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Foor de huwelijksplegtiglteid "an Jl. Kei?.. 11. Mevrftt-.vr de
" Grootvorstinne Anna P-t'low-ia, met Z. K. H.den Prins van
Ot'anje, door Z. M. den Keizer Alexnnder goedgekeurd.
dep-rtemet-t van ceremoniën zal de noorir-e ainkondidrigcn
voor den dag der luiwelöksplegrigheid aan al degene zenden,
bij wie zulks behoort. De ambassadeurs zulle*- ri-nrVftn worden-onder»
rigt door 4en ceren-onie-rne-.irer, en rii> huitenl-ndscbe ministers,
mitsgaders de ejiaigéj-tJlaffaires-, door de beambten Bil bet depirtement
Tan ceremoniën. Op den da;-, vóór dien , welke tot de hn -eülksplc-ti-,heid bepaald is, zal rle groot ceremonie- meest-,-r zieb Afar de hooge
Ondertrou.vden begeven, otn hun denzclven ssn ie kondigen.
Op den dsg des huwelijks, ten acht uren des morgens, zaldeforteres
▼an St. Petersburg een salvo van vijf kanonschoten doen, om aan
de stad te vermelden, dat het de d-g is der liuwel)jksp!e.«r:ighe:d van
H. Keiz. H. Mevrouwt- de Grootvorstinne Anna Paulowna, met
Z. K. H. den Kroonprins der Nederlanden.
Ingevolge de te dien eind, rondgezonden -ankorid'r-ingen, -*«!*en,
slenzelfden dag., ten elf nren/.des morgens, de leden vlln het heilige
synode en de hooge geestelijkheid, mitsgaders de personen van aanzien
vnn beiderlei k-r-ne, de ambassadeurs er,
minister», de
officieren en 'noo"d ofiickren der -.arden, benevens de hoofd'-oU.ciecen derk.ers, zich naar het Keizerlijk Pa
-ca*- dt-darcei in
Ru -sijche kleedir.g, en dé heeron in gala-klcr-ding.
Wanneer de d»m-. ; d'honneur geroepen zullen ziln, om de hooge
Bruid aan te kienden, en wanneer zü, na den tè*xrp dier pfcgtig"acid, uit de binnenste apartementen zuücn zij:i gekomen , zal de gróotceremonie-ineester tieii ftruideg»in daar-nn verwittigen eu denzeivcn
naar de vergaderzaal in da bliHtfnste apartementen gel.;iden.
Des morgens, zal de horige Bruid de br»on op-bet hoofd dragen,
over hare robe, oen' rood fluweel»"-!] mantel, met liernelij 11 'gevoerd en met ce-f kingen sleep, aan bobben; welke .«leep door vier
"kamerhereen zal worden gehouden. De hofmeester van ii. Kr*»* H.
-zal het einde van den sleep houden.
Zijne Majesteit de Keizer en Hare Majesteiten de Keizerinnnen
aullen zich, uit het binnenste linuncr apartetnenten, naar de hof-kerk
■begeven, in de volgenoe orde:
r. De fouriers vsn ce hof.ióudi>*j en vsn de kamer van Hot-ne Majesteiten en van Hunne Keizerlijke Hooglieden.
a. De ceremonie tneester en dc grooj ceremonie-meester.
3. 'De kamer-jo.'ikcrs, de kamerneerên en de hof-beambten, twee
aan twee, de jongste.de voorst;.
4. De ppper-bof-beambten, twee aan twee, de jongste de voorste.
" 5.
Zijne M'
K *iz >r en I i.-re Mrjesteiten dè Keizerinnen,
voorafgegaan van Ue groot- kamerhi*or.en-, en op eenden afttand gevolgd
Van den diensrdnenden airie-de o:-ep gerieV-ft!»
6. Hare Keizerlijke Hoogltefd Mev-.oifwe de Grootvörsiin Annm
paulowna en Hooßscderzelv-r 'li-iidegom.
7. Hare Keizerlijke Hooglieden Mevrouwen de GrOotvorstinuen
Maria Paulft'na en C.-tharina PauUwna.
R. Hnnne Keizerlijk " Hoo.;,heden de Grootvorsten Nigolaas Pau. beneven» Hnnne Koninklijke Hooglielowies en Michiel
den de buitenlandsche Kroonp.in-ren.
Hierop volgen de dames-d'honneur, de haf jonkt-rpiTt-.cn .van Hare
"Majesteiten en Hare I
[fobgrielen, twee aan t<.--re, d bu-*ste
de voorste; insgelijks yo'f-en de pevsoten Van amzieii van beiderlei

HET

bSffenfandsche

,

■

HH. XX. MM. znllen, bi het inkomen in de kerk, door de ledenvan
het h'.-ilige sy.'ode en de hooge gees.eli'kheiri, met lic: kruis en het
wi!water, on-vangen worden, en zoodra, bij het bei-in van den
Tilehst', de psalm Detninc, frtitttdinc tui cxuttant Régèi mngche'v-u wordt, za! H. M. d'Keizerinne Moederde hooge Ondertrouwden
bij de hand nemen en dezelve naar de voor hen bestemde verheven
pi-lis peTeiden. Terzelfder tijd, zuilen de personen, bestemd om de
kroonei, boven dc hoofden der booge Ondertrouwden te houden, die
plsats naderen.
AisJ-n za! de'pl-gtigheid dcf huwelijks beginnen , volj^tóute gebruii-en der Grieksche kerk; g<
plegtighe'ïc?, en n» het lezen van her heilig Rvgngel -, b
me gebeden zal gevoegd worden; vtor Me-erou-se de Grootvorstin Anna Paülowna en Hoogstder'ielver Gemast.
De godsdienstige ceremonie -fgeloopen zHnde, zullen de hooge Ge♦»u'.v-fên hb'nne d-nkbetuif-ingen aan Hunne Keizerlijke Majesteiten aan{,:.-'-n, en raar hunne plaats'terug keeren.
Op het oogenblik. dat men het Te Deunt za! n»nheu"en, en op
eer» gegeven sein, zal vaa de forteres «tv salvu vau i«i schoten

IvdMïj worden.

iftï kr

Maart.

exemplaar.

