vriendelijk verzocht , dit als de eenige communicatie te willen aannemen.
V Tot onze bittere droefheid overleed in deafgeloopene nacht, na eene hevige ziekte van drie weken, ons
geliefd jongste Kind, JOHANNES LINTHORST, in
wiens bezit wij ons slechts veertien maanden hebben mogen verheugen.
J. H O M A N.
H. HOMAN,
Groningen,
den 27'ten Maart 1830.
Geb. ZEPER.
VCiilenborc den 27»"° Maart 1830. Heden
overleed GERRIT van STEENDEREN, zachtkensen
welgemoed, in den gezegenden ouderdom van 89 jaren.
Hij was in zijn leven algemeen geacht en bemind, en
heeft zijne waarde Echtgenoote Maria Rademaker, meer
dan 40 jaren overleefd; zacht ruste de assche dezer brave
afgestorvenen, en hunne liefderijke nagedachtenis blijve
steeds in dankbaar aandenken, ook zonder uiterlijke rouwvertooning.
Heden namiddag overleed onzen waardenVader en
Behuwd-Vader, WILBERTUS van de VEN, in den ouderdom van ruim vijf-en-tachtig jaren; verval van krachten maakte een einde aan zijn voor ons nog dierbaar leven.
Zijn einde was zacht en zoo wij vertrouwen aalig.

***

WOENSEL,
bij Eindhoven,
den 27sten Maart

A.

VAN

VEN.

DE
d e YE N.
M. C.van de VEN,
Geb. van de WERK.

J. W.

van

1830.
*_* Heden avond ten half acht ure, overleed tot mijne
bittere droefheid, [mijne hartelijk geliefde Echtgenoote,
*/* Getrouwd:
P.
BLOK
CATHARINA
CORNELIA LUCIA BOLLAERTS,
Wormerveer,
J.
en
in den ouderdom van 50 jaren en 7 maanden; slechts
4 April 1830.
A. HOEKSTRA.
twee jaren en ruim acht maanden heb ik met haar in
Vrienden en Bekenden gelieven deze algemeene, ook een allergelukkigst Huwelijk mogen doorbrengen; hoe
smartelijk dit verlies voor mij is, zal ieder kunnen beals bijzondere kennisgeving aantenemen.
seffen , die het deugdzaam en liefderijk karakter van de
V Heden verloste voorspoedig van eene welgescha- Overledenen gekent hebbeu. De Godsdienst van onzen
2

pene DOCHTER, ANNA ALEIJDA ABBING, geliefde Huisvrouw van
Gr oen lo ,
L. LASONDER Egbz. ,
Ph. Th. Mag. Litt. Hum. Dr. en
den 29sten Maart
Rector der Latijnsche School.
1830.
Vrienden en Bekenden gelieven deze algemeene als bijzondere kennisgeving aan te merken.
V Heden verloste zeer voorspoedig van eene welgeschapene DOCHTER, M. C. VAN DER HETDEN,
geliefde Huisvrouw van den Gepensioneerden Majoor J.
H. LENDERS, Ridder van het Legioen van Eer.
Maastricht, den 3o"en Maart 1830.
Heden ochtend verloste voorspoedig van eene

***
. DOCHTER,
.
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STOOMBOOT
WILLEM DE EERSTE
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Van ROTTERDAM naar MIDDELBURG.
April, Vrijdag
den cA", ''s morgens ten 5 ure.
„
13^»,
„6 ure.
Dingsdag
V STOOMPACKET-VAART tusschen ROTTERDAM en LONDEN, voor Passagiers en Goederen.
De STOOMPACKET ATTWOOD , Kapitein £<.M.
Stranack, vertrekt van Rotterdam op morgen Woensdag
den 7 dea, en Zondag den iBdcn April. Adres bij W.
SMITH en C en bij P. A. van ES, Kargadoors.
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en dat aldaar, even als

Brussel, zoodanige zorg voor de goederen zal worden gedragen,
dat niemand, voor bederf, of iets anders behoefd te vrezen.
Haarlem, den aksten Maart 1830.
voornoemd,

te

2

gebl. n
654 Spanje

ioi£
99*

k_.
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EFFECTEN.

Amsterdam, 5 April 1830.

Werk. Sch.

’’

in overweging genomen hebbende het door onderscheidene Fabrijkaïiten, en Werkbazen gedaan verzoek, om het tijdstip der opening
van die Tentoonstelling, gedurende eene korte tijd te verschuiven.
Brengen, na gehoudene briefwisseling met zijne Excellentie den
Minister voor den Waterstaat, de Nationale Nijverheid, en de
Koloniën, ter kennisse van allen en een iegelijk, die zulks mogt
aangaan of daar bij belang mogt hebben, dat aan, het zoo even
bedoeld verlangen, 0111 bijzondere redenen niet kan worden voldaan en de termijn tot inzending der voorwerpen, derhalven onherroepelijk bepaald blijft, uiterlijk op den isden April aanstaande even als de termijn van opening der Tentoonstelling, op den
Isden [ulij 1830 is worden(bepaald.

,

PRIJS-COURANT

’

zoek, en beoordeling, aan Hun Ed. Gr. Achtb. gedane voordragt,

NEDERLANDEN.

naar

’’
’

’

.

—

tot

’

’

*__* Heden avond beviel allervoorspoedigst van eenen
welgeschapen ZOON, Vrouwe CATHARINA ADRIANA
FAN HEJ/ST, teedergeliefde Echtgenoote van
Utrecht,
J. C. VOORDUIN,
Advokaat.
30 Maart 1830.
Heden beviel door Gods goedheid voorspoedig van
*»* welgeschapene DOCHTER, JOHANNA WILeene
HELMINA JORDENS, geliefde Echtgenoote van
Amsterdam,
J. SMITS VERBURG.
Maart
1830.
30
Heden morgen verloste zeer voorspoedig van eene

Echtgenoote van

JULIE CLAIRE CHANIER, geliefde

Amsterdam,

den 28"" Maart 1830.

G.

V R I E S E.

Zaligmaker was ten allen tijde een behoefte voor haar
hart, en steeds hare lust, en dit geeft mij het troostelijk vertrouwen, dat hare steeds gekoesterde hoop op eene
eeuwige zaligheid, thans zeker is vervuld.
De Overledene heeft uitdrukkelijk begeerd, dat 'er
geene uiterlijke teekenen van rouw door de Familie zal
gedragen worden.
In plaats van door gewone communicatie brieven,
wordt door deze Advertentie aan Familie, Vrienden en
kennis gegeven.
Bekenden, van dit overlijden
'sGravenzande, ' G. C. DINGEMANS.

