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AMSTERDAM, 16 Junij.
De elfde algemeene Vergadering van

het Protestantsch Genootschap:
„Unitas.”

[Vervolg en Slot.)
Het laatste deel van 't Verslag loopt over hetgeen er

merkwaardigs in de Departementen is voorgevallen.Daar-
uit nog een en ander tir staving van hetgeen we aan
't hoofd dezer uittreksels van der Protestanten afgunst,
in spijt van hunne eeuwenlange bcvoorregting en alleen-
heerschappij , hebben aangestipt. Hoor uit het eerste be-
rigt het beste, hoe onbeschaamd die inhalige schrokken
durven klagen. We verpijnen ons het letterlijk af' te
schrijven :

-Reeds ten vorigen jare — zoo staat er — hebben wij ,
ten gevolge van uit Nooid-lirabant. ontvangen berigten,
aangewezen, hoe dc Regcrmgsbeginsclen van den laatsten
tijd en dc partijdige toepassing der organieke wetten , on-
gunstig werken op het. lot der Protestanten, die, in eeni-
gerlei ooenbare belrekking, vroeger een middel van bestaan
vonden, of dat nu nog zouden begeert-n. [If el, wel! dat
is inqenu .'] De thans ingekomen Verslagen bevestigen zulks
en toonen aan, dat er geene overdrijving is in hetgeen
wij zoo vaak door de dagbladen vernamen, en ook U,
Mi ne Heeren, niet zal zijn ontgaan, dat er, namelijk,
eene stelselmatige verongelijking hcerscht, waardoor de
Protestanten van alle betrekkingen, hoe gering zij ook
wezen mogen, worden uitgesloten. [Eervcrgetener leugen
is er kwalijk uit te denken; lees voor » Protestanten"
>.Katholieken" en 't is de zuivere schreeuwende waarheid ;
zulk een brutaal zwart wit en neen ja schelden, is hun
voorvaderlijken aartsleugenaar: Luther, en zijnen meester

gansch niet onwaardig; - bij leugen en laster, bij roof
en treweld leeft van oudsher het Protestantisme, dat wis-

ten we- maar zulk een schaamteloos opgezet bekkencel
hadden 'we zelfs van Unitas^zelfs van een Hoogstraten,
noch van een van Dam van Isselt verwacht (1). 1e meer. jus ga at het voort —om onze geloolsgenootcnin
die streken, wanneer zij in andere beroepen een bestaan
zoeken, te begunstigen". En ter aanbeveling wordt hier
uit het Depart. van 'sBosch het berigt overgenomen, dat
een zekere "Schut, een vroeger met lof gediend heb-
bend — doch niettemin ontslagen — ambtenaar bijeene
„stedelijke instelling aldaar, in den afgeloopen jaargang,
i. zich ter plaatse heeft gevestigd in een zeer goed gelegen ,
«welingerigt en goed bediend Logement, genaamd de
» Eenhoorn.'' . ,

't Is den onbcsclioftcn Sekretaris volstrekt nog met ge-
noeg: hij komt er bij vertellet!, dat het er tevens op
-wordt tot-gelegd om de Protestanten in Noord-Brabant,
die van ?en handwerk leven, evenzeer ten gronde te

" . - r -i ï "„ "+ «ïoèr heel het land door waar:rigten ; [omgekeerd is t wcei nc*-1

nu is 't een lompe leugen; hoor, hoor! hoe die arme
Protestanten worden te gronde gengt "Hf "S*
„vallcue bij de onlangs plaats gehad hebbende yen ach-
Ming eener Domein Zalmvisscherij in dat Gewest. Bij de
„vorige verpachting hebben wij nog [let wel! weten te

„bewerken, dat dit gegund bleef aan zekere Protestan-„ len, wier geslacht daarin van ouds eenbeslaan vond. >

Is 't niet tergend? Zóó ijvert Unitas voor 't Protestantisme,
dat wil zeggen, voor 't'lieve geld; en zij ,de oneerlijke,
weet te bewerken , bij eene verpachting , wat schand-
bckentenis ! dat het aan een oud Protestantsch geslacht,
't welk gelijk zoo vele andere geslachten bij zoodanige
baten leeft, gegund bleef. „Maar nu — zoo huilt de troos-
telooze Sekretaris — maar nu is het doel, waarnaar eene
associatie van Roomschgezinden sedert lang had gestreefd,
eindelijk bereikt; thans is, [o jammer!] deze zaak dooi-
de hunnen, met onmiskenbaar vooruitzigt op verlies,
[gaat dit w aan, nijdige Sekretaris!] gepacht en zijn daar-
door verscheidene Protestantsehe gezinnenvan deze brood-
winning beroofd. Och , och ! dat dierbare geld! zoo lang
reeds door ons genoten! het maakte ons, Protestanten, zoogenoeglijk welvarend, en t- zal dië Roomschen nu toch
maar verarmen!.... och, och, 0ch!....

(1) Zouden dio onnoozelen niet. van de even afdoende alsoawraalbare statistieken van de lijd weten!

liet Verslag uit Leiden ademt denzelfden ai'guustigen
en angslvollen geest. We getroosten 't ons, nogmaals af
te schrijven: «Er was hier t-r stede vrees — dus leest
men — dat de eenige groote winkel in alle artikelen van
uianul'ak turen, wegens de opruiming en niet verdere voort-
zetting der zaken door den eigenaar,zoude verloren gaan ;
dit is echter door aangewende pogingen voorkomen, zoo-
dat deze zaak, door een actief persoon overgenomen, meer
dan immer bloeit, en tegen dc concurrentie van Roomseh
Katholieken zich staande houdt, ofschoon die al het mo-
gelijke, door lagere prijzen te stellet}, aanwenden om deze
affaire te doen vallen. ' Van bekendheid is het, dat, in
onze stad, de pogingen der Ultramontaansehe partij veld
winnen ; de oprigting van eene school tot vorming van
Roomseh Katholieke (Jezuïtische?) (1) onderwijzers is toe-
gestaan , hare vestiging en nadeelige werking zal zeker niet
achterblijven, zoowel tegenover de laauwheid, als tegen-
over de vreesachtigheid van vele Protestanten, en van
hen bij wie het eigenbelang meer geldt dan het behoud
van dc vrijheid des gewetens en onze voobbegten (!)God behoede Legden! [alsof de Spanjaard weer om de
stad lag!\ Ziedaar onze hoop en ook thans dc leuze,
waaronder onze pogingen gezegende vruchten mogendragen. '

tls heel het Verslag aan te zien, dat men altoos vreest
en benijdt; den heethoofden van Unitas schijnt er nooit
genoeg gewerkt; zij willen een hder, inzonderheid de
aanzienlijken, met geweld in 't heetste van den strijdtrekken; wie hunner niet woelen en tieren als zij , ze
worden afgegraauwd, verdacht, hatelijk gemaakt. Allen
moeten ze de Rooinschen aanvliegen en over de grenzen
of liefst misschien dc zee in helpen drijven, dan ware
hun hatend gemoed een luttel verkoeld. Maar willen de
beschaafden niet, dan toch op het volk gewerkt, het
volk opgezet gelijk iv dc April-beroerten: weg met die
Rooinschen ,^ hoc dan ook! Zie hier een staaltjevan dien
overmoed! 't Verslag toont zich zeer gebeten op eene
aanzienlijke Noord-Hollandsche stad. Want „een zeer ge-
„matigd adres aan den Koning tegen de onvoorwaardelijke
„invoering der Hiërarch ie, niet aanbeveling van de bo-
ss langen en regten van het Protestantisme aan Zr. Ms. be-
nscherming, werd alhier in den Rerkeraad afgestemd,
„en vond, toen liet nogtans, als van enkelenuitgaande,
i) ter onderteekening werd gelegd, weinig ofgeen steun bij de
» meer beschaafde klasse. Slechts enkelen uit dien stand tee-
„kenden. Van dc zijde van hen, die hoog ingenomen
„waren met het vorig bewind, ging zelfs krachtige te-„ genstand uit. Het volk echter nam meer deel aan die
»bemoeijing; zoodat daardoor liet aantal der onderteeke-
»naars nog tot ruim acht honderd klom."

Maar wat acht zich de Sekretaris gelukkig, tegenoverdie onvergeeflijk laauwen op ijveraars als dievan Utrecht
te kunnen wijzen, [oproerhelden,] van wie heel het land
gewaagt; dat waren eerst mannen: zij deden van alles-zelven gingen zij rond en deden geschriften rondgaan ofgoedkoop verkrijgbaar stellen; zij lieten vergaderingenhouden, ook voor niet-leden van Unitas, enz., enz.; ende slimme Sekretaris is daardoor irin zijne steeds gekoes-
terde overtuiging steeds bevestigt!* dat, waar men der
Roomsche Propaganda welberaden tegen staat, zij wijkt
of zich minder stoutmoedige vertoont."