Na rien -.flóop d *f gódidkyiaiige crt;:;::'::',', 7i;i!e,.' dè leden vsn het
H. Sy ':' 'n ' I
[heij* bunne i'chcitatien bjj Hnnne Kei-

CEREMONIEEL
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'en
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lic zullen
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le, en zich

Hoos-e

ie ore:.',

imr P"e

jvitte zaa) bëgev.ei .

zal plaate lielifien., volgens
dienst, d.«i Zijne Ko

hrlwejjjks

n belijdt:

personen lam-ier .ftoit.
als

bij Hoogstdefieïvêr
heid

des

rik vnn rien gods<-'o Kroonprins der "Voder;.-e;awr htinnc rpe.ite.nciuei. zullen

waarna ,H

i

keeren.
Wanneer het unr yan v "t
J--1 rl-ar zijn, én de personen.
d-r drie eerste klussen zic-*i
uilen Bebinden', zal men zulki
HH. KKci-'. MM. gasii aankondigen, dis zieb naar de e-tzn.-! zuilen b
Aau de tafel zotten de
n lII'. KKeiz'. MOT. en Hoogst-.
-j-a! di
der/elver faipilie
van voor-

nvdria^rn-al

Fuiicïveti

waarnemen.
Gedurènd-dtn maal'i

snijder

;- vokaal en
instrumentaal muzijk zijn.
Pij het instel;-n der"gezondheJe:i, zal men uit tle fortères de voli
doen
i'\ V ior de g.ezpri
j 51
a'°* v»
; 51 ksnoii-choten.
" familie. 31 ks onscbottifl.
3". Voorde
4 0. Voor de geestelijkheid en sl de getrouwe onderda-ièö ;31 ka-

kar-on.^hbterf.

no-i-cboDe pauken eo trompetten zullen ieder» gewondheid aankondigen.
Depokaai, om de gezo-.di.eden te drinken, zal aan lII'. Keiz. MM.,
door de f-raotscbenkers; ran dc booge Gehuwden, door den hofmees!.f{. Keiz, HH. Mevrouwen ri.e G
ter vau 11. Kriz. H.'s
voir.ini:.'u Maria Paufhitia en Cathariiia Paulownal, dooreen' kamerheer; aaa de biiiccaiandsche Prinsen, inSgelüls door kar-ierhccicn.
aangeboden worden.
D- maaltijd geëiuifrgd zijnde, zullen HH. KKeiz. MM. 'en de V
p-rfo'.'.en der Keizerlijke faiftllie, in dezelfde orde, naar hun
tementen terug keeren,

Des r,vo:ds, ;''al er bal in ffé'zaai"! vnn St, Georgr- plaats ke'
ülwaar de ptitsoi.ej* van rang van Reide Selts'etY; de bnit**hiandscK»ü
gezanten en alle degene , welke ten hove zijn geadmitteerd, zich zullen
bevinden.
Vóór het e'rde van h?t bal, zullen de personen, die, Op boog ben, üvcii rasr
vel, benoe;;,d -*|jri om de hoBse Gehuwden ti
derzelver spartemeuten begeven 5 ws»rna ll'
Mt;tyej>|r »
van den bofstoet voo'sf egnau, de booge 1
v-e-^sf-tfj#
i
t zullende Hoog-tdczeive, aan dcc. i gang
de daartoe a-ttgewejeri, personen wor
eene .dame d'hounenr bevinden, om Hart» Keizer'i'ke Hoog
en; ter wijl d
Jonggetrouwde t>
liaar
▼err.eld zullen hebben, in de Djas-e kame-- zuilen
Dien dag, zuilen er in al de kerken der siatt dfftjkgeb»,:*icn wos
uitgesproken, terwi;! de klokken, den ganse
door, zulle»
luiden; hetgeen ook, op de twee volgende dagen, zal plaats hebber.
Gedurende de avonden djer drie dagen, znl de stad giïlhirtiii;. <^d
Den volgenden dag, zal er voor de personen der bede eersie I
se van beide s-ksen dwer bij H. M. d-: Keizcrinue Moeder 7, in; et»
/.iniir:eid der joug Genouwdeii zal :
wan
znllen er 31 salvos gedaan w-.ir.Je:>. Des «voed-, zal critoi
tooning in den schouwburg van dc Hermitage pias
Op den derden dag, re weten den
ten èlf uren s mor
zullen de leden van het f f**«*Mlft***i l"""*"fTii dr bn rl 7«r/rmrlijklii'lij. depersonen van rang van de vijf eerste klassen, de
ca de ho
officieren der garde, alsmede "de hoofij-officifferi dpr andere regen-enteu, zlch in de nnsvtementeu «.'-r j ..ng» Gt-trou-wden vervoegen, om
bii Hoogstdezelve hume felicitsjtifn »f v
njandsche
minisiers, de dames.dMipiyjeur, d<
-andere dame», weiketen hove zijn gepleging op den middag rfi-gge-n. De dames zulten in Russiche kleediiV, eu de heeren in gala-Meeding, zi!n.
Op den.s*-"* dag, te wetenden fi! 1»I*', zat er bij H-.ro Mtijestr-i- de
Keizerinne Moeder bal plaats hebber.
-n, zal er spectakei in den schouwOp den gftcridag, zijnd
burg van de' Hermitage p
Op.den -.odsn dag, zibide den lï'len, za'. er een vuurwr-'r voor h-c
Keizerlijk Paleis vsa de Tam'
vt'-a'r , ifi
avond, bal-masquti voor c'-i
-/-.i «rc^avén worden; er zullen daartoe c:
?egeven.
■

■
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Pc Opper-Hofmeester van Hare Kor.inkli.ilre Hoogheid MevToijwe»
de Prinsesse Doualrière van Oranje heeft tic eer, bekend cc maken. dat HoogstßeZelVe, op di," In-den ie.<l-n matre, om één tat,
ds compbmenten van felicitatie zul onevcu-geu v»n dc Dames eu Ueeren,

,

welke reeds gepresenteerd zljn geworden; ter gelegenheid van bet *.-*-weiijk van Z. K. H. den lleere Prinse van Oranje met Hare Keizerlijke Hoogheid Mevrouwe de Grootvorstinne Anna Pauloe.;;a van
Rusland.
'sGravenhage, den oden maart 1816.
H.

Larriy.

DE

BUITENLANDSCHE BERIGTEN.
GROOT-BRITANNIE.

Vervolg van Londen, den 5 Maart.
Zitting

van

het Parlement.
Verleden vrijdag, heeft lord King, in het Hoogerhuis, twee gelijksoortige motien gedaan, de esrsts strekkende om aan hetzelve rekenschap te geven van de maatregelen, door Zr. Ms. ministers genomen,
om de geldleening, door Oostenrijk, in 1796, in dit lan.TgeDaan, geheel of gedeeltelijk terug te ontvangen; de tweede motie had
"f ten oosmerk de maatregelen te weten, die genomen zijn, om de door
dit land aan Rusland voorgeschoren sommen, ter betaling vin den intrest der geldleening, door die Mogendheid in Holland gedaan, almede
terug te ontvangen. Ter wederlegging van de eerste dezer motten gaf
lord Liverpool een kort overzigt van de opofferingen, welke Oos
tenrijk, sedert 1796, in onderscheiden coalitien gedaan, ende verliezen, die hetzelve geleden had, zoo dst het onbillijk zou geweest
"zijn de bedoelde geldleening voor als nog terug te eischen. Aangaande
de tweedt; motie, herinnerde zijn lordschap, dat wij den interest der
geldleening van Rusland zoo Jang betalen moesten, als België en Holland vereenigd bleven, zoo dat Rusland directelijk belang had bij de
handhaving dier vereeniging, welke met zoo veel re-t op hoogen prijs
gesteld wordt. Vervolgens deed hij opmerken, welke opofferingen
Rusland voor de onafbinkelijkheid van Europa gedaan had , aan welke
Mogendheid het gemakkelijk zou geweest zijn renen bijzonderen
vrede te sluiten, toen dezelve Buonaparte over den Wijssel eu de
Oder teruggedreven had; weshalve Rusland ook het regt had, om
van de edelmoedigheid van dit land de pecuniele opofferingen te verwachten, welke wij voor hetzelve gedaan hebben, vooral met opzigie tot de gemelde betrekkingen.
De motien van lord King zljn, ten gevolge derer aanmerkingen,