-

den 27 sten Maart 1830.
VOp den 28 sten Maart 1830, overleed te Hors»
sen, door een zeer treffend ongeluk, MARGARETHA,
jongste Dochter van den Heer PIETER BOUWENS
van HORSSEN, Heer en Burgemeester der Heerlijkheid
Horssen , en Vrouwe MARIA JACOBA GERBADE

,

—- denén

den ouderdom van 10 jaren en 8 maanden;
REBEKKA HENRIëTTE, oudste Dochter van
"n

Heden
V Gorinchem, den 31 «en Maart
in den vroegen morgenstond, behaagde het 1830.
den Almachtigen , mijne geliefde Echtgenoote, Vrouwe ELIZABETH
JAKOBA van BRAAM, het tijdelijke, en zoo ik op goede gronden vertrouw, met eene zalige eeuwigheid te
doen verwisselen.
Familie, Vrienden en Bekenden,
gelieven dit voor communicatie aantenemen.
B. MOERKERK, Wethouder.
_* Heden overleed onze veelgeliefde Zuster en Behuwd-Zuster, MARIA CHRISTINA HOOGELANDT,
in den ouderdom van bijna 33 jaren. Deugdzaam was
haar leven. Haar wandel was steeds tot God gerlgt, ook
zoo was haar einde. Hartelijk wordt zij betreurd door
alle hare Betrekkingenen van allen die haar gekend hebben.
Amsterdam,
Uit aller Naam.
den 26sten Maart 1830.
H. J. HOOGELANDT.
Ons jongstgeborenDochtertje, ISABELLA CORNELIA CAROLINA, overleed heden, tot onze droefheid , even vier weken oud.
'sHage,
F. A. van R A P P A R D.
E. L. E. van RAPPARD,
31 Maart
Geb. STORM van 's GRAVESANDE.
1830.
behaagde
den Heer van leven en dood, ophe_* Het
den tot zich te nemen, mijne hartlijk geliefde Echtgenoot
NEELTJE MEIJERS, in den ouderdom van 44
jaren, waarvan ik circa 23 jaren met haar door den band
des Huwlijks mogt verbonden zijn.
Een allersmertelijkst lijden van 5 maanden , eindigde haar
voor mij en onze 7 kinderen zoo dierbaar en nuttig leven.
De Godsdienst en de zalige hoop elkander gelukkig weder te zien, matige onze droefheid en doen ons Gods wil
eerbiedigen.
JACOB de WILDE.
Ouderkerk, aan den Amstel, 31 Maart 1830.
*Jf Heden werd ik met mijnen Zoon en mijne Dochter in diepen rouw gedompeld, door het overlijden van
mijnen veelgeliefden Echtgenoot MARCELIS LARET,
in den ouderdom van even 72 jaren, het 3i ste van ons
gelukkig Huwelijk.
ALIDA HORSTMAN,
Haarlem,
Wed. M. Laret.
den 31 sten Maart 1830.
NB. De Affaire zal provisioneel door de Weduwe worden voortgezet.
%* Heden morgen ten half een ure, stierf alhier, na
eene veeljarige uitterende ziekte, Mejuffrouw PETRONELLA HONESTA van MANSVELT, in den ouderdom van bijna 38 jaren.
Utrecht, i April 1830.
*/* Heden overleed aau verval van krachten, in den
gezegenden ouderdom van een en tachtig jaren en ruim
twee maanden, onze geliefde Moeder en Behuwd-Moeder MOERTJE JANS ONGELAAR , Wed. Cornelis
Honig Jbsz.
Uit aller naam.
Zaandijk,
den i""> April 1830. JAN HONIG Cornsz. ,
%* Heden overleed ons jongste Kind, MAARTEN
ADRIAAN HENDRIK; slechts negen maanden mogten !
wij ons in zijn aanzijn verheugen.
Amsterdam, " W. E. 't II O E N.
1 April 1830.
M. A. 't H O E N.,
Geboren D A E Y.
%* Gisteren avond overleed mijne zeer geliefde en on-

Heer Mr. EGBERT THESINGH , Controleur van
's Rijks Belastingen te Druten , en wijlen Vrouwe HENRIëTTE PETRONILLE van der UPWICH, in den
ouderdom van o jaren en 2 maanden.
_* Heden morgen overleed, onze waarde Moeder,
Vrouwe GOSINA ARNOLDINA BRUINIS, Weduwe
wijlen den Hoog Edel Gestrenge Heer Luitenant-Kollonel
Johan Cornelis Albrecht van Grom, in den ouderdom
van 90 jaren en 6 maanden.
Doesborgh,
J. B. BRUINIS van GROIN.
den 28"en Maart 1830. Mede namens mijnenBroeder.
Dienende deze tevens tot communicatie van Familie
en verdere Bekenden.
V Heden overleed na eene kortstondige ziekte, tot
onze bittere droefheid, ons teedergeliefde jongste Zoontje, FERDINANDUS GERARDUS, in denjeugdigen
leeftijd van bijna drie jaren.
Zwolle,
T. H E L M I C 11.
den 2<j"en Maart
L. C. G. HELMICH,
Geb. van MIDDACHTEN.
1830.
*_* De Meern, den 2_> sten Maart 1830. Het
KINDJE, ons op den 28"en der vorige maand geboren,
is heden overleden; ofschoon diep bedroefd, hopen wij
ons echter aan Gods goeden en wijzen wil te onderwerpen.
H. BERKENBOSCH, Pred.
J. B. BERKENBOSCH,
Geb. B IJ S T R A.
tot onze innige droefheid, na
overleed,
Heden
eene zeer spoedige verzwakking, onze geliefde Zuster,
MARIA VOGEL, in den ouderdom van 56 jaren.
Rotterdam,
W. H. V O G E L.
Maart
Uit aller Naam.
1830.
29
*_.* Het heeft God behaagd heden middag, mijne waarde
Echtgenoote, ANNA CORNELIA van der STELT,
in den ouderdom van 81 jaren en 6 maanden, tot zich
Een langzaam toenemend verval van krachte roepen.
ten en bijkomende borst-ziekte, maakte een einde aan
haar voor mij dierbaar leven. Ik betreur in haar eene
brave en allezins zorgende Huisvrouw, doch wensch
met stillen ootmoed in Gods wil te berusten.
'sGraveland,
G. A. van HEMERT.
29 Maart 1830.
P. S. Op uitdrukkelijke begeerte van de Overledene zullen 'er geene uiterlijke teekenen vanrouw gedragen worden.
Heden middag ten één uur, overleed tot mijne en
*»* eenig Zoontje bittere droefheid, in den ouderdom
mijn
van bijna 35 jaren, mijne veelgeliefde Echtgenoote, CORNELIA GIJSBERTA van den ANDEL. Strekkende
deze tot kennisgeving aan Vrienden en Bekenden.
G. BOUTEN.
Abcoude,
39 Maart 1830.
*#* Heden namiddag overleed tot mijne en mijner Kinderen droefheid, na eene langdurige ongesteldheid, mijne
hartelijke geliefde Echtgenoot, eu mijner zeven Kinderen eenen zorgelijken Vader, FREDRIK PERK, inden
ouderdom van slechts 49 jaren.
MARIA BOUMAN,
Naarden,
Wed. van Fredrik Perk.
Maart
1830.
29
%* Te Hengelo overleed op den 3osten Maart
1830, in den ouderdom van ruim 70 jaren, onze waarde vergetelijkeEchtgenoot, EVERHARDINA
Moeder en Behuwd Moeder, JOANNA PENNINK, PIELAT, aan een spoedig toegenomen vervalJOHANNA
van krachWeduwe wijlen den Heer Egbert Lasonder.
ten , in den ouderdom van acht-en-zeventig jaren , na eene
J» M. LASONDER,
Wed. wijlen den Heer en Mr. E. ff. van Hoeclum gelukkige Huwelijks-vereeniging van bijna dertig jaren.
'sGravenhage,
JOH. BERN. NOORDINK.
L.
LASONDER.
den 2den April 1830.
A. A.