Ook Groningen moet geprezen; daar is een geheel
Roomseh huisgezin aangekocht; daar houdt men met de
andere Protestantsehe genootschappen, zusterlijke voorle-
zingen voor Rooinschen en Israëlieten; men geeft er
traktaatjes rond; men heeft er een leesbibliotheek, waar-
van ook eenige Rooinschen gebruik maken en nog veel meer.

Van al het verder vermelde en verhandelde, want het
begint ons te walgen, schrijven we slechts de volgende
bijzonderheden uit:

I°. Er is eene vaste en duurzaam geldende regeling
omtrent plaats en dag der Algemeene Vergadering ge-
maakt.

2°. De brief door de geheime genootschappen voorde
Madiai's aan den heer Elout te Soeterwoude, te-laat-ge
komener gedachtenis, toegezonden , wordt meegedeeld ;
het godslasterlijk stuk luidt aldus :

„De Ondorgeteekenden, vertegenwoordigende de Protestant-
(l) De vraag is van den Sekretaris.

sche Genootschappen: onder de zinspreuken : Welstand, Unitasen Christelijk Hulpbetoon , en alzoo sprekende uit naam vanduizenden Nederlandsche Protestanten, gevoelen zich gedrongen,bij deze, de innige deelneming en hooge belangstelling te be-
tuigen, welke bij hen is opgewekt door de berigten, aangaande

i het betreurenswaardige en tegelijk misschien benijdenswaardige
lot der Echtgenooten JViadia'i in Florence.

„Benijdenswaardig iv der daad, mag het heeten, door den! Heer der Gemeente geroepen te worden, en van Hem kracht
te ontvangen, om voor Zijnen Naam smaadheid te dragen, iv
navolging van Zijne Apostelen en eerste getuigen; en daarin
ongetwijfeld zullen de bedoelde Martelaars hunner overtuiging
zich zalig gevoelen , dat zij hebben mogen toonen, hoe hen de
liefde dringt van Hem, die met Zijn eigen bloed hun [hen]
heeft vrijgekocht.

„desniettemin blijft het dure en hooge verpligtingvan allen,
die in de zegeningen van het Protesiantisme deelen, en in rust
die voorregten genieten waarop zij hunne prijsstelling door
volkomen zelfverloochening hebben aan den dag gelegd, zich
hun lot aan te trekken en te doen wat in hun vermogen is,
om hetzelve te verzachten, of' het den Heer behagen mogt, dio
pogingen met Zijnen zegen te bekroonen, en in hunneredding
da zaak der menschheid; de zaak van waarheid en regt,
te doen zegevieren.

„llet is dan ook uit dien hoofde, dat de Ondergeteekenden,
met levendige blijdschap, hebben vernomen welk een maatregel
tot dat einde, «w wege het Evantjeiiesch Verbond, zal worden
in het werk gesteld. Hunne beste wenschen, hunne vuri-rste
gebeden, vergezellen de Afgevaardigden, die zich naar Flo-
rence begeven, om de zaak der ongelukkig verdrukten, die de
zaak van geheel het Protestantisme is, bij den Groothertog van
Toscane, te bepleiten ca iv naam van het Protestantismus, een
beroep te doen op zijn hart. Kn, terwijl de Ondergeteekenden,

door verschillende redenen, verhinderd worden zich aan de
bedoelde deputatie [uit Engeland, Frankrijk, Duitschland Zwit-
serland en Nederland] persoonlijk aan te sluiten, willen zij toch
door deze een bewijs geven, hoezeer de Protestantsehe Maat-
schappijen , door hen vertegenwoordigd, zich geheelvereenigen
met den geest die haar bezielt; en zullen ze, hopen ze, deAfgevaardigden hun deze bede niet ontzeggen, dat zij ook deduizenden Leden dier Maatschappijen willen beschouwen alshunne Mede-Committenten , en alzoo ook in hunnen naam hetwoord voeren, waar het zal kunnen strekken, om, onderdenzegen van deu Heer der Gemeente, eene uitkomst te weeg tebrengen, die zooi vuriglijk van den Heer wordt afgebeden.

»De Vertegenwoordigers der bedoelde
Maatschappijen, enz."

3°. Daar is nog naauwere aaneensluiting gemaakt yan
Unitas met het duistere Phylacterion , zelfs zal i»en el-kaar omtrent de plaatselijke zamenwerking verstaan.4°. Van wege de Nederlandsche Commissie voor Chris-telijk Onderwijs werd berigt, „dat zij al meer en meer
>. haren werkkring in het Vaderland uitbreidt; dat zij ,
„beantwoordende aan het doel harer instelling,het Chris-telijk Godsdienstig beginsel in het volksonderwijs hand-„haalt, waar dit, door welken invloed ook, dreigt te
ii verdwijnen of te ontaarden. Menige inrigting werd, met„ dat doel, door haar ondersteund, en het mogt haar
»gelukken op vele plaatsen, met blijkbaren zegen, werk-
nzaam te zijn."

Die Commissie had van Unitas f 500 subsidie ont-
vangen. ,

s°. Er werd een voorstel — uitgegaan van den Sekre-
taris S. A. van Hoogstraten — behandeld van dezen
inhoud :

„Dat de Algemeene Vergadering het Hoofdbestuur mag-„tige om middelen te beramen en uit te voeren, tot het«doen verspreiden van het licht des Evangelies, in het„Vaderland, onder hen, die nog in het duister zijn."'
Hiermede zijn wij Roomschen bedoeld; de middelen

zouden zijn: Colporteurs en Evangelisten. — Over de
verdere bepaalde uitvoering kon hier niet gehandeld,
maar thans werd slechts gevraagd wat de Vergadering
er van dacht; de stemmen werden opgenomen en zie
al de leden verklaarden zich eenparig vóór het voorstel,
en zoo heeft Unitas eene gewigtige uitbreiding van werk-
kring gekregen (1).

6°. Een voorstei in de Departementen om bidstonden
(1) Over de Evangelisatie onder Roomschcn heeft Ds. van

der Ham een geheel artikel gescheven in Ernst en Vrede, in
't laatsteNommer des vorigen jaars. De waakzame TijdN.- H. C.
had er reeds vroeger over gesproken en behandeld ook is dat
punt in: De Cv-culaire, [dd. 's Hage, Junij 1853] van HooJ'd-brstuurderen van de Protestantsehe Vereeniging Unitas aan hunne
Nederlandsche gelooj'sf/enooten, gelezen en toegelicht door een
Katholiek Landgenoot. —'s Hertogenbosch, Gebr. Verhoeven
1853. — De Circulaire zelf is in die brochure opgenomen.



te houden tot verspreiding vau Evatigeliesdi Christen-
d'iin.ion in nadere overweging worden genomen.

Na nog eenige -J.ompliujen.en over en weder, sprak
de heer Thoden van Velzen, predikant te I/'euwar'den,
rles avonds ten zes ure, het dankgebed uit.

We zijn met den boozen Rousseau begonnen, en we
mogen met hem ook sluiten. Voltaire noemde dezes Maat-
schappelijk kontrakt: le Contrat insocial dc ljnsociable
J. J. Rousseau: en inderdaad onmaatschappelijk , onge-
zellig, onheimelijk was de Genecl'sche goddelooze; onver-
dragelijk, onuitstaanbaar zoo voor zich zelven ais voor
anderen ; hij viel individu , huisgezin, staat en kerk alles
gelijkelijk en kwaadaardig aan, en zette de wereld
voor zooveel hij vermogt in vuur en vlam. — De
geheime genootschappen dragen zijn kennelijk beeld:
wij hebben Cr eenige trekken van aangegeven ; de geheime
genootschappen weiken als hij, grijpen den enkelen
ongelukkige, het huisgezin,Staat en Kerk en even onheime-
lijk aan ; ze dringen overal verraderlijk tusschen : en laten
den gloed van 't gond toeblinken waar een woord als van
Rousseau of ontbreekt ol'tekort schiet. Nederland hebben
ze, om wat regt was te keeren, in rep en roer gebragt:
ze hebben door dc April-berocrten , die zij vooral stook-
ten , hun en ons vaderland aan hun fanatieken haat ge-
waagd ; wat zal er van geworden als hunne Colporteurs
en Evangelisten het onderstaan mogten in deKatholi-ke
huisgezinnen in te dringen? Zij spreken telkens van Ul-
tramontaansehe woelingen: is het om af te leiden, en
wat zij heimelijk zelven onophoudelijk doen: woelen,
namelijk, en haat stoken — te werpen op anderen die
onschuldig zijn?