verworpen.
In het Lagerhuis zijn», giste.en, wederom

aantal pedtien tegen
de belasting op de inkomsten ingekomen, en op het bureau neergelegd. Vervolgens heeft men geraadpleegd over de nieuwe oprigtiug
van eenen k'.ub voor de hnd- en zeemagt, onder goedkeuring van den
opperbevelhenber van het leger. Sommigen beschouwden zoodanigen klnb
tls ean middel, om de krijgslieden van de overige klassen tier natie
af te zonderen, welke afzondering onbestaanbaar ia met de ware bc.
ginselen der Britsche constitutie " terwijl anderen daarentegen be
weerden, dat dezelve diende , om tusschen de land- en zeemagt
"jUc hartelijke eensgezindheid te bevestigen, welke zoo wcn-eheli'':
en zoo nuttig voor den dienst van den Staat is. Voorts heeft men
de verschillende artikelen van het budget voor het leger bedisetiti-erd,
waarover de debdtten, na tot des ochtends ten twee uren geduurd
te hebben, tot morgen uitgesteld zyn.
cc.i

(The Star.)

DENEMARKEN.
Koppenhagen, den 27 Februari

j.

De Marokkaansche kooplieden, die zich alhier eeniaen tijd

optre-

houden hebben, zijn thans weder van hier vertrokken. Zij zijn
«iet, zooals verscheiden couranten gemeld hadden , uiet eene openlijke
diplomatische zending alhier geweest, maar alleen wegens eenige handelsbetrekkin-en. Voor het o"erige staat Denemarken ook met de regering van Marokko in de beste verstandhouding.
Den 15* 11 september 11., is de admiraal Bil!-: , gouverneur van de
Oost-Indische bezittingen van Denemark-n, op het schip de EMsabeth, te Tranquebar aangekomen. De zich aldaar bevindende En"refóché commissaris berigtte den gouverneur terstond, dat er twee
Bntscbe commissarissen van het ■-ouvernement te Madras benoemd waren on die kolonie met de daarbij beboorende kantoren over te leveren. Dezelve werden, den volgenden dag, te Tranquebar verwacht.

.

Ons leger is thans op de volgende wijze zauien!resi'"ld: bij het
korps vanden staf en der genie 4-» personen, a--illere 4.454 man,
kavalcrie 3.3.02 man, infanterie 3r,0r6" man; geheele landmagt 33,819
ntr.-")
(Hamburger Correpondent.

SPANJE.
Madrid, den

17

Februarij.

Z. M. heeft ten decreet uitgevaardigd, om de roovcrijen te beteugelen, die door de kapers der Amerikaansche insurgentengepleegd worden. Alle des Konings onderdanen worden uitgenoodigd, om tegen
dezelve uitrustingen te doen. De gemaakte prijzen zullen aan de reeders toebebooren.. Deze zijn vrij van ».!e regt en ; de aan boord dezer
alle
prijzen gevonden koopmanschappen zeilen insgelijks vrij vanzijn,
zoodanige
zij
van
soort
zouden
regten zijn, zelfs dan, wanneer
als in Spanje niet mag worden ingevoerd; ieder daartegen strijdig
reglement wordt als niet uitgevaardigd aaneen)erk r.
r*» n particuliere brief,van Carthagena, van den aou-ii november,
'dus 16 dagen voor dat die stad door de insurgenten verlaten is geworden vergel. onze immrriers 49 en 51] behelst bijzonderheden,
welke doen ijzen. Do inwoners hebben paarden, muilezels, ezels,
honden, katten, enz., moeteneten. Zij Ziin bijna genoodzaakt gete verslinden. De stad is door de bommen vernield.
Er zijn meer dan achttien honderd personen van den honger gestorven de straten zijn met lijken als bezs-id; doch men geeft er niet
acht op, z*io zeer is een ieder met zijne eigen ellende bede
gaan slechts die, welke aan het rotten zijn. worden weggenomen.
zoomen zegt.
Al de Inwoners ziju ziek; het paardenvl-esch

.

weest,'elkander

de IJsselijke ziekte, waaraan wij ten prooi zijn, voort gebragt. Vljf en
twintig pond vleesch en vijf en twintig ponden rijst hadden den schrilver
des briefs 180; vijf en twintig ponden zoutenvisch, 80, en zes flesschen ole, 72 piasters gekost. Een hoen kostte go franken; een ei «.o
en zoo vervolgens; alles werd in goud betaald. De generaal en chef
Castillo is door den bloeddorstigen Bermudez, van Caracas. den
waardigen ambtgenoot van Caramano en van Bolivar, die rarstineij,
wcike er behagen in scheppen. omhet bloed der Spanjaarden te storten, .i'gezet en in arrest genomen. De gouverneur is insgelijks «fgezet. Bermudez heeft al de magt in zich vereenigd. Men zegt. dac
Castillo van verstandhouding met Morillo beschuldigd was; zulk» is
niet onwaarschijnelijk, ei.z., enz.
(Gazette de Franee.)

KERKELIJKE STAAT.
Rome, den 20 Februarij.
De ambassadeur van Spanje heef» aan Z. Em. den ka-din-?! secretaris van staat eene nota oveihandigd. Een courier van Spjfje heef:
nok depêches aangebragt voor Koning Karel IF. Het vertrek van
dien vorst en van zijne doorluchtige familie schijnt zeker te r.ijn.
Z. Heil. heeft, wegens h*t vertrek van die hooge ga<terf, ren Koning
Ferdir.and geschreven. Men gelooft, dat de Koningin van Etruiie
.den Koning Karel voleen zal, welke eene doodeliike smert gevoelen »ou, zoo zij vanden prins van Etrurie, haren kleinzoon, moest
heiden.
Het schijnt zeker te zijn, dat alles, .vat dc Sp-tt-nsc.be moni:i!;.
ken betreft, met Z. Heil. geregeld is, en dat er xich een prelaat
van aanzien, tegelijk met Koning Karel IF, naar Spanje zal betreven, om de uitvoering van al de bfpaalde maatregelen te verzekcrer.
In Toskane is het lot der bestaande geestelijkheid geregeld , doch
op eene wijze, waarmede ons hof geen volkomen genoegen neemt.
Onze schatkist heeft 800,000 Romeinsche kroonen van de corporatie der Joden ontvangen. Dit onvoorzien fonds is zeer te stade gekomen.
Wij zien met leedwezen verscheiden rijke Engelschen vertrekken;
zij bragten veel geld in omloop. Zij znllen zich successivelijk te Livorno inschepen.
(Gazette de Franee.}