—
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LASONDER,

Geb. A B B I N G.
V Mijne hartelijk geliefde oudste Dochter, NICIE
MARIA, overleed heden morgen, in den jeugdigen leeftijd van veertien jaren en acht maanden , tot bittere
droefheid van mij, mijne kinderen en betrekkingen.
Utrecht,
J. van der ELST,
den 3o«en Maart 1830. Wed. A. A. van Schilfgaarde.
%* Heden overleed, na ruim vijf maanden bedlegerig
te zijn geweest, mijn waarde en veelgeliefde Echtgenoot,
RUTGERUS HOPMAN, den ouderdom van 6o_ jaar
bereikt hebbende.
Ik geve van dit voor mij zoo treurig sterfgeval door
deze aan Familie en goede Vrienden kennis, mij van hun-

ne deelneming verzekerd houdende.
Wed. R. HOPMAN,
'sGravenhage,
Geb. D I E D E R I C H.
30 Maart 1830.
De Affaire door de Weduwe zullende worden gecontinueerd, verzoekt dezelve de gunst van lutre Stadgenooten.
Op den 3o"en Maart 1830, is te Alkmaar

*»*
WILLEM van der BURGH, aan de geoyerleden,
volgen eener beroerte, in den ouderdom van ruim drie-

ën-zeventig jaren.
*„* Heden morgen overleed , na eene langdurige borstziekte , tot mijne en mijner kinderen innige droefheid,

mijn waarden Echtgenoot,' WILLEM HENDRIK KRAMER, in den ouderdom van bijna 57 jaren.
Weduwe M. KRAMER,
Leyden,
Geb. DIJ K E R.
den 3_s_ en Maart 1830.
NB. De Affaire, welke door mijnen oudsten Zoon gedurende vier jaren waargenomen is , zal op dezelfde

wijze worden

**

voortgezet.

Groningen, den 3_sten Maart

1830. Heden

in den vroegen ochtend overleed alhier, na eene langdurige ziekte, in den ouderdom van ruim 44 jaren, de
Wel-Edel Geborene Vrouwe LOUISA HILLEGONDA
HARMANNA WIJCHGEL, Weduwe van wijlen den
Wel-Edel Gestrengen Heer Mr. W. R. de Sitter.
Heden ontsliep aan verval van krachten, in den gezegenden ouderdom van ruim 86 jaren, mijne geliefde
Zuster, SUSANNA ANNA BOEDUIJNX, laatst Wed.
van R. J. Appeldoorn, nalatende 4 kinderen, waar over
zij Stiefmoeder was, die uit verpligting wegens goede behandeling hun verlies kunnen betreuren. Soms was haar
pad met rozen, dan met doornen bezaaid, doch onder dit
alles zag zij uit naar de kroon aan het einde derloopbaan
opgehangen, want haar leven was voor Christus, het sterven haar gewin.

***

WILLEMINA BOEDUIJNX.
JOHANNA
Mede uitNaam der tegenwoordige en afwe-

zende Voor-kinderen.
Harderwijk, den 3_.ten Maart 1830.
*_f* Heden overleed na een lijden van ruim drie we-

ken, onze waarde Vader JACOB deKONINGHJn.Zn»,
in den ouderdom van vier-en-zestig jaren. Diep bedroefd
geven wij daarvan door deze kennis, aan onze menigvuldige Vrienden en Bekenden , zoo in als buiten deze Stad.

-denDordrecht,
Maart,
3!."-<.__

1830.

JAN
"

de

KONINGH,

Uit aller Naam.

Jb. Zn.,

%* Heden overleed, in den ouderdom van ruim 70jaren, Mejuffrouw JOSINA JOHANNA PONSIANUS,
Weduwe van den Heer Pieter Blisteng; waarvan bij deze
aan Familie en Vrienden wordt kennis gegeven.
P. deGROOT.
Delft,

*

L. H O G E R S D IJ K.
Executeurs Testamentair.
1830.
V 'sGravenhage, den 3<-en April 1830. Heden
overleed alhier, in den ouderdom van 61 jaren, PIETER
AGNISIUS RAGAY, Thesaurier van het Huis des Konings , en Ridder der Orde van den Nederlandschcn Leeuw.
V Na een veeljarig sukkelen, ontsliep heden morgen
omstreeks elf ure, in den ouderdom van 60 jaren en 6
maanden, na eene Echtverbintenis van 36 jaren, mijne
waardige Echtgenoot, WILLEM ZADEITS, in leven
Lid van den Raad dezer Stad.
Kalm waren zijne laatste levensdagen, zacht en zoo
wij op vaste gronden vertrouwen, zalig zijn einde, dit
troost mij en mijne kinderen en doet ons de altijd wijze
wil der Goddelijke Voorzienigheid eerbiedigen.
C.
W E B E R,
Purmerende,
Wed. W. Zadeits.
3 April 1830.
*„* Heden overleed onze oudste Dochter, JOHANNA
MARIA, in den ouderdom van zes-en-twintigjaren; deze dient tot kennisgeving aan Vrienden en Bekenden, zoo
in als buiten de Stad.
J. A. BES T.
M. J. BEST,
Haarlem,
den 4^" April 1830.
Geb. HOL LEN DIJK.
Diep getroffen door de talrijke blijken van deelneming in onzen treurigen toestand, bij het overlijden van
onzen geliefden Zoon, betuigen wij bij dezen deswegens
onzen hartelijke erkentenis, terwijl wij God bidden onze
Vrienden voor dergelijke grievende rampen te bewaren.
P. HAYMAN FREMERSTURP.
C. 11. HAYMAN FREMERSTURP,
Geboren B O O L E.
*„* Een iegelijk welke mogt sustineren iets te vorderen
te hebben van den verlaten Boedel van CAREL DIELWART en AEGINA JOHANNA van NIEROP, Echtelieden, gewoond hebbende teDelft (van voor den 3den
April 1803J), wordt verzocht daar van opgave te doen
aan den Procureur PAULUS ALBERTUS HARTZ, te
Delft, Wijk 4. N°. 481, als benoemd Kurator in dien
Boedel, voor of op den i"en Junij 1830.
*/* lis. BROEDELET, Instituteur te Maarsen, nog
gelegendheid hebbende ter plaatsing van eenige weinige
LEERLINGEN, beveelt zich ten dien einde, zullende
het hem eene aangename taak zijn, dc belanghebbenden
tot informatien te verwijzen naar die Ouders, wier Kinderen
eenen voldoenden tijd aan zijn Instituut hebben doorgebiagt.
Men zal jaarlijks voor Kost en Onderwijs (het onderwijs
in de voornaamste levende talenende Wiskunst daaronder
begrepen) de matige som van f 225 betalen. Het onderwijs in de Grieksche en Latijnsche talen , het Teekenen,
Dansen, de Muzijk, enz. wordt afzonderlijk gerekend.
Dc voorwaarden zijn met vrachtvrije Brieven te bekomen aan het Instituut.
_* Men vraagt tegens Mei of ten eersten, in eene
3 April