Unitas, Welstand, Hulpbetoon, Philacturion noemen
zich vereenigingen, genootschappen, Maatschappijen, en
dat zijn ze voor zooverre de gemeenschappelijke »mizo-
romie' hen zameuhoudt; maar juist dien ten gevoige
zijn ze vau nature — aan een Rousseau en zijne eer-
en gewetenlooze konsorten gelijk — een stookhaard van
helsehen haat, ongenootschappclijk, onmaatschappelijk —
en treden door hun zielenhandel den verrader ter zij,
die zijn goddelijken Meester voor eenige zilverlingen heeft
verkocht, gekust, en overgeleverd.... En zijn 10t!....

Uitslag der Verklezingen.

Roermond, Herkozen de heer Mr. P. L. DE LOM DE
RERG, met 785 van dc 802 stemmen.

Leiden, üitgebragte geldige stemmen 1621. Volstrekte
meerderheid 811. Verkozen: de lieerP. 11. BARON TAETS
VAN AMERONGEN TOT NATEWISCH, met 1034 stem-
men. Op den heer J. A. de Fremery, waren 543 stem-
men uitgebragt.

Delft. Üitgebragte geldige stemmen 1407. Volstrekte
meerderheid 704. Verkozen : de heer Mr. W. WINTGENS
met 1073 stemmen. Op den lieer Mr. K. A. Poortman
waren 270 stemmen uitgebragt.

Dordrecht, üitgebragte geldige stemmen 1153. Vol-
strekte meerderheid 577. Geen der kandidaten heeft de
volstrekte meerderheid op zich vereenigd. Herstemming
tusschen dè» heeren Mr. P. A. Sander en Mr. P. Blussc
van Oud-Alblas« die respektievelijk 558 en 528 stemmen
op zich vereenigden.

Gouda. üitgebragte geldige stemmen 1854. Volstrekte
meerderheid 923. Verkozen.de heer M. A.-F. 11. HOFF-
MANN , met 1126 stemmen. Op den her Mr. L. Met-
man waren 671 stemmen uitgebragt.

Utrecht. Üitgebragte geldige stemmen 1404; volstrekte
meerderheid 703. Geen der kandidaten heeft de volstrekte
meerderheid op zich vereenigd. Herstemming tusschen
de heeren Mr. 11. A. M. van Asch van Wijck en Mr.
N. P. .1. Kien, die rcspeklivelijk 636 en 64-j stemmen
op zich vereenigden.

AimnT-'.i. Üitgebragte geldige stemmen 1730 Volstrekte
meerderheid 868. Verkozen : Mr. üv BARON MACKAY,
met 1140 stemmen. Dc overige stemmen waren verdeeld
op dc heeren Dullert, van Rosenthal en anderen.

Breda. Uitgebragt 1473 stemmen. Mr. 11. A MEEUSSEN
gekozen met 1330 stemmen.

Hoorn. Üitgebragte'geldige stemmen 1165. Volstrekte
meerderheid 583. Verkozen de Heer Mr. D. VAN
AKERLAKEN met 1067 stemmen.

Amersfoort. Üitgebragte geldige stemmen 1635. Vol-
strekte meerderheid 818. Verkozen de heer jhr. Mr. W.
L. F. C. VAN RAPPARD, met 879 stemmen. De HH.
Engelen en van Hasselt hebben rcspeclivelijk 379 en303 stemmen op zich vereenigd.Mijmeqen. Geldig üitgebragte stemmen 1422. Volstrektemeerderheid 712. Verkozen de heer jhr. J.A. C. A VANNISPEN VAN SEVENAER, met 11 /o stemmen. Op denheer Mr. C. (t. van band.ck waren 252 stemmen uilgebra-n

ZuTHiEN. üitgebragte geldige stemmen 1707. Volstrektemeerderheid 854. Verkozen : de heer Mr. W. H. DUL-
LER.T, met 915 stemmen. Op den lieer Mr. J. J. L.
v. d. 'Brugghen waren 774 stemmen uitgebragt.

Tiel. UÏtgcbragte geldige stemmen 885. Volstrekte
meerderheid 443. Verkozen de heer Mr. J.,M.DE KEMPE-
NAER met 662 stemmen. Op den heer Mr. W. IL Dullert
waren 196 stemmen uitgebragt.

Leeuwarden. Üitgebragte geldige stemmen 1386. Vol-
strekte meerderheid 694. Verkozen de heer Mr. J. BIE-

RUMA OOSTING inpt 736 ,steinmeii. Op den. heer- Mr.
.1. P. P. Raron van Zuylen van Nyevelt v/aren 554 stein-
ni-ii uitgebragt.

Sneer, üitgebragte geldige stemmen 1359. Volstrekte
meerderheid 680. Verkozen de heer Mrl H. ü.HUGUENIN
met 713 stemmen. Oj) den heer Mr. Rinia van Nauta
waren 584 en op Mr. G. Groen van Prinsterer 34 stem-
men uitgebragt.

Appingadam. üitgebragte geldige stemmen 1312. Vol-
strekte meerderheid 662. Verkozen de heer J. F. ZYLKER
met 922 stemmen. Op den heer Mr. G. Diephuis waren
237 stemmen uitgebragt,

Zuidhom. üitgebragte geldige stemmen 631. Volstrekte
meerderheid 313. Verkozen de heer G. REINDERS met
440_ stemmen. Op Jhr. Mr. O. Q. J. van Swinderen wa-
ren 144 stemmen uitgebragt.

Zwolle, üitgebragte geldige stemmen 1688. Volstrekte
meerderheid 845. Verkozen de heer Mr. J. P. P. BARON
VAN ZUYLEN VAN NYEVELT met 930 stemmen. Op
den heer Mr. G. Groen van Prinsterer waren 738 stem-
men uitgebragt.

Al.ielo. Üitgebragte geldige stemmen 1195. Volstrekte
meerderheid 598. Verkozen de heer Mr. M. J. DE MAN
met 664 stemmen. Mr. S. A. van Hoogstraten had 471.
Jhr. J. W. van Thije Hannes 28 stemmen op zich vereenigd.

Assen. Üitgebragte geldige stemmen 773. Volstrekte
meeiderdcrheid 386. Verkozen de heer Mr. P. VAN
DER VEEN.

's Hertogenbosch. Geldig üitgebragte stemmen 1101
Volstrekte meerderheid 551. Verkozen de heer Mr. J. L. A
LUYBEN, met 1084 stemmen.

Tilburg. Üitgebragte geldige stemmen 1047. Volstrekte
meerderheid 524. Verkozen de heer Mr. F. J. JESPERS
met 970 stemmen.

Eindhoven, üitgebragte geldige stemmen 957. Vol-
strekte meerderheid 479. Gekozen de lieer J. F. VAN
DER HEIJDE met 884 stemmen. De overige stemmen
waren over verschillende personen uitgebragt.

Maastricht. Herkozen de heer Mr. EÜMOND VAN
WINTERSHOVEN met 507 stemmen.

Alkmaar, üitgebragte geldige stemmen 1204, volstrekte
meerderheid 602. Verkozen de heer J. J. ROCHUSSEN
met 889 stemmen. Op den heer dc Moraaz waren 280
stemmen uitgebragt.

Middelburg. Üitgebragte geldige stemmen 1080, vol-
strekte meerderheid 541. Verkozen de heer Mr. J. J. SLI-
CHER VAN DOMBURG met 828 stemmen.

Men schrijft ons uit 's Hertogenbosch, dd. 15 Junij:
„Aanstaanden Zondag vertrekt Mgr. de Aartsbisschop

van Utrecht naar zijn Aartsbisdom, om het heilig Sakra-
meut des Vormsels toe te dienen iv het dekenaat van
(jroenlo eu aldaar zijn herderlijk bezoek te hervatten.''

Men schrijft ons uit Kralingèn :„ In.den loop der verledene week heeft Z. Doorl. Hoogw.
Mgr. dc Bisschop van Haarlem, met onvermoeiden ijver
te Kraiingcn, en dag op dag, jn de kerken van de Hll.
Maria en Laurentius te Rotterdam, het H. Sakramcnt
des Vormsels toegediend aan honderden van geloovigen.
Dingsdag dch 13 dezer in dekerk van den H. Dominicus,
Woensdag te Moordrecht en voor die van Goudkade,
vanwaar "L. D. Hw. des avonds is teruggekomen, en op
nieuw bij den Zeer Eerw. heer G. G. Bongaerts , deken,
afgestapt, om tot Zaturdag aldaar te verblijven. Inmid-
dels zal Z. 1). Hw. telken dage te Rotterdam iv dekerk
van de 11. Rosalia en in de kapel van bet weeshuis
der Moederkerk, het IL Sakrament des Vormsels bedie-
nen. Z. D. Hw. wordt overal bijgestaan, door den Züw.
heer Deken, en alom van dc geloovigen op cene buiten-
gewone wijze met eerbied ontvangen.''