TOSKANE.
Florence, den 20

Februarij.
De Algerijiisehe zeeschuimers hebben, op de hoogte van Kaap
Saint-André. een vaartuig ontmoet, dat zij genomen hebben. Zij

hebben hunnen prijs naar Marseno gevoerd, alwaar zij 500 man ontscheept en groote ontsteltenis verwekt hebben. Overal, w-n-hccn
zi! zich begeven hebben, hebben zij mannen, vrouwen en "kinderen
medegevoerd, en de huizen en kerken geplunderd.
Het volk rs in n»»*a opgestaan; dorh de roovers hebben. y<ilrrens
hUiine gewoonte, de rtnrrt genomen , zii hebben, op bet 00-e-iMiL: „
dat liet gevaar daar was, het land verlsten, en deel iet kinderen en
vrouwen, welke zich verdedigden, achteriateftic-e.
Onderscheiden
vrouwen, onder and-re dona Cecilia de! RosA, heeft eenen moed
aan den dag gelegd , die der halden tijden waardig is.
Op deze ku«t ziin troepen geposteerd; op onderscheiden plaatsen
worden redouten aangelegd.
De Joden van Livorno hebben s-nsreboden, om eon fregat uit te
rosten, ten einde dc Barbaren te verdrijven.
(Gazette de Frarce.)

LOMBARDIJSCH-VENETIAANSCH KONINGRIJK.
Milaan, den 24 Februarij.
De Keizer heeft, den :o l,"" in den naniirMtff, onder het g-j'uck
van »1 de inwoners, zijne intrede binnen Pavia gedta.n. [)e Keizerin
was er, eenige uren te voren, aangekomen. Des anderen daags, i«
er in de kerken een te Dcum gezongen, en des avonds, was de srsd
geïllumineerd. Gedurende het verblijf van Z. M. zsl er, alle ochtenden, 6000 pond brood aan de armen worden rondgedeeld.
)

fjournal de Franefort.)
PR
UI
SSEN.
Berlijn,den 2 Maart.
Van Koningsbergen is de treurige tijding gekomen , dat de gs
r.eraal graaf Bu'.hv von Dennewitz, den ijften februarij 11., va eene

ziekte van drie weken , aan eene ontsteking in de long en lever,
overleden is. Berlijn is het meest vcrpligt de nagedachtenis van dezen held steeds dankbaar te vereeren; want hij was het, die deze
residantie, In het jiar 1813, pp den .j-Je** juni', bij Luckau, op den
3 Hen augustus, in verband met andere leger-korpsen, bij GrossBtereo. en even zoo, den 6Jc" september, bij Dennewitz, tegen
het vijandelijk doordringen der Franschen beschermde, en die daarvoor den overwinnings naam van Dennewitz verkreeg. Ook op den
igdcn juntj 1815, droeg zijn leger-korps zeer veel roe tot de overwinning van la Belle-Alüance. De kunde en de hoedanigheden van
veldheer gingen bij hem gepaard met de ondervinding van den man
der wereld en de deugden van den menscher-vriend. Deze tl'ding
heeft hier algemeen eene diepe droefheid verwekt. Men wil, dat het
geheele leger drie dagen rouw over hem zal vieren.
Het berigt, hetwelk wegens dat smertelijk oveilljden, uit Konings»
bergen, in datoden 25(le" februarij, geschreven wordt, luidt aldus:
„ lleden middag omstreeks een uur, overleed, aan de gevolgen
van eene ontsteking in de lever, de kommnnderende generaal in P-nis»
sen, graaf Butsen von Dennewitz, hebbende nasiuvelijks '/in dift«
jaar bereikt.
Hij had, als held, als mede-verlosser van Dvi:-chland, het toppunt van roem en geluk bereikt. Immers wie kent en
eert zijnen naam nrt? Doch de edele man was niet alleen held, hjj
was ook een hartelijk echtgenoot en vader, en ook otze stad teo

▼ader geworden " hij had bij zijnen lauwer-krans de bnrger kroon gevoegd ; hij was, sints eenige weken eerst , van het veld van eer
en
binnen onze muren terug gekeerd, om in het geluk der zijnen

—

—

te deelen en
wlj allen mogten ons onder de zijnen tellen
,
hetwelk uit
vreugde
gejuich
Het
genieten.
het loon zijner daden te
deed, is
hij
zijnen
bij
door
welke
ons
optogt
alle straten opging,
diepe
veranderd
De
algemeenen
rouwtooi»
!
thans plotselijk in eenen
dat
wordt,
gevoeld
bewijs,
is een
ieder besmert, die zoo algemeen
zeft wat hij verloren heeft.

(tlamhurger Correspondent.}

ZWITSERLAND.
Geneve, den 29 Februarij.

De koningsmo'orders Barbeau- Dubarran , Bordas , Campma*,
Flnot, Foussedoire. Lamarque , Laurent de-I'illedieu ,Montegut en
Pinet zijn, eenige dagen geleden, alhier aangekomen. Die doortogt
zal weldra geëindigd zijn; want al de ballingen móeten, den eól*"l dezer, Frankrijk verlaten hei-ben. De persoon van Joseph Carrengen,
die uit Frankrijk gebannen is, zich op het grondgebied van Neucliatet
vertoond hebbent:-:, om zich naar Lausaune te begeven, is door do
gendarmerie tot aan de grenzen van het kanton Waadland gebragt. Meu
heeft hea te Lausanne niet veroorloofd in die stad te vertoeven.
(Journal de Francfort.)

,

FRANKRIJK.
Parys,

den 5

Maart.

Het traktaat van Psrys, van den 3o,tl;n november 11., benevens
de daartoi* behoorende conventien, door al de Mogendheden, welke
daaraan deel genomen hebben, geratificeerd zijnde, heeft de uitwisseling der ratificatien in den gewonen vorm te Parys plaats gehad tus-

den hertog d; Rtchelieu, minister en secretaris van staat bij het
depirtement van buitenlandsche zaken,
En Z. Exe. den ridder Stuatrt , ambassadeur van Engeland, op
den 17(i-'n januarij 1816;
Den graaf von Goltz , buitengewoon gezant en gevolmagtigd minister
van Ptuissen, den 14'^-» februarij ;
Den baron de Fl-ecr.t , gevolmagtigd minister van Oostenrijk, den
16<-en februarij,
En den generaal Pozto di Borgo, buitengewoon gezant en gevolmagtigd minister van Rusland, op den 29llen derzelve maand.
q« Koning heeft, blj eene ordonnantie van den 2Jen d-zer, be, pair van Frankrijk , tot Hom-stdeszelfs
noemd: den grave de
ambassadeur bij bet hof van Weenen, en den marquis de Bonnay,
pair van Frankrijk, tot Hoog.tdeszelfs buitengewonen gezant en getfolm-wtigd minister bij hee hof van Berlbn.
£ ene koninklijke ordonnantie van den 29!"-^ 11. behelst, dat door
de prefekten , in ieder kanion, ecu commité van weldadigheid zal worden aangesteld , hetwelk , zonder heloot-Ing, over het lager onderwijs zal
waken en hetzelve zat aanmoedigen. De pastoor -an het kanton, de
vrederegter eu de bestuurders van de hoofdschool , indien er- zoodanig
esno in het kanton bestaat, zijn van zelve-leden van dat commité. De
tndere laden; ten ge-alle van tn hoogste drie of vier, zullen, op
voordragt v.n den ande*-p*«i>t*t en van de inspecteurs der akademien,
vürkozen en derzelver benoeming door den prefekt goedgekeurd-

schen

worden.