***

voorname Apotheek, te Amsterdam, tegens buitengewoon
Salaris: Een BEDIENDE, van den Hervormden Godsdienst en goed gedrag.
lemand hiertoe inciinerende,
adressere. zich met franco Brieven, onder Letter Z.,
bij den Boekverkooper P. DONK, in de Hartestraat,
N°. 35, te Amsterdam.
Un Instituteur de la Province
désire
*»* le plutót possible, en qualité drOveryssel,
trouver
de SECONDANT
vn homme, munt de bonnes attestations de rnoeurs, qui
sache t'nstruire les langues Latine et Grecque par principes , et parle Frangals avec facilité. Aussi demande-t-il
vn maltre a dessmer. Si les talents susmentionnés se trouvoient réunis dans une seule personne, les honoraires seront assez considérahles, outre la table, le lavage etc.
s'Adresser par lettres afranchies sous linitiale R, aux
Libraires SCHALEKAMP en VAN DE GRAMPEL,
a Amsterdam.
*_.* lEMAND van fatsoenlijke burger familie, Hervormden Godsdienst en middelbaren leeftijd, welke sedert
jaren onder de aanzienlijkste klasse verkeerd heeft, voorzien met de bes.e getuigschriften , zagzich gaarne geplaatst
als HUISHOUDSTER of JUFFROUW van GEZELSCHAP.
Adres franco , onderLetter K., bij de Boekverkoopers J. G. van TERVEEN, te Utrecht.
V DIRECTEUREN en COMMISSARISSEN der
Algemeene BRAND-GUARANTIE -MAATSCHAPPIJ
der Stad Amsterdam, adverteren bij deze aan alle de Inteekenars van voorsz. Maatschappij, dat, ingevolge art.
35 van het Plan, de zes en twintigste JAARLIJKSCHE
REKENING en VERANTWOORDING van' hun Bewind en Directie, in het vorig jaar 1829 gehouden, door
hen is gedaan aan de Wel-Ed. Heeren:
M. KISTEMAKER.
J. H. L U D E N.
P. PORTIELJE Abrz.
Mr. J. J. UITWERFF STERLING.
Mr. C. I. V A I L L A N T.
J. A. V E R II A M M E N.
Als op den voet en wijze zoo als bij het voorz. 35 art.
is bepaald, daartoeuit het midden der Inteekenaars gecommitteerd en door de Directie genoodigd, en dat gemelde
Heeren Gecommitteerden dezelve Rekening en Verantwoording volledig hebben geapprobeerd en goedgekeurd. Zijnde wijders de Brandschade in den voorleden jare 1829 over
de ingeteekende Percelen gevallen, uit de Interessen van
het overgegaarde Fonds der Maatschappij voldaan, en alle
de Inteekenaren alzoo gewaarborgd geweest voor alle gevaar van Brand, zonder eenige andere of meerdere kosten
dan die van het 1/16 pet. 's jaars voor de onkosten der

—

—

Directie.
En, aangezien het in den voorleden jare aan de Direc-

tie is gebleken, dat 'er onder de Inteekenaars zijn , aan
welke de bepalingen van art. 3 en 25 van het Plan der
Maatschappij, niettegenstaande zij daarbij een meer onmiddelijk belang hebben, zijn ontdacht, en de zoodanigen
hier door, geheel en al buiten toedoen der Directie, bij
voorkomende Brand, in schade zouden kunnen geraken,
waarvoor zij meenden te zijn gewaarborgd, zoo wordt bij
dezen, ten allen overvloede, aan ieder inteekenaar wien
dit mogt aangaan, herinnerd dat, volgens art. 3 van het
Plan niet kan worden ingeteekend (onder anderen) voor
eenige Huizen of Gebouwen, waarin worden uitgeoefend
eenige Fabrijken , Trafijkcn, Neringen of Handteeringen,
welke tot derzelver bestaan of voortzetting vuur verëischen , noch ook voor de zoodanigen , welke door Logementhouders of Koffijschenkers worden bewoond ; en dat
volgens art. 25 ieder Inteekenaar , wiens Huis of Gebouw
in de voormelde uitsluitingen van art. 3 mogt komen te
vervallen, met het oogenblik zelf dat zulks plaats heeft
van zijn Lidmaatschap wordt verstoken, met zoodanige
verdere bepalingen als in het artikel te lezen zijn.
Laatstelijk noodigt de Directie alle zoodanige Inteekenaars , als tot hiertoe h ebben uitgesteld het resterende
1/4 pet., of zelfs het geheele 1/2 pet. voorschot van de
Maatschappij terug te ontvangen, om zich als nog ter
ontvangst daarvan, met de daar voor afgegevene quitantiën, ten haren Kantore te vervoegen, met kennisgeving
dat daartoe bij voortduring zal worden gevaceerd des Maandags en Donderdags, des voormiddags van 10 tot 12 uren.
Amsterdam, 31 Maart 1830.
|. J. HOLTZMAK.)
Directeuren.
G. KOOP M A N.
A. J. CUPE R U S.
)
C. J. van der VLIET.
Commissarissen.
I. H. M E V N TS.
J
V Burgemeester en Wethouders der Stad ZAANDAM , adverteren bij dezen, aan de daarbij belanghebbende, dat uithoofde van de te doene REPARATIEN,
aan de Noordervaldeur-Sluis, liggende in de Schinkeldijk,
aan de oostzijde dezer Stad, de doorschutting met Vaartuigen door dezelven , van den i _.'ie" April eerstkomende , tot nadere Advertentie niet zai kunnen plaats hebben.
Zaandam,
Ter Ordonnantie van H. E. A.,
den \sten April
C. COPIUS PEEREBOOM,
Secretaris.
i\B 3 o.
%* Aan de belanghebbenden wordt kennis gegeven, dat
de gewone VOORJAARS-MARKT, te Alkmaar, op
den i4 den April aanstaande eene aanvang zal nemen, dat
de Loting op dien zelfden dag zal plaats hebben, en dac
op dezelve geene Kwakzalvers, Planeet- oï Horöscooptrekkers, Rijfelaars, Loterijkramers nogDobbelspellen zullen
worden toegelaten.
Alkmaar, den 23 sten Maart 1830.
* CORNELIS WATERLOO en ZONEN , M.
Schilders en Konst-Fabrikcurcn, in Lakken en Vernissen,
in de Nieuwe Leliestraat, bij de [.de Dwarsstraat, N°.
71, te Amstrcdam,' adverteren alle Mrs. Schilders, dat
zij continueren met het maken en verkoopen van alderbeste Barnsteenen Lakken en Vernissen, suprawitte Rijtuig en gemenere witte Lakken, zwarte en witte Vuurlakken, Spiritus, Goud-, Koper- en Leer-Vernissen
verders fraaije Vernissen, op witte en lichte
en op Behangsels en Schilderijen, Mastik en gemenere
Vernissen, volgens Prijs-Notitic bij gemelden te bekomen
VG. H. HAVERKOTTE, in de Kalverstaat, hec
tweede Huis van de Olijslagerssteeg, N°. 153, heeft de
eer het geëerde Publiek te verwittigen, dat hij ontvangen
heeft alle soorten van SHWALS , DOEKEN, ECHARPEN en FICHUS, naarden laatsten en nieuwsten smaak;
alsmede civiele ZIJDEN en andere STOFFEN, voor
Dames Kleeding.