Wij ontvangen de volgende mededeeling:
„Onlangs zijn door zekere Duilsche staten krachtige

pogingen aangewend, om een of ander vredelievendvoor-
stel te doen ontstaan, dat Frankrijk en Engelaud tot eene
weigering gedwongen rai hen tegenover de bevrcdigers in
cene gesteldheid als van geweldenaars zoude gebragt
hebben; maar de halstarrige verwoedheid die den Czaar
bezielt, schijnt den vredepredikers den mond gesloten
te hebben. De ontruiming der Donau-provincien zal ge-
weigerd worden en alsdan zal Oostenrijk, het weifelende
Pruissen medeslepende, de vrije vaart van den Donau
eischen, die voor den handel van gansch Duitschland
onmisbaar is. .-

„Bereids hebben de twee groole Duitsche natiën, waar-
schijnlijk om de beschroomdheid der onderteckcnaren van
de Bambergsche overeenkomst op te heffen, verklaard dat
zij het Oostenrijk-Pruisiesch traktaat met ol zonder de
toetreding der Duitsche staten zouden uitvoeren. Dat be-
gint duidelijk te worden en brengt men die verkla-
ring met de woorden van den heer deBruck , Internuntius
van Oostenrijk te Konstantinopel, overeen, die luide de
sympathie van zijn gouvernement voor Engeland en Frank-
rijk verkondigt, dan schijnt het bewezen, dat de politieke
stroom onweerstaanbaar Oostenrijk, en misschien ook
den ganschen Duitschen bond in de handelingen dei-
twee groote westersche mogendheden zal medesiepen.

»Wat tot het vaste besluit van den jongenOostenrijk-schen Keizer kan medegewerkthebben, is de ontdekkingder intrigues van Slavonische agenten, die ter gunste der
Russische denkbeelden eene geheime propaganda in de
Oostenrijksche provinciën uitoefenden, 't Is meer dan tijddat de oude gewoonten van het St.-Petersburger kabinet
eene wijziging ondergaan en men de staatkunde vangraaf ürlolf, minister der keizerlijke policie, ter zijdestelle.

„De jonge Oostenrijksche Vorst handelt als een mandie begrijpt dat het oogenblik voor hem is gekomen, om
zich aan het hoofd van midden-Europa te stellen; hij zal
ter zijner gunste de quaestie van voorrang en vijandig-
heid beslechten, welke in 1848 tusschen Pruissen enOostenrijk onstond. De besluiteloosheid van denKoning
van Pruissen, doet dizen dagelijks meer terrein verlie
zen. Hij moest nogtans ingelicht zijn door de sympathieke
manifestatien van zijn volk voor den Pruissischen prins,die de verklaarde tegenstander van Rusland is."

(Emancipation.)
Z. M. heeft aan G. L. van Kolde, op zijn verzook, verleendeervol ontslag als notaris te Vreeland ; alsmede aan A. Wild-schut .Jz., l.urgemeei.te der gemeente Wormer, en in deszelfsplaats benoemd D. van Egmond.
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be"021--'1 t«t!' aatsverv. ka it-mregters: Te Deven-

Mr' WC ïn Va," Deid??' P''okui'e'li' ai^ar; en te Holwerd,Mi. W. U Albar.la, advokaat te .vla.rmn.
I Gedurende het jaar 1803 zijn a l s landverhnizers uitNederland over zee vertrokken 647 hoofden van huisge-
zinnen en op zich zelven staande personen , vertegen-*woord.gende zielen een getal van 1640 zielen. Tot deHervormde godsdienst behoorden 338 , tot de Protestant-sehe 8, tot deEvang Luthersehe 6, tot deDoopsgezinde}?\ tot de Chnstel.jk-afgescheiden 33, tot deRoomscheKatholijke 238 , tot ac Israëlitische 4. Voorts bevond zichonder iien 1 hernhutter , en was van 1 persoon het ge-loof onbekend. De gegoedheid dier personen verdeelt zichals volgt : 58 welgestelde, 407 mingegoeden 181 he-
hoeftigen en 1 onbekend. Uit Zeeland vertrok 1 land-verhuizer met vermoedelijk ’4OOO ; uit Friesland metf 200 -f uit Groningen met ’' 350 enz. De redenen welkedeze landverhuizers noopten hunne haardsteden te ver-laten , waren : verbetering van stand, bestaan en ver-
mogen , armoede of gebrek aan middelen van bestaan ,
achteruitgangvan zaken ; wegens godsdienslige begrippen ;'
als zendelingen, enz.

De Eerste Kamer derStaten-Generaal heeft heden hare werk.zaamheden hervat.
Ouder de ingekomen stukken behooren de volgende door deTweede Kamer aangenomen wets-ontwerpen, als:- I°. dat houdende veranderingen in het bestraffen van misdiïj -door hot krijgsvolk te water gepleegd;
2". dat tot het verleenen van pensioen aan mindere geëm-

ploijeerden , werklieden en bedienden, op daggeld werkzaam
bij inrigtingen van 's Kijks zee en landmagt j

3°. dat tot regeling van het gebruik van het koloniaal bad"slot over 1851; °
4°. dat tot regeling van het armbestuur-
-s°. en 6°. die tot vaststelling der raming van uitgaven we-gens,verstrekkingen voor de Departementen van Marine en vanOorlog, dienst 1854;
7\ dat tot wijziging van hoofdstuk X der Staatsbegrootingvoor 1853; ö

B°. dat tot goedkeuring eener dading tusschen het bestuur derdomeinen en het heemraadschap van Mark en Dintel.: 9°. dat tot wijziging der wetten betreffende den aaeiins vanhet gemaal;
10°. dat houdende veranderingen in de straffen op misdiiivengesteld; u

11". dat tot uitbreiding van de regtsmagt der kantonregtersin strafzaken;
12°. dat tot verhooging van hoofdstuk IV der Saatsbeo-roo-ting voor 1854;
13°. dat tot wijziging van hoofdstuk IV der Staatsbegrooting

voor 1853, en
14°. dat tot verlenging van den termijn bij art. 293 der ge-

meentewet gesteld.
De Kamer heeft hare afdeeling vernieuwd , waarna de leden

zich naar hunne sektieu hebben begeven ter benoeming vanvoorzitters on ondervoorzitters.

BUITENLANDSCHE BERIGTEN.
FRANKRIJK.

PARIJS, 15 Junij. In de jongste berigten nit Kon-
stantinopel wordt gemeld dat Reschid-pacha is afgetre-
den. Tot minister van buitenlandsche zaken is Chekib-
Effcndi benoemd en tot minister-president ad interimKiamil-Pacha.

Men verneemt dat Karadja tot Turtsch gezant te 'sIlage is benoemd. °— Het getal Fransche en Engelsche i.„_-„ v
i \r_..„.. .„_. i o --"-"e troepen van Konstan-tinopel naar Varna gezonden, herlr..._+ i-rnnn

De Fransche divisie van Gallin S 17,°°°. ""^stantiuopel aangekomen. P°h ■**■ "°° met *Kon'

her.o^gende.Stm "^ AtLene vei"elden hoofdzakelijk

Sn lOn,derd engelschen zijn i„ denPiramsontscheept.De opstand ,n Epirus is bipia bedwongen. P

.rolden ambassadeur' is naar Konstantinopel yer-



Een kommissie heeft zich naar Vieo begeven om Hygi-
Petros en de Grieksche insurgentcn te bewegen, zich naar
liunne haardsteden te begeven.

Eer. dagorde van den minister van Oorlog verbiedt aan
de officieren alle teekenen van afkeuring over de onzij-
dighcidsverklaring. . .

