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ALonnementsprijs per Jaar:
Voor Amsterdam
Voor de overige gemeenten des
franco
Afzonderlijke Nominera

rijks,

’4.

—

Bureau : HeereDgracht over
het Park, N°. 173.

« 4.50

's Vrijdag? Mijdrageu, brieven euz.
te zenden vóór Woensdag, adverUmtiëu
vóór Donderdag, franco, aan het bureau

N°. 49.

A. R. HOF3TEEDE, Gedempte Bh>.. snrotte, N". 157,

vau dit Blad.

Ongefrankeerde brieven enz. worden bea al d geweigerd.

Bij dit \oncr behoort
BIJVOECSEL.

GEBR. BELINFANTE, te
's Gravenhage.

m\

BERICHT.
Daar wij niet in de gelegenheid waren,

over het bedrag der abonnements- en advertentiegelden van het 3e kwartaal, geëindigd
N°. 39, bij onze begunstigers buiten
Amsterdam te disponeeren, zullen wij zoo
vrij zijn met het einde van het 4e kwartaal
(N. 52) over 6 maanden te gelijk te beschikken. HH. Abonné's en Boekhandelaren
gelieven hiervan nota te nemen.
liet

Jan

*

.

■

0^

,

*-

Philip Elte.

■

CORRESPONDENT :
S. M. MEIJER, te Groningen,

Van I—s regels 50 Cents; berekend volgem
maatstaf aangegeven op de nota's; lederen
regel meer 5 Cts.
Kapitale of buitengewone groote letters worden berekend
naar de plaatsruimte welke, zij beslaan.

—

Reclames, vóór het Feuilleton, 25 Ct. per regel.

Bij abonnement buitengewoon rabat.
Advertentiën nit het Buitenland 15 Ct.
Kanden worden tegen 50 Ct. berekend.

geletterden, tusschen geleerden en nietgeleerdeu, tusschen heu, die de Wet kennen
eu di<> haar niet kennen. De wetkuudigen
zijn eo ipso rabbijnen, ook al hebbeu zij
geen titel en al zijn zij niet door ecu
kerkeraad of distriktsvergadering aangesteld. Van een Joodsch standpunt kan aan
de rabbinale handeling van den wetkuudigen
leek
indien deze uitdrukking goed is
volstrekt geen kracht of waarde ontzegd
worden. Oordeelt de publieke opinie, dat
iemand waardig is, rabbijn te zijn, dan is