\
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Amsterdam, April 1830.
V M.BROEDELET, te Utrecht, op de Oudegracht,

Wijk C N°. 3, in het huis Fresenburg, adverteerd, uit
Londen ontvangen te hebben , een groot assortiment PIANO FORTES, van John Breadwood en Muzio Clemcnti,
als: opstaande met compositie Platen, vierkante met koperen Platen en dito vierkante m_ compositie Platen over
de Zangbodems, alle volgens de nieuwste inventie; verders is zijne Bibliotheek voor de MUZIJK-LECTUUR
bij wijze van Abonnement, thans op zeer voordeelige
voorwaarden gesteld en voorzien van alle de Werken van

Hummel, Moscheles , Beethoven , Weber , Kalkbrenner,
C%6T*vti Pixïs enz
V VERKOOPING (op- Dag.) Men presenteerd te
verkoopen, op Woensdag zevenden April 1830, ten Huize
van de Weduwe Jan Nelis , aan het Huis ter Speyt , aan
de Kleverlaan, onder Schoten, nabij Haarlem : Een veertigtal SCHOTVAARSEN, versch en wel gekalft hebbende ofaan den vollen uring staande , alle uitLiefhebberij
aangekweekt; alsmede eenige Vare en Vette KOEIJEN .
benevens PAARDEN. Men zal precies om 11 ure veilen.

** H. van WAIJENBURG, I. van OGTROP, E.
G. van YSENDIJK, H.KNOOPSonH.'vAN WAIJENBURG Arnz. , Makelaars, zullen ten overstaan dooiden Heer P» TIEDEMAN, Griffier, op Donderdag den
gsten April 1830, 'savonds ten half zeven ure precies,
in de Brakke Grond, in de Nes, te Amsterdam, verkoopen: 1158 Heele en 173 Halve Vaten Nieuwe Carolina RIJST. nu eerst uit Zee gekomen en gelost. Liggende als nader bij Notitie zal worden aangewezen.
PUBLIEKE VERKOOPING op de Hofstede
Velserbeek, te Velsen, op Woensdag den i4 de" April 1830,
des morgensom 10ure: Van HOORNVEE en RIJTUIGEN, als 16 stuks bij uitstek mooije Schot- en KalfVaarsen, eene Boerenwagen , een Fransche Chais en een
Jagtkar met Hondenbak, voor een en twee Paarden.
N.J. FABIUS, J.H.MOSCH, 11. E. de LEEUW,
H. O. FABIUS, B. J. van BLIJENBURG, G. J.
HARMSEN, J. H. SCHAAP , L. E. SETHE , H.
MOS, F. KAT, N. J. ten BOSCH, J. J. ROOSEBOOM , W. H. BELTJES, W. J. NIENHUIS, P. J.
van der HORST en H. van VEEREN, Makelaars,
zullen op Woensdag den i4 de" April 1830, des middags
ten half één ure, in de Brakke Grond, in de Nes, te
Amsterdam, ten overstaan van den Heer P. TIEDEMAN , Griffier, aan de mcestbiedende verkoopen: Eene
partij puiks puike van 104 Vaten Marijlandsche Bladen
TABAK; liggende de Monsters bij het Lcydsche Veem,
op de Achterburgwal, achter de Bloemmarkt.
%* Op Woensdag den i4dc" April 1830, des morgens
ten 10 ure, zal men ten Sterfhuize van de Weduwe
Jacob Groenland, aan de Oosterzij, te Heemskerk , ten
overstaan van den Notaris Mr. J_\COB NUHOUT van
der VEEN, bij publieke Veiling en Afslag, aan dc
meestbiedenden of hoogstmijnenden, om contant geld,
presenteren te verkoopen:
1 KALF-KOEIJEN, 4 GELDE KOEIJEN, 5 KALFVAARSEN, 6 PINKEN, 1 BUL, 1 bruin MÈRRIEen 1 bruin RUIN-PAARD, oud 8 a 9 jaren, KALVEREN, SCHAPEN en VARKENS, BOEREN-WAGENS,
TUIGEN, en voorts eene grootepartij BOEREN- en
En op DonderdagBOUW-GEREEDSCHAPPEN.
den i5den April: Eene groote partij HUISRAAD en
INBOEDEL. Alles breeder bij Biljetten omschreven,
en daags vóór de Verkoopdag te zien.
%* PUBLIEKE VERKOOPING op de Hofstede
Mlddeloo, onder Velsen, op Vrijdag den i6den April 1830,
des morgens om 10ure: Vau 14 stuks uitmuntende SCHOTen KALF-VAARSEN en eene dito VARE-KOE.
te Edam, presenteert ten
V F. H. VERSTEEGH,
den
Meester
A. BOOT, op Woensdag
van
Notaris
overstaan
den I4 den April aanstaande, in het Heeren-Logement, te
verkoopen: Eene mooije partij Oostersche en Noordsche
HOUTWAREN, bestaande in 350 Dantziger Balken,
600 dito Deelen, diverse sortimenten Duigen en 7000
Oostrijssche Juffers, Stolpen, Barkoenen, Deelen en
Spieren enz.
van
PIETER van VELZEN, zal als lasthebbende
VPrincipalen,
stca April 1830,
Woensdags
des
den
2i
zijne
'_'morgens om 10 ure, presenteren publiek te verkoopen,
óp Rolland, te Overveen: Eene aanzienlijkepartij Dubbelde en Enkelde HYACINTHEN, van de meest ge-
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zochste

,;

soorten.