Qe Moniteur behelst een rapport van den admi-
raal Hamelin dd. 25 Mei, alsmede van denkommandant
van de Cliarlemagne, betreffende de laatste operatien
in de Zwarte Zee. In het eerstgenoemde wordt bevestigd,
dat Soukoum-Kalé en Redout-Kalé door de Russen ont-
ruimd zijn, doch dat de forten Anapa en Sujack-Bay
zich op dat tijdstip nog in handen der Russen bevonden.— De Russen hebben inKlein-Walachije zich aan plun-
dering overgegeven, de archieven en de kas medegeno-
men en de kloosters beroofd.— Volgens tijdingen uit Silistria is Mussa-pacha, de
heldhaftige kommandant dier vesting, door een kanons-
kogel gedood en doorKiriklik-pacha vervangen. De Patrie
echter spreekt dit gerucht tegen.— Het onzekere en verwarde dat er heerscht in alle
tijdingen, die van het oorlogstooncel komen, vertoont zich
cvcnzoo in dè wereld der diplomatic. Wel tracht de Moni-
teur het publiek gerust te stellen, omtrent de bedoelingen
van Oostenrijk doch men meent alle redenen te hebben, om
te twijfelen of de Moniteur zelve wel overtuigd is dat Europa
ten dien aanzien gerust kan wezen, want algemeen begint
men te gevoelen dat de Oostersche qiuestie eene nieuwe

phase is ingetreden.
Naar men van eene zeer goede zij-Ie verneemt,

moeten de bewindslieden in de vrees verkeeren, dat het
Rusland zal gelukken Oostenrijk en Pruissen van de alli-
antie der Westersche mogendheden los te rukken. De
maarschalk Vaillant ontveinst die vrees niet en dezezaak
wordt in vertrouwde kringen druk besproken.

Wel is wrar zijn de tijdingen uit Weenen bij voort-
during bevredigend; maar lieden die in de gelegenheid
zijn nu en dan achter de schermen te kijken, zijn van
oordeel, dat de vrees der regering niet zoo geheel uit
de lucht gegrepen is. Over Pruissen is men hier zeer on-
tevreden ; men beschuldigt den koning dat hij alles aan-
wendt , om Oostenrijk gunstiger voor Rusland te stem-
men. Men is tevens te weten gekomen, dat de laatste
Weener nota lang zoo bepaald niet is als men verwachtte
en dat ook het passeren van den Balkan door de Russen
daarin niet zoo eenvoudig als een casus belli voorgesteld
wordt.

De Moniteur stelt zijne lezers wel gerust over de konfe-
rentie te Bamberg, door de verzekering, dat Oostenrijk
zeer te vreden over de stemming der kleinere Duitsche
Staten is, maar als men daarmede een artikel van liet
Journal des Débats over hetzelfde onderwerp vergelijkt,
dan komt men tot de gevolgtrekking, dat de Moniteur
in dat opzigt wat al te veel vertrouwen aan den dag
legt. Het is aan geen twijfel onderhevig dat de Oosten-
rijksche gezant, de heer 'von Hubner, aan het Journal
des Débats de bouwstoffen voor het zoo even genoemde
artikel geleverd heeft en dat alzoo de opvatting van de
zaak daarin juist is. Het Journal d' ukt wel de hoop uit,
dat de kleinere, Duitsche Staten in hun eigen belang
zoo wel als dat van den Duitschen' bond voor oogen
houdende, tot beter inzigt komen en zich onvoorwaar-
delijk aan de groote Duitsche mogendheden zullen aan-sluiten; maar men zou eerst nog moeten bewijzen, dat
beiden geen deel aan deze konferentiën gehad of er ten
minste geen invloed op uitgeoefend hebben. Uet Journal
des Débats toont zelfs aan, dat diezelfde Staten , vroeger
door Oostenrijk ondersteund, tegen het Tolverbond werk-
ten, en waarom zouden zij m «iet even goed, door
den invloed van Pruissen er toe overgehaa d kunnen
ziju, om zich tegen eene onvoorwaardelijke onderwerping
aan den wil van Oostenrijk te verklaren. In allen gevalle
is het wel fe verwachten', dat deze Staten wanneer het
in de daad eens ernst tegenover Rusland wordt, zich
niet zoo onvoorwaardelijk door Oostenrijk op het sleep-
touw zullen laten nemen. ,— Men verneemt uit Madrid den 9den dezer, dat
aldaar de volmaaktste rust blijft heersehen, in weerwil van
de verontrustende geruchten, welke de vijanden der re-
gering voortgaan te verspreiden. Zij verzekeren thans,
dat de insurrectiourtaire beweging, die heden zou plaats
hebben, slechts uitgesteld is, en dat men op de mede-
werking van een gedéelt-è van het garnizoen rekent. Al
deze geruchten houden de lediggangcrs van la Puerta (lel
Sol bezig, doch jagen de verstandigen geen vrees aan.

ENGELAND.
LONDEN, 16 Junij. Men leest in den Times:
„Volgens een partikulieren brief uit Konstantinopel,

zou Oostenrijk aan de Porte voorstellen hebben gedaan
tot sluiting van een traktaat tWßChen die beide mogend-

heden. Oostenrijk zou zich belasten om troepen naar
de Vorstendommen te zenden, ten einde daardoor Rus-land door dc wapenen te dvrfngfea < otn déze te onti-üiuien.
De bedoelde bncf gewaagt van geen andere voorwaarden,
hoewel het wel denkltiai is da er meer zullen , d'
zijn. Ook wordt met gezegd, ot deze stap medegedeeld
is aan de bondgenooten der Porte.

O-k wordt verzekerd, dat Rusland het verlangen heeft
te kennen gegeven, om eene schikking tot stand te
brengen op den voornaamsten grondslag van de ontrui-
ming der vorstendommen en tot heistelling vau deu
statu quo ante; voorstellen in dien zin zouden reeds aan
Oostenrijk gedaan zijn. Men wil in dezen stap geen be-
wijs van zwakheid zien, maar een middel, om de Duit-
sche mogendheden van de westersche los te maken."— De Times deelt de volgende depêche mede uit
Berlijn, waarin gezegd wordt dat hetrezultaat der bijeen-
komst , te Tcschen gehouden tusschen den keizer van
Oostenrijk en den koning van Pruissen, gunstig is. Bei-
de mogendheden zullen aan de Staten van den tweeden
rang een antwoord inzenden , dat een einde zal maken
aan de hoop der leden van de Bamberger conferentie.
Pruissen heeft besloten om de nota aaii Rusland , door
Oostenrijk den 2den Junij gezonden , te beschouwen als
de sommatie , voorzien bij het traktaat van alliantie tus-
schen de twee Duitsche mogendheden , en dc regering
van Pruissen zal den kolonel von ManteulFcl naar Peters-
burg zenden, ten einde die no .a te ondersteunen.— In liet Lagerhuis heeft sir JamesGraham verklaard,
dat eene ddpêchen van den Admiraal Dundas was ont-
vangen , waarin deze vlootvoogd dc regering mededeelt,
dat de Donau geblokkeerd is. Voorts zeide hij, dat waar-
schijnlijk spoedig , door het toezenden van meerdere hulp
der Fransche regering, ook 'de Witte Zee geblokkeerd
zal worden.— Bij de admiraliteit moet cene dépêche ontvangen
zijn van den vice-admtraal Dundas, waarin gezegd wordt
dat dc Russische regering aan aile Engelsche en Fransche
schepen vergunning heeft verleend Odessa te verlaten.— Men verneemt uit Koppenhagen, dat do schout-bij-
nacht Pluinridge de overgave heeft geëischt van de ka-
nonneerbooten, die in dc haven van Brahestadt in aan-
bouw zijn. Op de weigering hiervan heeft hij die ge-
nomen of verbrand, terwijl de werf almede in de asch
is gelegd. 40,000 vaten teer , alsmede eene waarde van
300,000 roebels , zijn hierdoor verbrand.

DUITSCHLAND.
WEuNEN, 11 Junij. Slechts eene, maar eene belang-rijke tijding wordt hier verspreid; voor eenige uren zounamelijk besloten zijn Albanië en Servië door Oosten-

rijksche troepen te bezetten. De daartoe noodige bevelenzijn bereids uitgevaardigd, en de voorhoede van hetOostenrijksche leger zal dra oprukken; ze bestaat uit
een gansche brigade en wordt door den Keizerlijken ge-
nera il-majoor baron von Goblints gekoinmandcerd. Daar-
mede is een bevel in verband, volgens welk al de rege-
menten der drie Gal.izische armeekorpsen voor den 2 dezer
maand op hunne respekticve standplaatsen zijn moeten.

Het hoofdkwartier wordt van Krakau naar Lembcrg
verlegd.— De Oe*/. Corresp. beschouwt dc zamenkomst van
de beide Duitsche monarchen als een geruststellende ge-
tuigenis voor de goede en innige verstandhoudhouding,
die er tusschen beide vorsten bestaat. H«t blad veron-
dersteld , dat die zamenkomst heeft gediend, om de
algemeene belangen van Europa en ook dc bijzondere
van Duitschland te behoeden, door het traktaat van April
in werking te brengen.— Volgens tijdingen uit Bucharest van den 10, bleef
Silistiia nog altijd zich dapper verweren en Jassay werd
aanzienlijk versterkt.