—

—

standpunt
—althans — geenJoodsch-wettelijk
macht
wereld in staat,
van een

ter

te verhinderen, dat zoo iemand ook door
het publiek, hetwelk deze opinie koestert,
tot rabbijn worde aangesteld.
Zoo was bet tot den tijd vau Meïr ben'
-B_Jll
—„
Baruch ha-Levi (1370-1390), rabbijn te
Bewijzen.
Weenen. Deze stelde namelijk vast, dat
niemand rabbinale functiën mocht waarnemen, zonder daartoe van een rabbijn van
(Slot.)
erkende capaciteiten vooraf verlof te hebben
Indien wjj, zoo zegt X., zeggen, dat hij, gekregen. Immers, in zjjn tijd heerschte
'ie den Moré-iitel bezit en een aanstelling er, o. a. ten gevolge van den zwarten dood,
&ls rabbijn heeft, toch geen autoriteit is; gebrek aan bekwame rabbijnen.
Nu begon
'udien hij getoond heeft een am-haarcta ub vveea te .iutatar.il, dat onwetenden iViuh
'e zijn, dan »weg met More- en andere als rabbijnen zouden
opwerpen en dat de
titels voor godgeleerden. Weg met rabbi- vrijheid, welke in deze tot dien tijd had
nale collegiën".
geheerscht, zou misbruikt worden. Daarom
Hier blijkt ons weer zeer duidelijk, dat stelde hg, om aan zulk ecu eventueel misX. onkundig is van het ontstaan van den bruik paal en perk te zetten, den MoréMoré-tite], Trouwens, niet alleen hij, maar graad in.
°ok anderen hebben iv dat opzicht geZooals X. dus ziet, is de Moré-titel een
dwaald. In de vergadering der Centrale product van de tweede helft der veertiende
Commissie, gehouden 26 April 1874, werd eeuw en in het leven geroepen, om te
«eze zelfde quaestie ter sprake gebracht, waken tegen misbruiken ; om te voorkoöet gold toen een voorstel van de meer- men, dat onbevoegde handen naar de
derheid der Perm. Comm., om een wijzi- rabbinale functiën zouden grijpen. Maar
früg te brengen in de verordening der hoe nu, indien die maatregel tegen misCentr. Comm., regelende de vereischten, bruiken zelf wordt misbruikt ; indien juist
daaraan rabbijnen, in het buitenland ge- de Moré-titel wordt gebezigd, om de naaktvormd, te voldoen hebben, indien zij als heid m kennis te bedekken, om aan io-noZodanig in Nederland benoemd willen rauten een waas vau gezag en geleerdheid
borden. De meerderheid der P. C, ver- te geven ? Maar hoe, indien er in zeker
tegenwoordigd door een bekend rechts- gedeelte van Europa scholen zijn, waar
geleerde, beweerde toen, dat de Centrale men den Moré-titel uitreikt aan 'ignoranComm. niet bevoegd was over het bestaan ten niet alleen, maar ook aan hen, die de
een J/ör/-diploma te oordcelen, omdat Wet met voeten treden ; die leven in strijd
e t een theologisch vraagstuk betrof. Imniet de Wet; wier éénigste heldendaden
in
tractaat
wordt
Sanhedrin,
5,
bestaan
in het afsteken van predikatiepag.
kers,
duidelijk omschreven, wat de vereischten vuurwerk, waarbjj de oorlog wordt verv °or ecu More zijn.
klaard aan al wat godsdienst, al wat heilig,
Vreemd genoeg was er toen niemand in al wat onschendbaar, al wat goddelijk is ?
pzegde vergadering, die dezen rechtsge- Heeft in dergelijk geval de Moré-titel nog
e«rde op zijn dwaling wees ; die aantoonde, eenige beteekenis ? Is het bij deze weten"at de Talmoed in deze volstrekt niets schap voldoende, te zeggen : A. heeft een
e gelt. Noch de Talmoed, noch de rituaalMoré-tite\, ergo is hij rabbijn, is hij een
yodex bevat iets omtrent de More-titels. autoriteit, zgn ook zijn rabbinale
handeoe ger bestonden er zulke in het geheel lingen van kracht? Wordt het niet veelllet. In den vroegsten tgd had men de n3 OD. eer gebiedend geëischt, te vragen: Wie
'jat daaronder is te verstaan, wie "|ODI!2 heeft dien A. tot More gestempeld ? Wie
gorden kon en hoe die rD'ÖD van af Mozes is A. ? Hoe is zijn godsd. gedrag ? Wat
had, daaromtrent kan X. nadere weet hij op Joodsch-wetenschappelijk gevernemen in Maimonides, bied ? Is die aldus gemoreede rabbijn mis/'deeling Sanhedrin. Ons zou het te ver schien uit de school, waar men ieder tot
Oeron, indien wij ook daarover in bijzon- rabbijn promoveert, zelfs een ignorant,
?erheden wilden treden. Nadat de TOKD zelfs een ongodsdienstige ? X. zal toeopgehouden, kon ieder, die zich daar- stemmen, nu hij op de hoogte is, dat deze
j*d
°e bekwaam genoeg en
geroepen ge- vragen inderdaad noodzakelijk zgn en dat
de rabbinale functiën uitoefenen. menig onderzoek tot resultaat zal geven,
5 had daartoe slechts het verlof noodig dat men met hem uitroept: Weg met
,5? den leeraar, die hem gevormd had dien Moré-titel, weg met zulk een rabbi131), indien deze nog leefde. Was naai collegie, dat dergelijke individuen
i Ze reeds overleden, vóórdat de leerling
pro moveert.
rabbinale ambt op zich nam, dan werd
Aan wien de beoordeeling? Aan niemand
verlof
niet
dat
vereischt.
De
nitoe*
anders
dan aan den rabbijn, wiens bekrach,j. *Ung van rabbinale functiën was der- tiging eener
rabbinale handeling wordt geL, e aan ieders eigen geweten overgevraagd. Daar hij door zijn visum, door zijn
tea. En geen wonder ook. Geestelijken bekrachtiging mede
verantwoordelijk voor
ï
de juiste beteekenis van het woord de daad wordt, heeft hij ook alleen met
Ü6ïl W: Ö n e
maken slechts een zijn plicht en geweten te rade te gaan,
tt
*
ftersoheid tusschen
geletterden en on- of bg zich mede respousabel stelt; of hg