Op Dingsdag den i3 den April 1830, des morgens
Logement , te Vreeswijk,
ten 10 ure , zal men in hetNieuwe
ten overstaan van den Notaris W. F. L. LAPIDOTH, reen verkoopen:
siderende te ITsselstein, publiek veilen MOESTUINEN,
Vijf HUIZEN met ERVEN, 2
omtrent 11 Bunders,
2 BÖOMGAARDJES, benevens
als GRIENDzoo BOUW-, WEI-, BOOMGAARDT A.ND, in 4 Percelen, alles gelegen onder Vreeswijk.
WEI-, BOOMOmtrent 14 Bunders zoo BOUW-,
onder Hagestein,
gelegen
GRIENDLAND,
GAARD- als
WEI- en
omtrent
3,
Voorts
Bunders
in 3 Percelen.
de helft
Vianen.
En
GRIENDLAND, gelegen onder
en
UI
lERwelonderhoudene
in een extra schoone en
RIJSWAARD, groot ruim 22 Bunders, gelegen onder de
Gemeente Tul en 't Waal, ten Noorden der Rivier de Lek.
onderrigt te bekomen
Breeder bij Biljetten, en is nader
Hoog
Heemraad van den
ECK,
Heer
W.
van
bii den
Lekdijk, te Vianen, alsmede bij genoemde Notaris, ten
en de Veilwiens Kantore de Bewijzen van Eigendom
ter visie en lezing
verkoop,
voor
den
dagen
8
conditien
zullen liggen.
is van meening, krachtens verleende autorisatie
* * Men
Regtbank van Eersten Aanleg, zitting houdende
in's Gravenhage, in tegenwoordigheid van den Heer eerste
Plaatsvervanger van het Vredegeregt, Kanton N».. 2aldaar en ten overstaan van den Notaris Mr. THOMAS
in's Gravenhage residerenALEXANDER HOLLAND,
ter
Kamer der Notarissen saDoelen,
den
Nieuwen
de in
dc»
April
1830, des namiddags
daar, op Dingsdag den i3
Maandag den i 9d
op
te
veilen
en
ten vijf ure, publiek
April 'daaraanvolgende, des avonds ten zeven ure, finaal
te verkoopen:
Vooreerst. De allezins aangename en welgelegene HOISTEDE, genaamd EIKENDUINEN, gelegen aan den
van LoosduiLoosduinschen Staaatweg, in de Gemeenteneene
hechte,
in
bestaande
de
Hofstede
voormelde
nen ;
sterke en royale Hecren-Huizing, voorzien van een aantal goede en ruime, zoo Boven-als Beneden-Kamers, alle
behangen en meestal gestukadoord, alsmede van Marineren
en andere Schoorsteen-Mantels, en Spiegel boven een derzeer goede
zelve, en verdere Stookplaatsen; voorts vanProvisie-KaWijnen
onderscheidene
ruime
Keukens,
en
mers , Domcstieken-Kamers, en al wat verder tot eene
gemakkelijke en aanzienlijke Woning wordt vereischt, met
de daarbij staande Stallingen, waaronder een voor zes Paarden , Koetshuis , Hooiberg en Hooizolder, Tuinmans-Woning, met onderscheidene Vertrekken, Schuren en verder
Getimmerte; hebbende de gemelde Heeren-Huizinge een
zeer vrolijk en aangenaam uitzigtop den Heeren-of Straatweg van 's Gravenhage op Loosduinen , en zijnde.de voormelde Hofstede overigens voorzien van aanzienlijkeBroeijerijen, Perzikken- en Annanassen- Kassen, Bosschen,
Moestuin , Boomgaarden , fraai aangelegde Wandelingen en
verder Plantsoen,' benevens eene goede Visscherij, belend ten Noorden de Landerijen van den Heer BUYSKES,
ten Oosten die van deu Heer SIEBERG , ten Zuiden den
Loosduinschen Straatweg, en de Huizen van KORNDöRFFER, en ten Westen het volgende Perceel; meteen
Stuk Bouwland, daartoe gehoorende; alles te zamen groot
nepen Bunders, dertien Roeden en twee-en-twintig Ellen.
Ten andere. Eene. partij BOSCH- en TEELLAND,
mede gelegen onder Loosduinen, met twee ARBEIDERS-
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HUIZEN en daarbij behoorende Schuren, met en benevens de zoogenaamde Eikenduinsche Laan, belend ten
Noorden de Duinen van Jonkheer DIERT van MELIS
SANT, ten Oosten het vorig Perceel, ten Zuiden het
volgende Perceel en ten Westen- de Landerijen van Van
der KLUGT, groot vijf Bunders, zestig Roeden enzesen-twintig Ellen.
Ten derde. Eene partij WEILAND , gelegen als voren,
belend ten Noorden en Oosten het Perceel N°. 2, ten
Zuiden het Weiland van KORNDöRFFER , en den Tuin
van van HEININGEN, groot vier Bunders, vier Roeden en zeventig Ellen.
Ten vierde. Een Gereformeerd KERKHOF, met 36
gemetselde Grafkelders, zijnde zeven dubbele, voor tien
lijken, 28 enkele en een algemeene Kelder, waarvan twee
dubbele Kelders en acht enkele niet verkocht zijn, met
het omliggende Hout, en afgesloten door palissaden, gelegen in Perceel N°. 2, groot zeven-en-veertig Roeden
en twintig Ellen. En eindelijk
Ten vijfde. Een Roomsch Katholijk KERKHOF, met
zeven gemetselde Kelders , zijnde vier enkele en drie dubbele , waarvan drie enkele en twee dubbele niet verkocht
zijn, met het omliggende Hout, gelegen in Perceel N°. 3 ,
groot zeven-en-dertig Roeden.
Al de voormelde Percelen , welke nagelaten zijn door
den Hoog wei-Geboren Heer Jonkheer Mr. HENDRIK
MAURITS van der. GOES, zijn in de directe belastingen, over het jaar 1830, aangeslagen, wegens gebouwd
Eigendom, tot ’65:80, en wegens ongebouwd Eigendom tot ’94:70. Zijnde de Moestuin, begrepen onder
N 1 , verhuurd totKersmis 1834 . aan KORNDöFFER ,
voor ’4O: 's jaars, eu het Perceel N°. 3 tot Kersmis
1830 , aan JAN van der BOL, voor ’230:- 's jaars.
De voormelde Percelen, welke met I°. Junij 1830 (of
zoo veel vroeger als men onderling zal overeenkomen)
kunnen worden aanvaard, zijn dagelijks te zien, van des
morgens tien tot des namiddags ten vier ure, zonder belet te vragen.
Nadere informatie te bekomen "ten Kantore van voornoemden Notaris Mr. T. A. HOLLAND, in de eerste
Wagenstraat, Wijk S , N°. 45, in 's Gravenhage , bij wien
de Bewijzen van Eigendom en de Memorie van lasten of
conditien van verkoop, acht dagen vóór de veiling, te
zien en lezen zullen zijn.
VERKOOPING onder Heemstede, in het Logement het Wapen van Amsterdam , in de Haarlemmer-Hout,
op Dingsdag den I3 den April 1830, des middags ten twaalf
ure, ten overstaan van den te Heemstederesiderende Notaris WILLEM HENDRIK GERLINGS:
10. Van het BUITENGOED , genaamd HET KLEIN
PAVILJOEN, gelegen aan het Zuider Bniten-Spaarne,
onder de Jurisdictie der Stad Haarlem, bestaande in een
fraai modern gebouwd Heeren-Huis, door deszelfs ligging
aan het Spaarne de aangenaamste en wijduitgestrekste gezigten opleverende, bevattende alles wat vereischt wordt
tot eene deftige en logeable Woning; voorts een Koepel
en verdere Appartementen en een Schuitenhok. De Tuin
achter het voorz. welk in den Engelschen smaak is aangelegd en beplant, met hoog opgaand Flout en exquise
Heesters, is groot 56 Roeden 13 Ellen.
2. Vaneen VRUCHT-TUIN, gelegen als voren,
uitkomende in de Twijnderslaan , aan de Kleine Houtweg,
groot 1 Bunder 35 Roeden 84 Ellen, met de GEBOUWEN daarop staande, zijnde een Huis met Koe- en Paardenstalling daarnevens, een ruim Koetshuis en een Zwitsersch Koepeltje of Tentje aan het Spaarne; belend ten
Zuiden het voorgaande , ten Westen het volgende. De
Percelen N°. 1 en 2 zullen eerst ieder afzonderlijk en
daarna gecombineerd worden geveild.
30. Van een VRUCHT-TUIN, gelegen in de Twijnderslaan, nevens de voorgaande, groot 17 Roeden 70
Ellen, belend ten Westen het.volgende, ten Zuiden den