(Monitetr.)

Bij eene ordonnantie van den r***tten februari*, moet er voor de generaals Moreau en Pichegru iader een standbeeld Worden ongerigt.
De minister van binncnlandsche zaken lieeft den heer Bemaittllrt mee
de vervaardiging van het eerste dier standbeelden , en den heer Dnmon:

tweede

Belast.
De heer Evrat, zeer vermaard vroedmeester, is door H. K. 11.
de hertogin van Orleans, welke op het punt is van te bevallen, naar

net dat van het

Engeland ontboden.

(Journal des Oihats.*)
-j er j pden februari) 11., heeft Z. Exc. de minister secretaris va»
staat bij bet departement van binnenlandsche zaken aan de prefekten
de volgende circulaire toegezonden :
Mijnheer de prefekt, ik ben onderrigt, dat men nog in sommige
mairien driekleurige vlaggen bewaart, welke tot openbare gebouwen
behoord hebben. Het aanwezen dezer verboden teekenen kan mn de
kwaadwilligheid de hoop overlaten , en haar door die bewaring zelve een
middel verschaffen om den pnblielren geest te bederven. Ik verzoek
u spoedige maatregelen te nemsn, op dat dezelve nal de gemeenten
vws departements, wnar zich zoodanige vlaggen mogten bevinden , vernield worden, en mij van uwe verrigtingen ren deze rapport te doen."
Deze brief heeft de aandacht der prefekten over dit onderwerp
wakker gemaakt, en onze correspondent meldt ons, dat men in verschillende gemeenten, alwaar men> verzuimd h.d deze vlaegen te
vernielen, zich beijverd heeft zulks te doen. Men heeft tevens alle
«ndere teekeven en zinnebeelden , welke de tijden der overheersching
te binnen brengen, vernietigd.
Brieven van Genua, vanden 2,-flcn februari), melden , dat de laatEngelsche
troepen zich, den a2ftcn dier maand, ingescheept hebste
ben. Vóór derzelver vertrek, hebben zij alle hunne magazijnen ver-

wenschen tot boetdoening nlt aller harten ontspringen ; da« men degedenkstukken niet re veel kan vermenigvuldigen, welke aan het nage-

slacht moeten betuigen, dat de gruweldaad , waarover de onderdanen
van den troon der Bourbons bitterlijk treuren, geenszins eene misdaad
der natie, maar die van eenige dolzinnige monsters is geweest, die thans,
verstooten, verbannen, op vreemden grond rondzwerven, beladen met
al den last van het afgrijzen, dat zlj inboezemen;
Verklaart, dat hetzelve de koningsmoordenaars aan de vervloeking
toewijdt; dat liet getrouw is en blijven zal aan het wettige stamhuis,
hetwelk, sedert zoo vele eeuwen, roemrijk over Frankrijk heerscht,
en waaraan het op nieuw getrouwheid zweert;
Bepaalt, dat het tegenwooidige besluit, hetwelk,uit eigen beweging, met algemeene stemmen, is genomen, op een bijzonder register
geschreven, door ieder der leden afzonderlijk zal worden geteekend;
zullende een afschrift er van aau Z. Exc. den zegelbewaarder worden
gezonden.
Gegeven in het paleis van justitie, ten dage en jare als boven."
Hier volgen de onderteekeningen.
(Journal des Dibats.)

„
„

„

BINNENLANDSCHE BERIGTEN.
Doornik, den 5 Maart.
De krijgsbehoc"ten van allerlei aard, die talrilke konvooljen Engelsche militaire wigens van Ostende naar Val-nciennes transporteren,
zljn bestemd, om in die laatste vesting aanmerkelijke magazijnen, voor
den regrc-r vleugel van ons bezettingsleger, sterk omtrent 70,000min
Rossen, Engelschen, Deerten, Hanovranen en Saksers, op te rigten.
Alle die troepen hebben reeds hunne kantonnementen betrokken, welke
zlj aan dien kant van Frankrijk moeten bezetten ; zij formeren eene
drie dubbelde linie, en zijn door posten, welke van afstand tot afstand
geplaatst zijn, aan elkander verbonden. Indien zulk» noodig mogt
zijn , zal de vereenigfng dezer troepen met zoo veel spoed als gemak
kunnen geschieden; doch het is niet waarschijnlijk , dat zoodanige
maatregel immer noodig zij. De orde, de vrede, de rust, het geluk
van, na zoo vele gistingen en ongelukken, adem te kunnen halen, 'zijn
de gevoelens , die verre de grootste meerderheid der inwoners van
Picardie, Artois en Fransch Vlaanderen bezielen.

(f Oratie.)

ADVERTENTIÊN.
MINISTERIE FAN BINNENLANDSCHE ZAKEN.
',' B| het ministerie van binuenlendsche zaken zijn , ingevolge besluit
van 7.. M., van den 24** Januari t«t4 , n°.
in de «afgeloopen weck,,
behalve de gewone dagbladen, ingekomen drie exemplaren vaa de volgende Werken:
U-* herschsnene gouden eeuw des christendom.*:, of, Ps-mogelijkheid van
der/clvi-i vérnïeuwin«* oangetfezen, in een cliristeljk wijs '"«erig ontwerp ter
al'.'emee:; verbetering des chnstendoms. Bied», brj IV. ven Bergen en
comp , I*3" 16.
>!:<■ -.-ial administiatif de la province dAnvers, u. 19; Anvers, cheï
L. P. de ta Croix.
Devez: Histoire particuliere des Provinccs Belgjqu-s, sous le gouverpour servir de cyi'Kment a 1* brstoir»
nement ij.es ilucs et des
otiiéral»*- tome premier; Bruxelles, chez A. Stapleeux , 1816".
J. A. Tittmen: I.aeiboek der heelkunde, n:iar de laatste veel verbeterde H'iogduitache uitgaven, vry vertaald, en met aantec-eningen vermeerderd, door A. ven der Hout ; 2d,!deel; Amsterdam, UU C. G. Sulpke , ISI6.
J. .1. tfoeuft: Taalkundige aanmerkingen op eenige oud Friesche spreekwoorden, 2 11* uitgave, vermeerderd met een beredeneerd register; Breda, bij
Bergen en comp., 1815.
//'.
1.-nimtble: Walse l'nvorite pour le piano forte; Amsterdam, cher
J. B. Nolting.
l.a Charmante: Walse favorite pour lc piano forte; Amsterdam, bj

denzelfden.

