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salie, welke door ophooping van den rijkdom in de hoofdstad eindelijk de verkwijning der provinciën ten gevolge moet hebben algemeen overtuigd te zijn. De provinciale ministers zullen derhalve weder in wezen komen.
In Silesie is eene nieuwe West-Indische maatschappij opgerigt, welke
voornamelijk den uitvoer van meel naar Zuid-Amerika ten doel heeft.
Daar wij thans verscheidene molens bezitten, die goed Engelsch dr_orzaam meel kunnen leveren , vertrouwt men , dat dezenieuwe maatschappij

met de Engelschen en

Noord-Amerikanen zal kunnen mededingen.
-De universiteit van J-na is, tengevolge van , door de regering
des
lands, genomene maatregelen , weder voor onze studerende
jeugd geopend geworden. Daar het verblijr aldaar , bijzonder wegens de fraaije
omstreken en de ongelooflijke goedkoopte, als zeer aangenaam bekend
is, kan deze hooge school spoedig weder in eenen bloeijenden staat geraken.
LONDEN, den 22. Junij.
Sints de zaken in Peru eene zoo gunstige wending voor de ZuidAmerikanen genomen hebben , en Buenos-Aijres zich in den staats-vorm
eindelijk bevestigd heeft, schijnt men fe Rio-de-Janeiro bedacht te worden, dat de provinciën aan de Plata-rivier niet langer met bloote woorden tegen de bezitneming van Monte-Video protesteren , maar tot
daden
overgaan , en zich met geweld van wapenen toeëigenen zullen wat zij
in der minne niet terug bekomen konden. Zij bebben de meerderheid
der inwoners van Monte-Video voor zich, en te Rio was men in April
ijverig bezig met de uitrusting van verscheidene oorlogs brikken en
kleinere schepen, om deze gewigtige handelplaats te beschermen. Het
is wel aan weinig twijfel onderhevig, of Monte-Video
gaat eindelijk
weder aan Buenos Aijre. over. Dr Ze republiek laat hare aanspraak
daarop met varen, en wordt daarin door hare zuster-republieken
ondersteund, die steeds met ijverzuchtige oogen op Brazilië
staren, zoodra
hel zake is van ver^rooliii-rs-platinen van
dit hof; ook is, ter bevestl.
ging van allen, de verwijdering van elke kiem van tweedragt tusschea
de jonge staten volstrekt noodzakelijk.
Bolivar wacht men te Bogota terug. Da generaal Sucre , de overwinnaar van Aijacncho, zou als Columuiaansch gevolrnagtigde , of veelmeer als plaatsvervanger Van Bolivar, le Lima blijven. Dat de invloed
Van Columbia op Peru thans groot moet zijn, is natuurlijk; dezelve
Wordt ook tot behoud der andere republieken noodzakelijk vereischt.
Peru met hare havens is voor de nieuwe Amerikaansche staten wat
Dnitscbiand voor een groot gedeelte van Europa is, bet hart van hun
staats-ligchaam, en uit dit gezigtspunt laat zich op de beste wijze de
inspanning verklaren , welke men van de jonge republieken Columbia ,
Buenos-Aijres en Chili, ter bevrijding van Peru, zoo wel van de zeeals landzijde, gezien beeft. Ook Mexico zou niet achtergebleven zijn,
zoo niet de inwendige beroerten dezer republiek, die slechts met den
dood van Iturbide ophielden, hare krachten verlamd badden. Het vorige congres te Lima was niet geschikt om vertrouwen voor de nieuwe
orde van zaken in le boezemen; vier vijfden d> r leden behoorden lot
de geestelijkheid; dat de meesten van dezen stand' weder naar de
Spaansche heerschappij haakten, behoeft wel naauwlijks gemeld te
worden, en de verraden] van Torre 7agle, den president, en consorten, (die, in denzelfden oogenblik, dat hij te Lima Bolivar als bevrijder uilriep, met de Spaansche bevelhebbers in geheime
verbindtenis
stond) toonde genoegzaam, op welken zwakken
grondslag het nieuwe
gebouw stond. Van het nieuw op te rigten congres
verwacht men betere dingen. Pera is thans, met uitzondering van Callao,
waarvan
bevelhebber weigert de geslotene kapitulatie gestand te doen , van de
de
Spaansche heerschappij geheel onafhankelijk, en al blijft
generaal. Olaneta nog eenigen tijd in de provincie Santa-Cruz als een koningsman omdwalen, 200 is echter van hem niels te vreezen die dan
eens de trouwe roijalist, dan weder de bewonderaar van de republieken speelt, docb ind'rdaad de grootsle verrader is, die Spanje in dit
Werelddeel ooit gehad heeft; aan zijn gedrag heeft Spanje wel de diepste wonden te wijten.
Over den inwendigen toestand van Mexico zijn de tijdingen zeer beledigend en sints deze republiek, door de erkenning van Engeland,
«en nieuwen waarborg voor hare
zelfstandigheid verkregen heeft, houdt
zich bet congres met onvermoeiden ijver
bezig met de verbetering der
binnenlandsche aangelegenheden.
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NAPELS, den 9. Jnnij.
thans met zekerheid, dat het Oostenrijksehe bezettingseger met 12,000 man verminderd wordt.
Het vertrek der afdeeling
Van den prir.s Philip
van Hessen Homburg begint den
Julij. De
troepen, die dan nog blijven, zullen ongeveer 20,000 bedragen, en niet
Men