— De volgende verklaring van een Badenseh burgemees-
ter, ontleend aan de Volkshalle, geelt een uitstekend voor-beeld van geestkracht eu hoe goc(jc Katholieken zich
gedragen moeten als dc ambten, welke zij vervullen, niet
met de getrouwe betrachting van [lun geloot overeenkomen.Die verklaring is gerigt aan het Groothertogelijk distrikt-ambt en luidt als volgt:

.»Deondergeteekende, sinds het jaar1834 tot 42 gemeen-teraad, vervolgens van dit laatste jaar af burgemeester,
is dienvolgens 20 jaren in dienst der gemeente geweest.
Hoewel hij, in dat lange tijdvak niets merkwaardigs ver-
rigt heeft, koestert hij toch de overtuiging, naar vermo-
gen , ten beste en onbaatzuchtig ten aanzien zijner ge-
meente gehandeld, daarbij tevens in goede verstaridhbudiruf
en vreedzaam jegens zijne wereldlijke en geestelijke over-
heden zich gedragen te hebben, terwijl hem het vertrouwen
zijner medeburgers geschonken werd. 't ls tegenwoordig
hier moeijelijk om burgemeester lo zijn; hij zal daarom geen
woorden verspillen, want dc tijd zal alies leeren! Ik ben, dus
vervolgt deburgemeester, in deKatholieke Kerk gedoopt en
opgevoed, en geloof en hoop, schoon niet vlekkeloos zijnde,
daarin mijne zaligheid te zullen erlangen. De Kerk is mijne
leermeesteres en het past den leerling-" nici, ongehoorzaam
jegens de kerende Kerk te zijn. Ik wil der Katholieke
Kerk, waarin ook mijne ouders geleefd hebben en ge-
storven zijn lot geen prijs ongehoorzaam zijn;- ook wil
ik niet buiten mijne Kerk gesloten worden, ik ben steeds
een trouw burger mijns vorsten geweest en zou niets
doen waardoor ik den door mij afgelegden eed zou kunnen

[ schenden. Ofik den afgelegden eed schend door lijdelijk aan
de Kerk te gehoorzamen, dat mag ik niet beoordeelen.

lutussehcn word ik door dc wereldlijke magt bedreigd,
indien ik mijnen Kerkvoogd, dien ik als den wettigen
opvolger der Apostelen eiken, gehoorzaam blijf- en wijl
ik niet tegen mijne overtuigingen alzoo gewetenloos han-
delen wil, doe ik afstand van mijn buigemcestersambt
en verzoek eerbiedig mijn ontslag.".

Ziedaar de verklaring van den burgemeester van Wall-durn, Kiezer. Zoo spreekt en handelt, een man vah eer,
in wien katholiek geloof en overtuiging levendi"- zijn.

BELGIE.
BRUSSEL, 16 Junij. In het niet-officiee! gedeelte vanden Moniteur leest men: De ministerraad heeft zieligisteren morgen ten een ure vereenigd aan het ministerievan Buitenlandsche Zaken, om zich onledig te houdenmet het rezultaat der verkiezingen. Vervolgens heeft de

minister van Buitcnlaiidsehe Zaken gehoor bij deKoninegevraagd. J ö

— Men leest in de Emansipation;
De Badensche korrespondent van hel Mainzer Journalbevestigt, dat dc Oostenrijksche ambassadeur aan hetKarlsruhcr hof, veertien dagen geleden, aan het minis-

terie van Binnenlandsche Zaken de keuze had gelaten,tusschen het vrijstellen vau Mgr. den Uw. Aartsbisschop'
van Freiburg, of hem, ambassadeur, zijn paspoort te
geven. . Hetzelfde feit was ons door onzen gewonen kor-respondent bekend gemaakt; doch alvorens het mede tededen, hebben wij de bevestiging er van gewacht.—- In een korrespondentie van de Emancipation vindtmen het volgende, dd. 14 dezer: Wat bovenal in deberigten der twee laatste dagen opzien baart, is de be-weging der Russische troepen. Op alle punten verlatenzij hunne aanvallende stelling om eene verdedigende
aan te nemen, als bedreigd van alle zijden. Griekenland
en Servië,, ontvallen hen ; Montenegro is volstrekt nietgevaarlijk; naauwelijks blijven den Russen eenigeplaatsen
aan de Aziatische grenzen over, waar zij er de meestenhadden; hunne zeemagt is verlamd en ingesloten. Destelling van Silistria is voor hen onmisbaar om zieli met
eere te handhaven, en die stad heeft hun niet andersdan verliezen berokkend.

Iv het noorden zien zij de bevolkingen , de provinciën
aan hunne grenzen, vol ingekanWden haat en dreigend,'t Is eindelijk , onbetwistbaar , dat hun geld ontbreekt. Menspreekt van het sluiteneener negociatie tusschen het Peters-
burgerkabinet en een groot Nederlandsch bankiershuis ;
maar dat huis eischt nadeelige voorwaarden en daarbij toont
het zich niet zeer genegen om de leening te sluiten, 't Zijninderdaad slechts teekens vooreen mogendheid, die zichslechts door begoocheling scheen staande te houden.

HANDELSBERIGTEN.

1-OTTERDAM, 15 Julij. Meden zijn nit de eerste handverkocht 24 vaten Marijland Tabak, per Arnold Boninger.
GRAANMARKT.

AMSTERDAM, 16 Jnnij. Oude Poolsche bij partii ietshooger, nieuwe dito iets lager, verkocht: 129 « witb Pools£__Et' $£*_ 129- * °r- b°"te dito 485 ' 127 « "<"Jh. dito
J.êO; 122 u n. Vriessche f403. 'Kogge fi> hooger met belangrijken handel, verkocht. 118119 u n. Odessa./ 295, 298; 120 « dito / 301 80-> " 118 .ïn. Arch./ 295; 118 ï n. Riga ’ 295; 117 « j. Arch'./090 .
125 U Aii.eril.aan.sehc ’ 336; 124 S Pruiss. Pommer / 325 "120 fi ii- Petersb. ’ 302. '

Koolzaad. Üostvriesch 63; Vrieseh 65 JL. Op 9 valen Olie
in Sept. en Oct. ek. t>B -.__. Llaapolie op e/w. ’ 3SJ ■ Vlie-..^f,¥_\' ,I\s3)t..ek-f^i' *«°ct- /33i; Wov./38i,*jUec y A-lf, _. Lijnolie op't,/w. ’3S; Vliegend’ ..64, 7. I°.Sept./ 37. iX.niupuUe op 6/w. ’ 4t 4 ; Vliegend / 40J.

ROTTERDAM, 15 Junij. Tarwe. 164/2 6 'Hooglandsche
ivleefsche f 485; 160/2 « oude beneden Rhijn bij partij/"445. —- Rogge. 145/2 S Archangel bij partij /30ü; 143/2 «Riga Poolsche f...; 143/2 8 Eupatona ’305.

SCHIEDAM, 15 Ju dj. Rogge. Verkocht: 148/2 Q Pernau
/317 6/w. — Ueret. 126/2 S Libau ’ 234 6/w. ; 128, 129.2 «Libau/236, 238 kont. "—r Moutwijn J 18,—; Jenever’22,so:
Amst. Proef ’ 23,75, per Ned. vat zonder fust, zouder de
belasting.

DELFT, 15 Jnnij. Boter: eerste kwaliteit /44 a 46;
tweede kwaliteit ’4O a 43.

ANTWERPEN, 15 , Junij. J.ojfij. De prijzen blijven zeer
vast. Heden zijn wederom verkocht' HOO balen JÜrazil.

Hijst. Tot vaste prijzen lijn 300 balen gepeld Aracan ver-handeld. -

§TADg]fIGTW!i,

RURGE R L IJ K. f. S'fA N D.
AMSTKRDAM, 16 Junij.

ohdertsoüwd (15 Junij): C. H. Tromp met A. C. Schró-.der - P. Huffnagel met A. M. Vahlkamp.
getrouwd (15 Junij): 11. Nieuwenhuijs met J. M Hartjes -F. Discb. met E. A. Braek. -P. A. van den Bergh métf. J. Knge.ingh. -H. van Messel, van 'sGravenhage metil. van Coevordc-n. - O. Baarslag met A. P. Bosch. - A h vanIJscndijk met J. Na.henius.
ovBhLBbM (11 Junij): M. de Bruyn , wed. J. J. Desroons,81 j.-(i_JM(j): M. A. Kulin, gel, Harmsen, 1% i. «--I_. J. Kromtigt, 59 j.



Granen. Met levendigen handel tot hoogere prijzen. Van
Eoode Tarwe zijn 160 last en van Rogge 70 last omgezet.

LONDEN. 14 Junij. Suiker. Ruwe. In-alle soorten flaauw
met weir-ig handel. i

Koffij. Native Ceylon wordt vast op 43 s. 6 d. a 44 s. ge-
houden voor goed ordiïair. ;

Thee. Hoewel prijsnoudend met minder kooplust op eenige
aangekondigde veilingen.