A. P. Muller

zelfden.
„

—

'(Gazette de Franee.)
Amiens, den 2 Maart.
geregtshof
dezer stad heeft het volgend besluit
Het koninklijk

fenomen:
Het koninklijk geregtshof, zitting houdende teAmiens, heden,den
i6'len februarij 1816, alle deszelfs kamers vergaderd zijnde, overwegende, dat de roem en eer der Fransche natie, in de oogen der verschillende volken, bezoedeld zijn, door eene handvol oproerigen , die
den moord van den geheiligden persoon van den besten der Koningen,
van Lodewijk XFl', teregt den koninklijken martelaar genaamd, in den
vorm hebben gekleed van eene akte, wettig uitgeoefend door de vertegenwoordiging van de Fransche natie zelve; overwegende, dat deze
i/sselijke konincsmoord steeds de verontwaardiging en de tranen van
de massa der Franschen hebben verwekt; dat zij geene gelegenheid

hebben

vaar

laten,voorbijgaan, om deze verontwa-rdiiing, zelfs met ge

van bun leven, aan den dag

te

leggen; overwegende, dat er

C.r.iredanse pour Ie piano forte;

zelfden.

Amiterdam,

bij den-

Amsierdam, bij iih'.

I. Ehrenberg: I.ouis::'s fj.enoegelijke uren op het Laud; uit het Hoo;;bij/, ven der Heij, ïtiió.
j Ainsrtrdain
mengelingen du»r de Groninger studenten; Groninpolii;
atq'ic
Vindicat
gen, bij J. Rommelingh ifSjtf.
Vertinijien over ut- belangen van den koophandel, b(J gelegenheid der aanstaande veranderingen in dc inkomende en uitgaand* regten, n». 2 j Re

,

-diilrsch

,

„

kocht.

W»IS« facile pour Ie plano forte;

dam, bij J. van Baaien, 1816.

Teg-nbedenkingen, of, Vergelijking van de registratie met het zegel;
'sGravenhage, ur Nederlandsehc Drukkerij, iB«6.
Notice des tableaux reconvrés par cette ville sur 'es objets dan revemts
Anvers, chez L. P. de le Croix, 1816.
de Franee exposés au
bepaald is, ingevolge besluit van Z. M.
zoo
als
hetzelve
ze;:els,
Tarit!'der
den Koning dei Vereenigde Nederlanden, in dato 21 februarij iBi<s Amsterdam, brj ïi. Il'ijnands.
Catalogus ven cene franrje verzameling boeken enz. in onderscheidene
talen en wetenschappen meerendeels nagelaten door wijlen den lieer E. ie
Vries, wlke verkocht zullen worden, den 19*" maart 1816, ten huize van
./. IV. Elwe, te Amsterdam.
Ut supra, ir.eerendeels n.f-cl.-iten door den wel ecrw. heer J lemker en den
wel edelen heer T. van Zeelder, welke verkocht zullen worden deu 26"'-maart i'Jiö, door en ten huize van J. G. ven Terveen, te U'rcclit.
Ut supra nagelaten door wijlen den heer m. /. Th. Roijer en een mder
lief hebber, welkt verkocht zullen woruen den i""' a,"ril 1816, in de Veenestraat, wijlt S, n. 15-, in 's Graven nsgc.
Uts : ra, van ecu gedeelte der bibliotheek vah w|jlcn den heer E. Sandifort «reikt verkocht zal worden, ap den 17*» junrj iBi<s, duor H. IV. He-

.

,

,

,

ze-.. *-~g

,

te

,

,

Le-idui.

TIjnSCHRITTEN.

Almanak voor de Israëliten, voor den jare 55.-7, beginnende 23 septembar 1810"; Amiterdam, bij D. Proops Jz.
Amsterdam, bij /. yan ier Heij, 1816.
De Herkauwer, »* deel, n.
Reccnserien;
ook
der
p-k deel, n. a; Amsterdam, bj
De Recensent
denzelfden, l'ehruerij 1816.
Vaderlandsche letterotfeningen , of, Tijdschrift v»n kunsten en wetenschappen , VOOr l'el.reari; lBitr, n\ e. en ■>, Amsterdam, bij G. S. Leeneman
van ier Kree en J. IV. fJntSfnf,
Lespeetar'.-iir Hele,!.', «ar i. de Foere, n. et 3. livrnison, tome qua
triènitt, et Tttlile Anatytiqttfl das mitièr-s cuiitenues dans le 3. volumis;
BriKtes , chez la veuve de Moer e: pis, iSit".
Groninrtcr maandschrift tot nut vin 't algemeen, voor sprol-.kelma.-Jg
Groningen, brj IV. IVoulirs.
n".
n". 10; HaarAb'eiiu.-'-iie kmist- en letterbode voor htt ;asr ißifS
lem, blj A. Lootjes Pz.
Maah-Kroekjt vsn 's Oravcnhage (febrtiarv 1*16); 's Cravenhagc, t«8
A. van Hoogstraten iunior.
Maandboekje van Rnttnlim (r«*»r**«j-ff 181»**^ Rtttcrdam , bij
Cornel,.
11. IV.jt ril J. I. ves Ginkel.

Lijst

van T-iten"» bitgekomin'boftken ln dtn fcr* 1815, n». 8; Amste«Um.
I«e-biblroth'c»f--liaii -f. van llotrgftrdttn 'junior '

B. Saakes.
H.A.
C-t-ilot-ujrder publi*ke

tn *s Gravenhage.

LAN» KAARTEN.