weet

meer, gelijk tot dus verre, op den voet van oorlog blijven. Ook de
komnianderende generaal, de baron van Frimont, en de gouverneur
Vau Napels, prins van Hessen-Homburg , zullen vertrekken. De luitenant-veldmaarschalk, baron van Lederen, zal, naar men zegt, het
„pjvrbevel ovtr de alzoo verminderde Ooslenrijksche troepen bekomen. Zoo als men verneemt, zal het Oostenrijksehe korps in Sicilien nog langer blijven doch ter beschikking des konings staan, zoodat Mj zelf beslissen kan boe lang hij de tegenwoordigheid van hetzelve
nog wenscht, of noodzakelijk acht. De staat onzer financiën vereischt in
i_et algemeen eene vermindering van uitgaven; en dan nog gelooft men;

,

ook in dit jaar eene nieuwe Jeening onvermijdelijk zal zijn.
Ons
eakader, een linieschip, vier fregatten en verscheidene brikken sterk,
is naar Genua en Livorno afgezerld. Vermits de uilrusting dezer vloot
verscheiden honderd duizend dncati in dezen tijd van geldgebrek gekost, en het getal der gewapende schepen té groot is, om te denken,
dat derzelver bestemming alleen zou zijn, den koning in ons midden
terug te brengen , zoo gist men eene expeditie tegen de kuslen van
Barbarije, om het regenlschap ontzag voor onze vlag in te boezemen,
en misschien eene spoedige bevrijding der schatting te bewerken welke
wij onder den eenen of anderen naam moeten voldoen. De som,
welke wij aan Algiers alleen betalen, bedraagt jaarlijks 33,000 piasZoo dikwijls Nape's een nieuwe consul naar Aigiers zendt,
ters.
moet het buitendien aan den Deij 25,000 piasiers voor liet verlof
daartoe overzenden.
Het was onder het ministerie van den generaal Acton , dal men besloot eene zeemagt Op te rigten , om eene zeemogendheid te worden. Dit ongelukkig idéa heeft schallen verslonden,
en nooit eenig nut geslicht. Thans nog kost de marine jaarlijks i,5000,000
ducati, zonder onzen handel in de Middellandsche zee bescherming la
kunnen verleenen. Men heeft daarom meermalen voorgesteld, onze
marine tot een fregat, ten dienste van hoogo reizigers, en eenige kotters en brikken te bepalen, die bij eene goede keuze van officieren en
manschap voldoende zouden zijn, om op onze kusten tegen de smokkelaars ca zeeroovers te kruisen , en onze koraal-visschers bij Boca en in
de wateren van Tunis te begeleiden en te dekken.
'SGRAVENHAGE, den 27. Junij.
1.. m. in aanmerking nemende, dat zich, buiten hoogstdeszelfs toestemming, vete scholen en instituten hebben gevestigd, waar deGriekscha
en Latijnsche talen geleerd, en jonge heden ook verder tot den geeste-
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,
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lijken of anderen geleerden stand worden voorbereid overwegende, dat
de opleiding van een aanzienlijk aantal jonge lieden niet kan blijven
toebetrouwd aan meesters, welke geenenwaarborg voor hunne bekwaamheid of geschiktheid bebben, en aan geenerhande toezigt van wege Z. M.
onderworpen zijn ; en willende zulk eenen ongeregelden staat van zaken
doen ophouden, en tevens het opleiden van jonge lieden tot kundige»
geestelijken voor de Rnomsch-Katholijke kerk begustigen en gemakkelijk
maken ; beeft, bij besluit van den 14, dezer, de volgende bepalingen,

vastgesteld:

«

■

Art. 1. Latijnsche scholen, kollègien of kollegien onder de benaming
van athenasa zijn, alle die inrigtingen, onder welken naam zij ook ma.
gen voorkomen, waar de Latijnsche en Grieksehe talen voornamelijk
geleerd worden en waar ook leerlingen verder worden voorbereid voor
het onderwijs op da hooge scholen en op de bisschoppelijke seminarien.
2. Geene Latijnsche school, kollegie of kollegie onder de benaming
van athenaaum, zal mogen opgerigt worden, zonder de uitdrukkelijke
toestemming van het departement van binnenlandse)! zaken.
3. Niemand zal aan kinderen van meer dan één huisgezin gelijktijdig onderwijs mogen geven in de Grieksehe of Latijnsche taal, hetzij
iv scholen van lager onderwijs hetzij in woningen van particulieren,
dan die den graad van kandidaat of doctor ia do letteren aan eeae der
hooge scholen van dit rijk verkregen heeft.
4. Alle kolllegien, kollegieu onder de benaming van albenaja of Latijnsche scholen staan onder toezigt van het departement van binnenlandsche zaken; door dat departement zal, voor elk dier' gestichten
worden goedgekeurd een bijzonder reglement, volgens hetwelk het onderwijs zal ingerigt worden. Door helzelve zal ook, voor elk zoodanig
nieuw op te rigten of te erkennen geslicht, eene kommissie van opzie*
ners onder den naam van raad van bestuur, of kollegie van kuraturea
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worden aangesteld.
De burgemeester der plaats, waar de school gevestigd is, zal van
regtswege lid van die kommissie z.jn.
De benoeming van alle leeraars bij de nieuw op te rieten of te erken*
nen schoolinrigtingen , zal geschieden door het departement van binnenlandsche zaken, na de kommissie deswege te hebben gehoord.
5. Alle Latijnsche scholen, kollegien of kollegien onder de benaming
van athenasa, in ariikel 1 omschreven, welke op de dagteekening van
dit besluit niet als zoodanig bij vorige besluiten zijn bevestigd, ca alzoo
thans zonder toestemming bestaan, znllen mst het einde van September

3325 gesloten en voor vernietigd gehouden worden, tenzij dezelve voor
dien* tijd door bet departement van binnenlandsche zaken moglen erkend
worden.
Hetzelve departement zal zoodanige erkenning aan geene andere inrigtingen van dien aard mogen verleenen, dau alleen aan burgerlijke
Lalijrisclie scholen , kollegien of kollegien ondor de benaming van athenasa, welker leeraars zijn bezoldigd geworden door bet burgerlijk bestuur, en welke zich moglen gevestigd hebben in plaatsen, aiwaar niet
reeds andere bevestigde of erkende burgerlijke LaÜjasche scholen, kollegien of kollegien onder de benaming van athenoea bestaan,
6. Wij behouden ons voor, om aan leeraars , die, bij afkondiging van
Let tegenwoordig besluit, belast zijn met het onderwijs der Grieksehe
of Latijnsche talen, op reeds erkende hoogere of lagere scholen. zonder
dat zij den vereischten letterkundigen graad bezitten, op bet daartoe
door hen te doen verzoek, naar bevind, vrijheid te verleenen, om, al
nog voor eenen bepaalden tijd, met het geven van dat onderwijn voort
te gaan.

voor
7. Ten einde de'aankweeking le bevordsren van geestelijken
de Roomsch-Katholijke kerk , zulten er opvoedings-geoiichten kunnen
zijn, welke, onder het bestuur en toeziet van den kerkvoogd, uitsluitend bestemd zijn tot opneming en opleiding van toekomstige geestelijken.