Rijst. Met zeer weinig handel; eenige partijen in veiling'
gebragt, zijn grootendeels opgehouden tot vaste prijzen.

Talk flaauw en lager afgegeven. Petersburger 62 s. 9 d.in loco.
LIVERPOOL, 13 Junij. Katoen. De markt sluit flaauw en [

ordinaire soorten £ d. lager door zeer groote toevoeren in deze
dagen ontvangen.

PRIJS-COURANTDEREFFEKTEN.

15 JUNIJ 4u. gebl. 1 16 JUNIJ 4u. gebl.
Nederl., Werkel. Schuld a, 2_ pCt. .ty 58| - 58^ 58|

Dito Dito 3 » 69-j%
Dito Dito 4 » 87 86| » 87 86j

Amortisatie . . . , . s£ » 864 »
Handel-Maatschappij . . 4£ » 121 120 »
Haarlemmermeer . . . 5 » »
O. I. Leening 1844 . 4 » 86^ »
Aand. Arnh. Spoorweg . 4^ «96 »
Dito Hollandsche dito ... _

Obligatiën ...... 44 » »
België, Certifikaten . . -\ » *Dito 4£ » »

Dito Rothschild . . . 1± « 4/£ 47 »
Frankrijk, Certilikaten . 3 » *Rasi. , bij Hope en O. . 5 » 98-J 98f » 98|

Dito Aü. 1828—1829 . 5 » 98£ 98| »
Inschr. op 't Grootboek 6 » »
Dito Certifikaten , . 6 _" 60 »
Certifikaten te Hamburg 5 .87 «
Negot. 1831 en 1833 . 5 " »
Negot. 1840 .... 4 » 80 78| » 79| 78|
Dito Stieglitz . . . 4 » 79f 77$ » 79 78£Dito Nieuwe .... 4 » 79J 77f »
Nieuwe Engelsche , . 4^ » 84| »

Spanje, Nieówe 3 pOt., thans 1 „ 19-^ 19 - 19£ 19
Nieuwe 3 » 39T^ 39f »
Binnenlandsche . . . 3 » 36-Jg- 35f£ » 35-j-f 35ff
Cert. Coup.:- mi. . . 4f 4^ » 4 T*j
Amortisable Schuld . . 4i . *Portugal, te Londen. . 3 «. 36^ 35f| » 36 35 |-f
Dito Uitgestelde .... «

Weener Bank .... 4 » 58J. » '
Metalliek 1816—1852 5 . 62/ j61f » 62
Dito 1847 2_ 1. 32 31-^ ■■ 31-Lt
Dito 1851 en 1852 . 2i » 32 31^ » 31-}^
Dito 1854 " .
Dito 1849 5 . ..\ 73| » 74J 74
Dito Letter B . . , 5 » 74£ 73j » 74£ 74
Aand.’ 500 hij JRothsch. «
Dito .250 dito 1839 .

Napels , Cert. bij L.enß.s* »
Pofe», Obligatiën . . . 4 » 68J 67$ » 68

Aandeelen 1835 . . 142 140 » 140£Dito met Loting fl. 500 »
Sardinië, te Londen . . 5 » > «
Denemarken, dito . . . 5 » »
Peru, dito . . . 4£ » 62 »
Grieken, te Londen . . 5 » »
Philadelphia,blj HopeenC. 5 » »

Dito te Londen . . . 6 » - »
Dito Bank .... 3f »

Louïsiana , te Londen . 5 ■ «
Brazilië, te Londen 1824 5 » 96£ 96j »

Dito 1843 ..... 5 » 96| »
Grenada, dito & € 100 . 2J » »

Dito Uitgestelde . . »
Ecuador „
Mexiko, te Londen f 100 3 » 29§ 22^ » 22| 22-jij

Dito Onbepaalde . . 3 » 22| 22-jij » 22| 22-^Venezuela , te Londen . 3f » »
Dito Uitgestelde . . 1 » v

De markt was heden wederom over het geheel flaauwer,
met eenige verkoopen in Holl., Spaansche, Kussen en Oos-
tenrijksche fondsen.

Koers vanhet Geld: Beleening 3 pCt., Prolongatie %± pCt.
Diskonto 3 pCt.

Wisselkoers.
Parij» 2/m. f Ss|

» ...... zigt, » 56£
Bordeau- .... 2/m. » 55|

» .... i/m. » 55f
Madrid 3/m. »240
Cadix » .240
Seville . .237
Bilbao » .238
Lissabon » » 40|
Porto » 40§
Genua 2/m. . 45|

'Livorno .... 2/m. ’ SS\Napels . '» si|
Petersburg t.77
Weenen .... 6/w. > 26£Augsburg .... » 3;_|
Frankfort ...» » -;<9J
Hamburg . . . 2/m. » 55£

» ... zigt . -_l
Londen .. . 2/ra. » 11,62^

* ... zigt » 11,72|
Rotterdam ... » i

BUITENLANDSCHE BEURZEN.
PARIJS, 15 Jung. Fransche 3 pc. 70.60: 4i pc. 96 00;Baok-Aktien _; 3P« Spanje 36*; id. 1 pc. 19, i\ pc. Ku^laad —; Met. 5 pCt. 81J; Rom. lening 1850 83*MADRID, 13 Junij. 3 po. Schuld 37*; t pc dito 19'
LONDEN, 15 Juni}. Consols 91* , 3 pc. Spanje buitel'

43 ; 1 pc. ditOl9i; Comite-BewV)zen 4^ ; Passiva 4* ; spe
Rusl. 98^; *è Pc * dito 85i 4 Pc- HoU- 89 5 2 _ pc. id. 60;
5 pc. S.rdinië 84; Brazilië 99; 4 _ pc. Peru 65; Gren. uitg.
6JL; id.werk. 16£; 3 pc. Mexiko 24£; 4 pc. Portugal 40^;
Ecuador S| ; Wissel op Amst. -■.— Parijs ■-.— ; Petersb. —.

BERLIJN, 15 Jnnij- *. Pc- Prnis-Is'chê .Staatschuld —,-
-4- pc. Rusland 81; 3 pc. 95; Wissel op Londen 2/m. 6 Th.
_4f ; Parijs .. j,Amst. 139-f; Ween, —; Petersburg 102.

HAMLURG, 15 Junij. Spanje 3 pc. 33|-; id 1 pc. 18;Eusl. 5 pc. 92(; 3 pc. Mexikanen 17; Wissel op Amst. —.—;
Londen kort —.—.

FRANKFORT, 15 Junij. Met. 5 pc. 65£; 3 pc. Spanje bin-
nenl. 36; id. 1 pc. 19-;; Wissel op Londen 3/m. ;
Amsterdam —; Parijs —; Weenen —.

NIEUWSTIJDINGEN, BETREFFENDE INTRESTBETA-LINGEN, UITLOTINGEN, GELDLEENINGEN, ENZ.
PRIJZEN VAN COUPONS EN LOSBARE ORLIGTIEN.

Metalliek . . . / 22,30 a —Napelsche . . - —,— —Div. in£St. . - 11,6_+ —Eng. Russen . - \i,m\ —Fransche ... - 55j —Belgische ... - 55 J —

Pruissisehe . . / 55|- a
Spaansche .. - —,—Hamb. Iluss. . - 32|
lluss. in 'L. lt. - 35+

Pap. „ - _
_

[Pools, in Fl. 26| „ —SPECIE-COURS.
GOUDEN SPECIEN.

Stukken a ’lO per Stuk f 953 a g7g
Oude Gerunde Dukaten > 5,60 ■ ..,70
.Vij-ti;.;t. Souvereinen. ... . . . . . 11,65 ■ 11,75

» Pi-tulen 9,50 » 9,60
Stukken vau 20 Francs 9.4-1 » 9,50
EUréu Goud eu Speciën-j 14_'2,00 per Ned. 3 lijn 9£ a 10 pc.

ZILVEREN SPECIEN.

Piasters per Stuk f 2,55 a 2,60
Stukkeu van 5 Francs ......... 2,33 » 2,36
i_raban_sche Kroonei. , _ t>s » 2,7uFransche 2,70 " 2,75
Pruissisehe Daalders "175») ,78
/.ilver 1000 a 980 r' '. a '_

900 - 700 .'..'. 104,'2-l 104.70

SCHEEPSTIJDINGEN.

_Sl-.i.ENGEK.O_I__r.:
TEXEL, 14 Junij. P. L. Esink, Jan van Brafcel, Tatavia.-J. J. Pruiijje, Ouolina , 13aiijoewan«ie.
UIiLVOEI', 14 Junij. 11. Lorentseu , Doctor Kuiep , New-York.