Nieuwe kaart van het eiland JetvS, naar dc nieuwste ivaarnerningen, c-e-tetktnd doer den kolonel ran ien Bosch, en
-e' rn zoon, 's Gravcnhr-ge en te Amsterdam ," bij
vanClhf,
lB»irT.
ATB. Di naamlijst van beeren directewen, thesaiiriers , secretarissen Cn
verdere leden van het Nederlandsche
jotsei-.ap , opgerigt
in 's,Gravenhage, abusivelljk als een publiek werk aan iiet departement van Rinnenl-udsche zaken iniiiiltn zijlinie , moet dedaarvan in de Staats-Ct. van den 4" maart jB»6 gcd.,nc aankondiginj
worden tls niet gescuied.
MINISTERIE FAN FINANCIEN,
RENTEBETALING DER NATIONALE SCHULD.
*,* Ifl de maand april a-nstaa.ide, zal, bij het grootboek dor nationale schuld, te Amsterdam , <;escliiede.i de aleU'te van cerTiiieaten v...-r ,ie
renten over liet Jaar ,'Verschenen dtii 'aatstcn december' 1815, vel
op al dc lijfrenten, Ingeschreven in het grootboek der lijfrenten
l|f gevestigd, van nu. 1801 tot en met n°. 2700 inccsloren.
De houders van deze lijfrenten, welke verzuimd hebben de certificaten
over het tijdvak, luopcmie van 2E september 1812 tot en met ultimo december 1813, en over het jaai-, verschenen reu-ecsr den laatsr-Tn december
18
te reclameren , zullen d-**zelv« te gelijker tjjd kunnen Beliomen.
Dc attestaticn dc vita zullenmoeten woröVn ing'cdïend , r-edörendede eerste
acht dagen van de nwaiid april , en de af'.il'te der rente-certificaton
acht daij«n van dezelfde maand.
zA geschieden,, in de-laatste
'1 Gravenhage, den ";"> ataft iSic.,
De Mini-ter van Financien,

Six van Ot ell
■;" Van den i'<-" tot en met den 2<5,,'' april aai
van maand-.-, tot vrijdag ingesloten, bfj het Groo
Ken. weke
-ftatiomlc Schuld, te Amsterdam, worde* gevaceerd, tot afgifte VJ
certificaten, opgemaakt voor de rente» van 3^, 4en .- r -Cr:,. !,ip:,talen.'J
,
. T
Ingeschreven gewecsr in her oude Groot'ioek aer doorl .
tijdvakken,
geloopen
hebbende,
Van
den
22:""
de onderscheidene
1811
tot ultimo december 1814, welke verzuimd zijn, ingevol
vorens ."c-daue oproepingen, door ol'van we.ie dc reiuheffcrs te worden afgeliaald, en
Mitsdien by het Grootboek ;;ijn blijven berusten.

,

's

Gravenhage,

den 8"»"

iBl<*.

maart

De Minister van Financien,
StX VAN OTKRLEHK.
Van maandag den iSI3-" tot e» met vrijdag den 22"" maant Mint-an-*
'de *<*zal, bü het grootboek- der nationale schuld, te Amster....:u worden
gevaceerd tot affiiitc der certificaten voer i! c renten, over het half (aar,
vpr^chciicn den bitstc-n december 1815
verschuldigd 00 de inschrßvingen, staande in hét "rootboelr der Bïti6"naie wcrkcljkc fbüTcTcTcridt

,

,

,

V eu Tt.
oj) de
'sGravenhage, den 8 !n maart iBiC.

schuld,

MINISTERIE
Aanbesteding

f.n

van

De Minister van Finencien ,
Six van Oterlbek.
FAN MARINE.

eiken,

greftAiV, voren,

dezelve zullen eane naauwkeurKtje opgave moeten bevatten vaa iic-h «*t*fj >
ven , waarveor de gcgiidigdeii deze ; Jeyoijantie wjll
■1 met een motio o! spi'eul
I'Egn; terwrji ,ïe ni»'—
mén
r/vers mot die. der IVor***fl en cTêi
-enplaaticn, in eo 4
a.'zonderlijli v-J-Xefjeld brirfje , -hetzelfde motto of spreuk ten opschrift rrel.-

"V'de

bende, y«*meid moeten

e zal gesclii
.-en ter lerin-j
de secretarie ven het Ministerie valide Marine, In *S Óravennïae
teiiren en Kommandanren der Marine tes
'Amsterdam, Rotterdam en Vlissïngei.
De Minister vtornoemi,

J.

et,

de der

Cotiptire van d.n ::
n

(ler voy;---.-!ir .-e;

ef p'rïj-i niet is bunnen wonlen F-cr-imd

t« llaarlem, *
11

's Giavcuhage

.

,

ssehen ète Ktt-

efgléjfitn

.

hej/lanti'ng

n

j'7oo t:

en -'it, ult ibeii hnofde ,

opbod r.ai wori

!.i;i den j ;,<!"*> mnart iö , des namiddags
Gouverneur van Noord-Holi.-ind.

,

den

%

-."if*.
V: Mini .

-. ei*.

ten

VAN .t'-tijsr..

COMWSS.'Rit AT-GENERA AL FAN OORLOG.
EER

Dl KkC

S T E
P

'i

f

FORTIFICATIE N.

lf E B K
T E O I
K.se. den Com.
if), :i-. 38, f}*

IJ B I. 1 .15

.

Ingevolge autprisai

N G.

ncraal van Oor'
dato d
■■-.ireau , eti
nndere a vn-nbatie van Z. E:.c. den intendant Generaal! van da asj-nj-j;-u: van
z.il
fobmel Pietor Ilenusq.tin üire.
ia
BbseHtie., daor
de 1-' directie van i
1. of, 1...:
e, eerst Éanwczendeh ingènièu
Fevre 'de
ka»iitcin P. S. A. IeN.-a'lcn,
pnbTitl; wevdtn kartbtstïi
het -iTOiidisac'.n.nt
1
raticn en vcinicin.-im.eri aan 'sR
Het doen van ceni.
i ootsen, bij de
met he: repareren vnn 0-3 dj
btt maken van xa nieuw.- sdiilderknisen, te Ntataen, eu vervat in eea

dé

ider
I.

,

,

.1.

En van welke reparatien en "J'TKieuwjngen dc publieke best-dinr; zul,
n 1S 1-" nuart l'!io", des Voorraiiidags tan r>
; plaats bebben, op 1.
i:r--n precies, ten i.uiz-' van //*. van den Brin'-., kanteleiii in ht*i»-feeis«it
-n , te Naarden, alwaar hot bc-iek,
Ide Kroon, binnen d 1' 1
aclit dü£.n re .or.-n , ler !^iin t zal ü^cn', en .nJerc info; niatien ie Uel.uinen zijn bfj d.eu eerst aair.vczcndcii !»gèni«lif: voorrüerftd:
Zegt het voort.

MIDDELEN TE/FATER EN TE LANDEr .
«tot middelen te I

Ti

b*-_

tilie

dennen

dcelen.

"»rrj-

e

35Ó

juffers.

sfl dito dcfincn masten.