De jonge lieden, die daarin worden opgenomen, zullen het letterkundig onderwijs ontvangen op erkende scholen, kollegien of kollegien
onder de benaming van athenasa, met welke d« gestichten in verband
zullen worden gebragl, volgens een reglement, in ieder bijzonder geval, onder onze goedkeuring, dcor het departement van binnenlandsche zaken vast te stellen.
In deze gestichten zal, in de vakken, die op de Latijnsche scholen t
kollegien of kollegien onder de benaming van atbenaa-, geleerd worden . geen onderwijs mogen gegeven worden, maar ten deze alleen
toengt worden uitgeoefend over de voorbereiding lot, en herhaling vaa
de schoollessen ; voorts zullen dezelve gestichten zoo worden ingerigt,
ais meest dierslbaar is lot bevordering eener godsdienstige opvoeding,
en zal er bijironder, ouder het bestuur van den kerkvoogd, opzettelijk
onderwijs worden gegeven in de christelijke leer en tucht.
Deze gestichten moeten in eene stad gevestigd zijn, alwaar eene burgerlijke erkende Latijnsche school, kollegie of kollegie onder de benaming athenraeum aanwezig is, en kan derzelver getal in het geheele F.ijk
niet meer dan tien bedragen; de keuze der flad zal geschieden , met
gemeen overleg van den kerkvoogd en van het departement van binnenlandsche zaken, hetwelk daaromtrent vooraf ons welmeenen zal vragen.
8. Overlredingen tegen dit besluit worden gestraft volgens de bepalingen van artikel l. der Wet, van den 6 Maart io\B (Stuatsb. No. <#).
Bij een ander besluit van Z. M van d< c 14 Juni] wordt de oprigting
bevolen, aan eene der hooge scholen in de zuidelijke iroviiicien vaa bet
rijk , van een Collegium Pb.losophicum ten behoevt tkr rßoornsch-Katholiike jongelingen , die voor den geestelijken stand bestemd zijn. Bij betzelve zullen, behalve een regeat en eea of meer onder-regenten, drie
aangesteld, die in bet openbaar onderwijs zullen
geven ,t« wetea: i°. in de redeneer-, bovennatuur- en zedekunde;
a°. in de geschiedenis der wijfbegeerte en de algemeene geschiedenis;
3°. in bet kanonieke regt en de kerkelijke geschiedenis, Iteze hnogleeraren en regenten, op voordragt van den minister van binnenlandsche zaken, in overeenatemming raet den aartsbisschop van Mechelen,
door Z. M. te benoemen, zullen eene jaarwedde van f -500 genieten.
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ARNHEM, den 29. Junij.

Zie hier denuitslag der verkiezing van leden der provinciale staten van Gelderland ,
over iBas.
Uit de ridderschap zijn herkozen : de heeren F. W. F. T. baron van Pallandt nar;
Nijvenheim, S.
Keppel, F, A. baron van Spaen van Hulshorst, F. W. baron
R.
A.
A.
C.
M.
van
Heeckeren
tot Molecate ,
baron
baron van Eek van o'verleek
van
Reede
,
Lijnden
JV. G. F. grave
van Middae.ten , L, baron
TV. J. E. baron van
Voorts
in
benoemd,
plaal»
van den heer baron van
tan Heeckeren tol de Cloese.
,
d'Yvoy
plaat»
ran den heer V. A. gravo
en, in
Pallandt tot Eerde, baron P. E.
A,
TV. C. IV. baron van Pallandt tot Bcerlham.
«an Bylandt , de heer
Uit de steden herkozen: de heeren J. JVeerts, J. C. Verschoor, D. Gaymans ,
J. de Bruyn, T. baron con JLamsiveerdi, C.C. van Lidth ch Jeude en E. G.Ardesch.
Voorts benoemd, in plaats van wijlen jonkheer J. Brant'sen , de lieer IV. E. Engelen; in plaats van den heer R. W. H. C. baron van Broeckhuizen ,de heer P. van
der Breggen 'm plaats van den hser N. le Balleur, ie heer J. Thooft , en in plaat».

,
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van denheer J. B. Sölner do heer L. G. Berends.
Uit de eigenerfden herkozen:do heeren si. Raedl, W. G. J. baron van Rhemen
F. JV. baron van der Borch, J. baron van Pallandt, jonkh. JU. A. van der Rer.ne,
A. A. J. de Villers en H. van Dieden. Voorts benoemd de heeren C. A. Weens

——

en J.