UITGEZEILD :
TEXEL, 15 Jupij. J. U. Wijders, Johannes lierinaiius , Su-riname,

GEPRAAIDE SCHEPEN.
Den 30 Mei op 43° 42' N.Br., 28° 29' W.L.: Elisabethen Johanna, kapt. J. E. Ballot, van Batavia na_r Zierikze..Den 12en Junij op 49° N. Br. 7° W. L. Roberlus Hendncus,kapt. R. H. Mulder, van Banjoewangie naar Rotterdam.

AMSTERDAM.
CARGA-LIJSTEN.

BATAVIA, Jan van Brakel, P. L. Esink: 3850 b Koffij124 kann. Suiker, 227 k. Indigo, 880 k. Thee, 4* k. Schild-pad, 2 k. Jute Vlas, 1102 b. Biudrottiugen, JN. H. M
BANJOEWANG_I_,O-tolina, JJ.Pran ëe: 3770 b. Koffij2751 kann. Suiker, 771 sch. Tirf, 2619 b. Bindrottingen, N. H. Al.

PUBLIEKEVERKOOPINGVANHUIZENINHETO.Z.HEEREN-LOGEMENT
Op Maandatj 19 Junij, 's avonds ten vijf ure.

1. Een Huis, Tuin en Erve, Keizersgracht, V 157.
2. Een dilo, Amstel, V 103.
3 Een Pakhuis en Erve, als voren, naast hetvoor-'"3 zamen

gaande Perceel, V 10Ü. inslag.
4. Een Koetshuis, Stalling en Erve, Kerkstraat, bii 593.
5. Zeven Huizen en Erven, op Marken , S 20 a -6.
6. Vijf dito's, als voren, S 15 a 19.
7. Een Huis en Erf, -h voren, S !_!.
8. Een dito, als voren, S 27.
9. Een Huis, Achterhuis en Erve, als vor«u , S 28 en 29.
10. Eene Loods .eo Erve, als voren, S 30.
11. Een Huis en Erve, als noren , S _24.
12. Zes Huizen en Erven, als voren, ti 35 a 40.
13. Een Huis en Erf, ala voren , S 42
14. Een Huis en Erve, benevens twee Huisjes en Erven, als

voren , S 205 a 207.
15. Twee Huizen en Erven, als voren, S «68 en 169.
16. Een Huis en Erf, als voren , S 173 en 17*.
17. Een Huis en Erve, als voren, S 170.
18. Een Erf en Loodsje, als voren, S 174.
19. Een Huis en Erve, ala voren, S 53.
20. Een dito, als voren, S 52.
21. Een dito, als voren, S 51.

Advertentiën.

f gen alle geneesmiddelen zonder eenige gunstige uïtwer-> king, door mij zijn gebruikt geworden, heb ik, door, op
eene bijzondere wijze kennis te hebben gekregen aan de

" zoo heilzaam werkende Rhenmattsche Olie, vanden Heer Hk. Berntz;e_., Mr. Smid te Nieuwveen
(prov. Z.-Holl.) eenige fleschjes van deze Olie gebruikt,
en verklaar als nu geheel bevrijd te zijn van pijn, en
zonder kruk of stok mijn werk -weder te kunnen verrig-
ten. Uit danbaarheid voor mijne genezing en uit een ge-i
voel van diep medelijden met allen die lijden moeten
zoo als ik geleden heb, recommandeer ik overal, aaneiken Rheumatieken lijder, het gebruik van deze heerlijkeOlie aan van dezen zoo edelen menschenvriend.

Wed. H. DE KEYSER.
Deventer, den lsten Junij 1854. (4102)

J9e Pillen van Molln.trn„ -- . *,

middel voor H^fS^TüESHUittreksel uit eenen brief van Mejufvrouw Maria Woodaan den heer Jenk.ns clnmist te Christchnrch, Tcdaïteekend 12 September 1852, „mijnheer, ik leed!edertzeven maanden aan leverziekten, en galkoor -sen, gedurende al dien tijd was ik onder geneeskundigebehandeling, doch zonder eenig goed gevolg. Ten laatsleraadde men mi, de p,l en van Holl0Svvay° te gebradenen dit overheerlijk middel heeft mij volmaakt herstelden wel 111 zeer korten tijd, zoodat ik raet vertrouwen,deze pillen aan een ieder, die aan gemelde ziekte lijdtkan aanbevelen. "- '
(get.) Mar,e Wood.

Door het vermeerderd debiet zijn de prijzen als volet "Doosjes Pillen a ’O.BO, ’1.85, ’3.00 /(. 7.'’13.50, ’20,50. ' '°VD'
Poljes Zalf isfO.SJ. fl 85 , r3.00 , ’7.05. / 13 «5’_ 22.95. 11 i>°j,

Zijn op franco aanvragen a contant te bekomen hiiB. Adam,., Apotheker, Heerengracht hoek Utree!)tsclie-
straat, IT. 22 te Amsterdam, bij A. P. Miuus te Utrecht ,en bij J. Stiv.atjian . hoofd-depothouder te 's Bowltalsmede te Londen , Strand 244 , Holloaag . EtaMisk-
menl. fp m)

(4103) Tenhuize van een Catholick Institntcnr,
Doctor in de Letteren en Rector van een erkend Gym-
nasium, biedt zich door vertrek gelegenheid aan tot het
plaatsen van twee ROST_LEE_B__LI-«OE]V , die zich tot
hoogere studiën wenschen voor te bereiden. De voldoen-
ste en vertrouwdste inlichtingen over behandeling, leer-
wijze en inrigting, kunnen op de eerste aanvrage gele-
verd worden. Het getal der Internen is tot weinigenbepaald.!

Men adressere zich onder de Letters L. B. aan het
Bureau van de Tijd.

Rheumatiek kan genezen worden.
Dit verklaart de ondergeteekendedie sedert twintig jaren

| aa" d.e hevigste Rheumatieke pijnen geleden heeft; ter-
jwijl ik de laatste 15 jaren met behulp van een kruk
jhcb moeten loopen; geheel vermagerd van de verschrik-
kelijke pijnen, die ik heb moeten uitstaan, en waarte-

Belangrijke Prijsvcrmindcriag.
De onderstaande Boekwerken zijn bij (]. L. VAN LAN-

GENHUYSEN voor den daarbij BUITENGEWOON
LAAG GESTELDEN PRIJS verkrijgbaar:

Verhandelingover denBijbel, doorJ. M. Schrakt,1 deel m B°, in plaats van f 2.40 . f050Magclaten Schriften van Simon van Nantua, door
zijn ouden reisgenoot bijeenverzameld. Eene Prijsstoffe,waaraan de fransche Akademie eene buitengewone be-looning van zes duizend francs heeft toegewezen. Naart Fransch. In. plaats van f 0.70 . . . . f 0.20®e Gronden van de Godsdienst van Jesus Christusopgehelderd, of bewijzen van deze godsdienst aan de
geloovigen in vragen en antwoorden voorgedragen
door Mauritius Verney, Priester. (Kerkelijk goedgek )'
deel gr. in 12° 352 blz. Inplaats van f1.20 f0.3b,

Kort hegrip van het Oude Testament, enz.,3de uitg., vermeerderd met ondervragingen over ieder
hoofdstuk, m-18, 200 bladz. . ° ’0 20Vertroosting (de) van den Christen,door den abt Roissard, 2 boekdeelen, in-12. Te za-men 454 bladz. ... ’0 80Betrachtingen- en «efeede'll 'ter'cer_ van de smar-ten der allerheiligste Maegd Maria, door den H Liguor,108 bladz. """""■.....’ g iot

Slenry, Historische Geloofsonderwyzing- cm ■ g..2
272 bladz .f' nZ

-' "'Hcerlykhcdcn (dc) van Maria, dóór denH Al
phonsus M-Ria de Liguor! , e„z met eenc gravuerinplaetdruk, 2 boekdeelen in-12, 77(5 i,]a(jz

D ,r. 7ftOndcrrïgtingen over het Hawelvk.' vet .olddoor ML G. Hermans, R. G. Priester, "Ts JlBblz ’030Onderwys en iMichtiMgCM Protestten, die, luisterende n.ar j„ . ,
in dm schoot der katholvko K TP /T ♦** T"*6 'door J. J. SC HEFFMACi ;Roly^.Kf

erk
in-12, 216 bladz ' P^^.^desocieteif^u,

Kcinaert de V__b _.' j ' ,*„'„■. " ' "*'*! boekdeel ÏA-fg <' eM"' door J" F" Wl"; "
le Amsterdam bij C. L. v*n La-ccnhuïsbk, Drukkeren Ui-gei-er.
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