-enegen zijn deze kverraitie
»an te nemen, dat de inschrijvings-biljetten, vdcVr ol'uiterlijk op den *.»"*"
masrt aanstaande, des middags vóór twaalf uren , franco, aan het Ministerie van Marine, in 'c Gtaven.iage', zulTpn moeten 'vorden in ;ezoii(lcn.
Dezelve zuilen cene iiiauwkcuiige opgave moeteii bevatten van den fir|l,
ter kcivais van cit.: c ■ne, Weljte mogten

: -'n deze leverantie ivillcn aannemen,
geschreven, '
en
vonr
echter bfj afzonderlijke biljetten, ét'ii voo;- de eiken
houtwadc greenen, dennen, vuren en noordsche riöuUvarcn. Voorde eikenwe!
voor
voet, en
ren, zoX dc prijs moeten opgegeven worden, bfj cubiek
de geheele höevcelßen- van 20,805 cubiek voeten; terwijl voor de overige
loutwarcn, de gchcclt som, waarvoor dc gegadigden die hoeveelheden willen
leveren, in eens zullen kunnen opgegeven worden de biljetten moeten met
der irschrjjeen motto of spreuk ondertcekend zijn,, en zullen de namen
alzonderljjic
verzeborgen
der
en
derzelver
een
woonplaatsen
,in
vers met die
geld briefje, hetzelfde motto of spreuk tea opschrift hebbende, vermeld
moeten staan.
Dc conditiën» «"JTjirop deze leverantie zal geschieden, en de beschrijving
van de maren'der onderscheiden artikelen, liggen ter lezing ter secretarie
van het Minwteric van Marine, in 's Gravenhage, alsmede ter s-crerarJett
de Directien der Marine te Amsterdam, Rotterdam en Vüsiingcn, terwijl de mallen waarnaar dc eiken balken tot voorstevens en eiken kromjners tot rantsocnhoiitcn' moeten geleVerd worden, te zien zjf;i snn het kantoer van aanbouw, op 't B-ijks werf, te Rotterdam.

Voluit

J.

van vrErtEANT, honden

i iSiö.

C. v. n. KaS Tt s
BANK,
de Nederlandsche Bapt adverteren^
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(iSONNJM.NT ET ENTREES DE FAVEUR tENÉV.At.E.V-.-iT
i> A R
U
R D R E,

GALA,
GRAND
tïur CCUbrer l'heurtux mariagi de Son Altesse Royale,
le P trince d'ürrrn^e, eu., etc, eu.
opéra en trois actes, musUiue de . Nicolo"; suivi de»
LANDES,
on, LES ÉCHASSüS, vaudeville en uu acte ,
HABITANS PUS
par Séverin.
frs. fmiis , Gennevoise , Jolly, Henri; Mmes.
Dans Cendi-.i
Clira, Scliafnïr et KfMrtifl
. jolly,
II --nri, Laurent, L
Dans les HaeiiAnsou!: , L.-.Jieiit, Sc'uafiler et Jci:
Maxi», Btnjamin

'.KOU A N DS C

II E

E C H O OW B U R G.

fjjfigliag,, der. 12" Maart

il'ifj.

BEGEERTE,
II
G li OOT
GALA,
Ter viering van is Hoogt Eehtverbindt'enis ven HH. Keiz.
O P

O G E

(J

Klnlrrtl. 11.11. den Prins

Oranje en Mcvrouwe de Grootrn Rusland ingezegend en beres'erg, op den %\!'">februarij 1811-..
tl.-..'
H
>1
I M T
r
U R A N T.)
»
H «
(A
VAN
of, DE VEROVELAI.AIN,
Bene xeprasentat:.- van: MARIA
beroemd
DOORNIK;
gródt
treurspel,
VAN
en
zeer
door den verRING
maarden Nederlandsche ciiihrcr /. Nerrsz, waarin dc rol van Famese,
:y zal wi'.rde-) uitgevoerd.
Prins van Parma,
In Maria van Lal,
6rèn Hmly, Stoor..:. 311, Schouien,
Hoedt, Win. Binglev; mejufvrouw Stoopendaal.
vorstin.'

,

.

.

-

. .

- - —-

'

FONDSEN.

Lenloft , .*"« 4'"» Maart.
pCts. &ere;!. Éifr.l -OtaWnrn
*»*«-.—1- gecon».
Bank-Aktien
*
"

Amsterdam.'dtn $*'* Maart.
"jl-rrktlï^e Schuld. i£ pCt
4-4

. .,

P. I -.-e \Nllor.r, ti e
President.
Ter ordounani-ii: Ven -ibjzelve
C. S 11 1. vli. s vA m LENnv. i'

sS^

HOO».

PUBLIEKE

Sij

. .-(.irtcdli >(a4ti*]r^fc«**-t»

lic Bink, bcvaald bij sr
dat hit jar.'inii:ve- t'iirfds der "..
"., volteek.ud ivjnue ,
tikcl 7 v:;:i liet octrooi i
intceJteXMT»-gen verder kunnen worden fan'-.courneii.
Amsterdam, dien o-" maan liin'..
President ep Directrnren voornoemt,

plat ijzer.

Dc Minister voor de Marine, voornemens zjjude aau te besteden de leverantie van
17.000 ponden vierkant Zwcedsch <zer, van ij tot 1 duim.
7,503 ponden rond Duitsch of Zvveedsch ijzer* van 1* tot J duim, en
of Zwecdsch ijzer van J tot J duim dik tn
14 600 ponden plat Duitschbracd,
duim
van 6 tot l".
T*n zoodanige merken, als in de conuiiien van aanbesteding is omschreven;
Brengt ter kennisse van degene; welke mogtcn genegen zljn deze leverantie aantenemen, dat de .insein ijvinr.s-biljetten vóór of uiterlijk op den
maart aanstaande, des middags Viiétr twaalf uren, franko, «an het
Ministerie van Marine, in 'sGravenhage, zullen moeten worden ingezonden.

-.lja

-cueren, btj de midae-fe» ia Ui..

Tn**i

ut op df

Grillage-,

voornoemd ,

De Minister
C. VAN DER.

dc bc

te ma.;.

i
,et

,

? ffiß" 5 -pct. : :

, aar. wlpn

brj deze,

ajo

eided.ro...

, ondereta if -Rtroo verUorge^, 7-0:1-

-

En w-i

*,*

vuren dralen.
dito gr..ren ribben.

dito

Aanbesteding

Hoor».

.ftER

noorj-sciie

510 'tutts
2,945 dito

v.in

'van

.erdam naar T,.

verle.iin en het
bt ;rvi.:S

—

Breni/t

C.

MINISTER tri FAN DEN IFATERSTAAT.
* A De Ministér -H ion Waterstaat en <> r Publieke" Wc"*ken verwirnbcsteding , op
■'i tor* ,
idcii r
iiarfl i:., is aarigenorn

JUDiCATtiRF

De Minijter voor de Marine. vóor*te.tftHS zfjnde aan te besteden da tc-Eerantic , aan-Zijner Maiesteits werf, te- Rotterdam', vau:
10,000 cubrek voeten cikch talken, tot platen.
dito dito dilo,
000 -dito
kiel-tul
v
dito dito dito,
520 dito
dito dito krommers tot vrang
1,425 dito
bui!..»,;::!;! i.n.
d'to dito,
4,900 dito dito
dito dito dito,
1.",50 dito
.-».
2,800 'dito. dito dito dito,
e-dar-gér^.

r>-,o
2-0
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NEükRIANDSCIIK STAATS-COtIRANI

P?r?s, den e;d>n Maart.
gecon*. Aa se-Jteravb. 1815 ,-«52 fr. 60
(uit. 15 c.
,-n, van :a maart 181 <5,
io**»--*.-*.*»
**«+**»«> "
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