,

A. J. Sloet.
HH. XX. HH. de prins

en de prinses Frederik der Nederlanden
Berlijn
naar Brussel vertrokken.
zijn den 2ó. dezer van
Een Paiijsch dagblad meldt, dat er te Madrid onluslen zijn voorgevallen. Een ministerieel blad antwoordt daarop, dat berigten van deh
16. uit de Spaan&che hoofdstad, welke den 24. te Parijs» zijn on. vangen,
melden , dat er twee ministers veranderd ziju , namelijk die van bet
oude ministerie overgebleven waren, de ministers van justitie en van
oorlog; voorls, dat er eenige gislmg onder de koninklijke vrijwilligers
heerschle, die aan den minister van oorlog zeer gehecht waren; maar
Mea zal nadere bedat geen der brieven iets van onlusten gewaagt.
rigten over deze geschiedenis behooren ai' te wachten.
De kamers der vertegenwoordigers van Polen zijn reeds weder
gesloten. Zij bebben, in geheime zittingen , alle koninklijke voorstellen ,
met geringe wijzigingen aangenomen. Keizer Alexander heeft haar zijne
hooge tevredenheid over dezen afloop der zaken betuigd, Den 9. hebben de vertegenwoordigers der beide kamers een prachtig bal gegeven ,
dat de keizer, de prins van Oranje en de grootvorst Constantijn met
hunne tegenwoordigheid vereerd hebben
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ARNHEM,

den 30.

Junij.

Het water is hoog in den Rijn arm rfe paal:

Den 29 Junij
Den Zo. dilo,

1
I

EI 4 Palm o Duim; gewassen 5 O. gevallen o D
El 4 Palm O Duim; gewassen o D. gevallen o D

Op beden verbiste voorspoedig van
GEL E N, Echlgeuoole van

Arnhem, den ag Junij iBas.

A, K. E N-

N. VAN DE WALL.
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eenen Zoos
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Tot onze innige droefheid, is heden, in den jeugdigen leeftijd van 11 Maanden, overleden ons teedergeliefd jongste
BocHTEii'Tiß , GEERTRUIDA CHARL O 7 TA.
Arnhem, den 24. Junij 1825.
B. P. HAAS.
C. HAAS.
Geb. H a h t o o.
i'

■'

' *
Heden overleed,

1111

tot onze innige

droefheid,
■

———.—^—

'

ons teedergeliefd

eenigst Kindje E D UA li D, ia den jeugdigen ouderdom
van naauwelijks negen maanden.
A. M OS.
Arnhem,
E. MOS,
den 26. Junij 1825.
Geb, Mei,sb a c h.
-1-
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§ t S Maandag den 4. Julij 1825, des voormiddags om tien
ure 1 zaïle" de Notarissen Mrs, G. VAN ECK en
+ t J,
B U S G E R S, ten huize van de Hoog Wel
§
geboren Vrouwe Douairière va ir DED E M, in de Koningstraat
verkoopen allerhande MEUBELEN TA FEL S ,
te Arnhem

,

STOELEN, KASTE.N, LEDIKANTEN,
BEDDEN, KO P E R-, T I N-, G LAS- en AA RD E W E R K, een Eikenhouten MANGEL, een Yzeren
GELDKIST, een aantal BOEKEN, Latijnsche, Hallandsch*, Franeche , enz.j voorts Iwee fraaije Door-iiksche TAP ïTEN, VLOER- en TRAPKLEEDEN, KARPETTEN, enz.
De goederen ziju le eien Zaturdag, des morgens Van 10 tot des na»
middags teu 3 urea.
Men is voomsmens om, op Woensdag der 6. Julij 1825,
ttt
§ §
des avoads ten G ure , aan het hais van Mejufvrouw cle
Weduwe PEPFENHA USER, in hét
$
Zwijnshoofd, te Arnhem, ten overstaan van Mr. G. VAN ECK,
Notaria, residerende te Arnhem, publiek bij toeslag te verkoopen:
1. Een KAMP BOUWLAND, gröof circa 3 bunders 88
roeden 4 ellen, gelogen in Irv t SchouUu.bt ENI f kerspel Elden,