Heer 11. Matiger.
40. Vaneen VRUCHT-TUIN, gelegen als voren, nevens de voorgaande, groot 23 Roeden 33 Ellen, met de
daarop zich bevindende HOUTEN LOODS, belend ten
Westen het volgende, ten Zuiden den Heer Wurfbain.
s°. Van een TUIN, gelegen als voren, nevens de voorgaande , groot 51 Roeden 45 Ellen, waarin vijf gemetselde Persiken-Kassen, twee Druiven-Kassen en een Vijgenbak, bevattende alle zeer exquise Boomen, een Kersen-Boomgaard en verdere Vruchtboomen, belend ten
Westen de Kleine Houtweg, ten Zuiden de Erven den
Heer Verkruijsen.
Breeder bij Biljetten en nadere informatien te bekomen
bij GUEPIN en v. d. VLUGT, A. de WAAL. MABROESE, Makelaars te Haarlem.
LEFIJT Jr. en JANEigendom
van
en Veilcondititien zullen
Bewijzen
De
drie dagen voor en op den Verkoopdag te zien zijn ten
Kantore van den Notaris voornoemd, eft de Copie derzelve ten Kantore van den Makelaar .1. Broese, te Haarlem voormeld; gem. Percelen kunnen van heden af dagelijks worden bezigtigd; te bevragen bij den Tuiman aldaar,
y PHILIP HOUTKOOP, Makelaar te Hoorn, is
voornemens, als lasthebbende van de Erfgenamen van
wijlen den Heer MAARTEN GROOTEBOER, ten
overstaan van denNotaris FRANQOIS SOMBEEK, op
Zaturdag den i7 den April 1830, des avonds ten 6 ure,
in de hieronder vermelde Herberg, genaamd het Huis van
Gemak, bij de Westerpoort te Hoorn voormeld, in publieke veiling ter verkoop te presenteren:
N°. 1. Eene zeer florisante en bijzonder wel ter nering
staande HERBERG, genaamd HET HUIS VAN
GEMAK, met deszelfs Stallingen daarachter, staande en gelegen aan de Noordzijde van het Smerighorn, bij de Westerpoort te Hoorn.
N°. 2. Een STAL en GROND van dien, staande en.gelegen als voren, aan de Karnemelks Markt, bij
evengemelde Herberg.
N°. 3. Twee STALLEN, zoo voorKoeijen als Paarden,
staande en gelegen als voren, aan de Westzijde
van den Westerdijk.
De Kooper kan des verkiezende, ’2OOO op deze Percelen gevestigd houden, tegen den Interest van 5 proAlles breeder bij Billetten omschreven"
cento 's Jaars.
yDe Notaris C. J. van DIJK, residerende te Zwaluwe , als daartoe benoemd door de Regtbank van Eersten Aanleg, zitting houdende te Breda, en als lasthebbend van deszelfs Principaal, zal, ten overstaan van den
Heer Vrederegter des Kantons Zevenbergen, ten Herberge van A. Logt en, te Lage Zwaluwe ,op den2 April
en 5 Mei 1830, beides namiddags ten 5 ure, publiek
presenteren intezetten en te verkoopen, om 14 dagen na
den slag te kunnen worden aanvaard
No. 1. Eene zeer neringrijke BIERBROUWERIJ met
HUIZINGE en ERVE, staande en geleMOUTERIJ.
gen te Zwijndrecht, bij Dordrecht, op het Veer , gemerktN .3, met de Ketels, Kuipen, Koelbakken, Vaatwerk en verdere Brouw-Gereedschappen, en aldaar nog
een Woonhuisje, Pakhuis en Erve, aan deu binnenkant
van den gestraatcn Dijk, gemerkt N°. 80.
N°. "/Eene sedert onheugelijke jaren met het beste
succes geëxerceerd zijnde BIERBROUWERIJ, staande
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en gelegen op de Gaite, onder de Hooge Zwaluwe, me
de ketels, Kuipen, Koelbakken , Vaatwerk en verdere
Brouw-Gereedschappeu, een Rosmoutmolen, bewogen
door Paarden, benevens cene Mouterij met Pakhuis , Zolders en Bierkelders, Schuur, Paardenstal en Woonhuis
met Tuin en Boomgaard, alles aan denanderen vast gelegen.
N°. 3. Een Perceel WEILAND , gelegen onder de
Hooge Zwaluwe , in den Meeuwpolder, Dijkring van de
Nieuwe Zwaluwsche-Polder, groot 1 Bunder, 92 Roeden 46 Ellen.
N°. 4. Een Perceel WEILAND, gelegen als voren,
in het Tinnegieters-Poldertje, Dijkring van deVierendeelen, groot omtrent 1 Bunder, 36 Roeden 46 Ellen.
Nadere informatien zijn te bekomen ten Kantore van
boyengenoemden Notaris.
V B. LANGERHUIZEN, Makelaar, zal op den 26^»
April 1830, in het O. Z. Heeren Logement, te Amsterdam , door den Notaris A. van ETTEN, doen verkoopen: De kapitale, .gerenommeerde en zeer gunstig aan
het water gelegene TOUWSLAGERIJ, genaamd DE
HOORNSCHE IJfNBAAN, leggende' aan de Schans,
tusschen de Haarlemmer- en Zaagmolens Poorten, met
deszelfs vaste en losse Gereedschappen, waar onder eene
weinig gebruikte zoo goed als nieuwe koperen Teerketel
met zijn toebehoren, groote gemetselde Stoof, met vier
zware ijzeren Kagchels enz., ruim en sterk Pakhuis, met
Opslagen en Windassen aan het Water of de Baangracht,
mitsgaders daarbij staand Woonhuis, zijnde alles achter
elkander gelegen, daar door geschikt tot het slaan van
zware Touwen, van 145 a 150 Vademen lengte, en voorzien van een Schijvenraam, waarin 19 volle Schijven te
gelijk kunnen loopen, en ook een en ander bijzonder geschikt tot kapitale berging van Koopmansgoederen; dagelijks te bezigtigen, behalven des Zondags van 10 toe
3 ure. De bewijzen van Eigendom en de Veilconditien,
zullen vier dagen vóór en óp den Verkoopdag te zien zijn
ten Kantore van voornoemden Notaris A. van Etten , op
de Singel bij de Oude Spiegelstraat. Nadere informatie
begerende, gelieve men zich bij voornoemde Makelaar
te adresseren, met franco Brieven.
*. * H. de VALK Fzn. , J. W. van EP BONTÉ,
E. W. van ORSOY, W. FRENSEL, C. van der
VLIET Pieterszn., J. H. TISSEL, W. C. BLAUWPOT, A. BRONDGEEST, G. H. REINHART, A.
KERSJES, C.F.ROOS, H.G.OIJENS, J.P.FREYSS,
H. TIMMER van MEETEREN', N. J. TIEDEMAN,
D. E. GOGLIN en M. van EMDEN, Makelaars, zullen op Maandag den 3den Mei 1830, des avonds ten vijf
ure, te Amsterdam , in het voormalige O. Z. Heeren Logement, ten overstaan van den Notaris A. L. HEYSTEK,
in tegenwoordigheid van de Wel-Edele Heer Vrederegter
van het derde Kanton, verkoopen: N°. 1. Een extra kapitaal , hecht, sterk en weldoortimmerd HUIS en ERVE ,
op de Keizersgracht, het tweede huis van de Leydschestraat N°. 2982. N°. 2. Een kapitaal, hecht, sterk en
weldoortimmerd HUIS en ERVE, naast N°. len geteekend N°. 2983. N°. 3. Een kapitaal, hecht, sterkt en
weldoortimmerd HUIS en ERVE, op de Keizersgracht
tusschen deLeydschegracht en Leydschestraat, N°. 2985.
N°. 4. Een kapitaal, hecht , sterk en weldoortimmerd
KOOPMANS HUIS , waarachter een dubbelde TUIN
en ERVE, naast N°. 3, geteekend N°. 2986. N. 5.
Het van ouds gerenomeerde en sedert weinige jaren vertimmerde en gemoderniseerde KOFFIJHUIS, ACHTERHUIS en ERVE , genaamd DE PARADTSVOGEL ,
in de Kalverstraat, het vierde Huis van den Dam, N°.
3057. N°. 6. Een extra kapitaal, hecht, sterk en sederc
weinige jaren geheel vertimmerd HUIS en ERVE, zijnde voorheen genaamd geweest het Bosscher Veerhuis , op
den hoek van den Kloveniersburgwal en het 's Gravelandsche Veer, N°. 4045. N°. 7. Een extra kapitaal,
hecht, sterk en weldoortimmerd HUIS en ERVE, op
het 's Gravelandsche Veer , tegen over den Franschen
Schouwburg, N°. 4046. En N°. 8. Een hecht, sterk
en weldoortimmerd WINKEL - HUIS en ERVE , met
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deszelfs