op het zoogenaamde Groote Griet , grenzende ten oosten de
MalburgBcha.We:ering en ten westen den Dam van bet Griet , ten
zuiden de Erve ENGELBERTS en tea noorden de
Commanderie van St. Jan o!'de Domeinen; waaromtrent aanwijzing is te bekomen bij G. va ir ESSEN, landbouwer
te Elden.
Bij publieke iaïaat, op den 22. Junij iBas, raet de boagen gebragt
op
......’ 1870.
3. Een HUIS en ERVE, staande en gelegen binnen Am
hem, op de St. JausplaaU , Wijk D , No. 43 , tusschen de
Erven van L. va ir OOY lest eenre en J. G E R R I TS E N ter ander» zijde, bewoond door de Weduwe van
r> bri K A M P.
Bij publieke insaat vaa gemelde datum me! de hoogen gebragt op 1725.
De Conditièn en Voorwaarden van verkoop liggen ter lezing
tea Kantore van voornoemden Notari», i n de Bakkerstraat
te Arnhem.

. . .

’

de HAND «e KOOP het Huis KERMESTEIN,
5 f Uit
gelegen
dc gemeente Lienden, in de Neder-Bëlnwq,
t K t Provincie*'» Gelderland
, met de daarbij behoorende STAL-

j.

LING, SCHUREN, T U 1 N M ANS W O N 1N G,
BOSCH, BOOMGAARDEN, MOESTUINEN,
BOUW- en WEILAND, enz,, le bevragen bij ds Welgeb.

Vrouwe eigenares, wonende op hel Huis Kermestein voornoemd.
Je haDd te ko:,P: E"ne KOETS COUPÉ
ttt IJir
(Lando/et), zoo goed als nieuw, waaraan niels otit■f -f breekt,
geschikt lot tweédmiei gebruik, en als 7oerq'luig en als Open Kales. Nad*»r Ie beviagers bij den Mr. Schilder
H, CASPERS, in de Rijnstraat, le Arnhem.
§ f $ Uil eene advertentie f d OOT den Heer S. A. VA N
MINDEN onlanrrs in de Arnhemache Courant
§ §
"4geplaatst, zoude mogelijk kunnen opgemaakt worden , dnt
dessrlf» thans te Arnhem opgerigle Afl'aire in Rl AN UFA CT UREN
voor mijne Rekening gvd reven werd, of ulij in eémgfe andere voege
concerteerde. Dit tcht< r met het geval zijrek, noch ooit goederen
ten vei koop »" Commissie gevende, geef ik. door deze daarvan kennis
«an mï\ne geëerde Begunstigers, die met even veel regt soortgelijke
bekendmakingen souden kunnen dóen.
Amsterdam, dea 27. Junij iBas.
A- SINKEL.

s

NEDERLAND SCHE
STOOM E OOT-MAATSCHAPPY.
Bepaling van den W E K E L V K S C ü E N D I E NS T van
de Stuomboolen, tuwehen de SU-den Rotterdam , Nijmegen, en Keuten.

Vaa Rotterdam naar Nqmegen :
des Maandags en Woensdags, dea moii-eus ten 7 ure.
V an Nqmegen naar Keulen :
des Donderdags , des morgens ten 4 ure.
Van Keulen naar Nqmegen ;
Zarurdai_'S,
drs morgens t^n 8 ure.
des
naar Rotterdam:
Nqmegen
Van
des Dingsdags en Zondags , in morgens ten 7 ilre
door dezen gebruikelijken weg, ter kenAT 13 I\TT> Wordt,der 'daarbij
Belanghebbenden "sèbfagt, dat er
IYJÖ, nisse
Zondag
aanstaanden
den 4. Jutij GEENE
TVTI3
°P
STOOMBOOT vau Nijmvgm naar RotI\l3_
Zijnde de eersie reis van Nqmegen naar
terdam zal vertrekken.
Donderdag
den 7. Julij eerstkomende.
op
bepaald
Keulen
SNELLOOP ER PE7ER WE BER
5 f ■§ üe
"ff zal, op aanstaanden Zaturdag , des namiddags teri half
5 uren, van hier naar de Steeg loopen; zijnde a§ uur
§
afstand, dewelke hij in 54 minuten zal allocpfn, en de terugtogt
in 56 minuten volbrengen; te beginnen bij het Logement de Dria

.
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Koningen, buiten de Velperpoort.

Te ARNHEM, bij C. A, THIUME, Boekdrukker.