afzonderlijk

verhuurd wordende BEWOON-KA-

MERS en KELDER, op de Leydsche Straat, tusschen
de Keizersgracht en Kerkstraat, N°. 3119. Breeder bij
Billetten omschreven en te bezigtigen op vertooning van
een Briefje, door een der bovengemelde Makelaars onderteekend. De bewijzen van Eigendom en de Veilconditten zullen vier dagen vóór en op den Verkoopdag,
des voormiddags ter lezing liggen, ten Kantore van den
Notaris A. L. HEIJSTEK, op de Warmoesgracht.
NB. De Perceelen N°. 1 en 2, alsmede die onder N°.6
en 7 hiervoren vermeld, zullen eerst ieder afzonderlijk
worden geveild, en vervolgens te zamen in slaggelegd worden
yDe Notaris van der ELST, residerende te Werkendam, zal aldaar, op Zaturdag den 24"" April 1830-provisionee l, en op Zaturdag den Bsten8 sten Mei 1830 finaal.
telkens des namiddags om 3 ure, publiek verkoopen:
De VISCHPLAAT, gelegen nabij den Moerdijk, in
den Verdronken Zuid - Hollandschen Waard, onder de
Gemeente Made eu Drimmelen, groot ongeveer 100 Bunders, bestaande in eene kapitale Huizinge, extra groote
Schuur en Heuvel, benevens in Hooi- en Griendland, en
bijzonder schoon Biesen Riet-gewas, mitsgaders in Eendenkooi , met de belangrijke Aanwassen daarbij behoorende ; gelijk mede met het Regt van Eigendom, bij wederopkoming der weggespoelde Ilartplaat, nabij gemelde
Fischplaat gelegen hebbende.
Welke Goederen , aan Accrès en Decrcs, gelijk bestaat
en geleden is, onderhevig, door den Verkooper wettiglijk van 's Rijks Domeinen , zonder reserve van Aanwas
zijn verkregen, en in welken Eigendom denzelve is bevestigd geworden, bij besluit van Z. M. den Koning,
van den BstenMei8 stenMei 1815, N°. 93; zoodat gemelde belangrijke Aanwassen , zoo uit den aard der zaak, als ingevolge
Art. 556 van 't Burgerlijk Wetboek, onbetwistbaar tot de
gemelde Vischplaat zijn behoorende, doch waaromtrent den
Verkooper, bovendien denKooper, op zoodanige allezins
voldoende wijze zal guaranderen, als bij de [gedrukte
Biljetten is bekend gemaakt en bij de Verkoops voorwaarden zal worden bepaald.
** A. KITS, J. TWISK Czn., R. HOIJMAN, H.
OIJENS, 11. T. RIETVELD, P. BAAIJ, C.F.ROOS,
H.'LUDERUS en C. A. PIELSTICKËR, Makelaars,
zullen op Maandag den \jdzn Mei 1830, in het voormalig O. Z. Heeren Logement , te Amsterdam , des avonds
ten 5 ure, door den Notaris J. A. MOLSTER, doen
verkoopen: Een kapitaal, hecht, sterk en weldoortimmerd dubbel KOOPMANS-HUIS, zeer grooten TUIN,
welingerigt TUINHUIS en ERVE, staande en gelegen
binnen deze Stad, op dc Heerengracht, tusschen de
Blaauw-Burgwal en Bergstraat, Wijk 30
Breeder bij Biljetten omschreven en te bezigtigen op vertoo».
ning van een Toegang-Biljet door een der gemelde Makelaars ondertcekend. De Bewijzen vau Eigendom, en Veilconditien zullen vier dagen vóór] en op den Verkoopdag-,
des voormiddags, ten Kantore yan gemelde Notaris, voor
I een ieder te zien zijn.
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