*
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echte leur der waarheid

wil geacht worden deelgenoot dier handeling te zijn. Verbiedt zjjn geweten, zijn
plicht hem zulks, welnu, dan mag hij niets
anders doen, dan door weigering van bekrachtiging, door onthouding van zjjn
approbo iedere responsabiliteit verre van
zich af te wijzen. Dit uu heeft het Port.
Beth-Din zeer terecht ook in de bekende
overgangs- en inzegeuings-quaestie gedaan.
De getuigen. »Zij kunneu alleen dan gegewraakt worden, wanneer tusschen hen
bloedverwantschap in zekere graden bestaat", beweert X. Zoo noodig, heeft X.
hier epnieuw getoond, dat hij een vreemdeling in Jeruzalem is. Evenmin als waarde
kan gehecht worden aan de rabbinale handeling van den rabbijn, die door zijn leven
als Jehoedi het rplig. vertrouwen heeft
verbeurd, evenmin kunnen zij, die ongodudienstig of onzedelijk leven, als getuigen
mUïl JÖ rmjh pVlDfl DWTI
optreden.
131 iIBTI bit 'iV. Ongodsdienstigen worden
door de Tora als getuigen gewraakt. V3
rpba rrty pw rrray nyatr S 3 ?wm Kin
Onder ongodsdienstigen worden zij verstaan, die zich schuldig1 maken aan overstaat,
tredingen, waarop de straf van
hij
zondigt
tegen
bg voorbeeld, wanneer
de spijswetten, tegen de feestwetten enz.
enz. De D'ÖSn zgn in dat opzicht nog
verder gegaan en wraken zelfs het getuigenis van amralsim ; benoemen zoodanigen
in geen geval tot getuigen en nemen van
ongeletterden slechts dan getuigenis aan,
indien dezen bekend staan als brave, eerlijke, zedelijke menschen; die streng Joodsch
leven en ook de plichten der humaniteit
vervullen. X. ziet dus, dat niet enkel bloedof aanverwantschap wordt gewraakt. Ook
de getuigen moeten in de eerste plaats
Q'JONJ, vertrouwbare personen, zgn, dat
wil zeggen, mannen, wier godsd. gedrag
geen aanstoot geeft. Voor het speciale
geval van kidoesjin komt daarbij nog, dat
de getuigen met de hoofdbepalingen van
kidoesjin bekend moeten zijn. Vandaar,
dat te Amsterdam bepaalde getuigen bij
de copulatie fungeeren, die zeer juist den
naam van D'JDJM dragen. En nu moge
het waar zijn, dat bij de getuigen van
kidoesjin ook al geen HTpfil rHS"TI noodig
is; wanneer echter grond tot twijfel bestaat, dau wordt die ïTVpm ÏIVH wel
degelijk plicht. Bij de wetenschap nu,
dat een rabbijn (?) is een am-hadrets,
die leeft in strijd met de Wet, moeten
ook de getuigen zoolang worden gewraakt,
totdat men van het tegendeel overtuigd
is. Dat het Beth-Din der P. I. gemeente
in deze wel niet van het tegendeel overtuigd zal zijn geworden, daarvan houden
wij ons verzekerd.
Wat resulteert nu uit dit alles? Dat
het Beth-Bin zedelijk verplicht was, zgn
sanctie te onthouden aan de door Astruc
afgegeven actes èn omdat Astruc niet is
een autoriteit èn omdat hij uiet op traditioneel-Joodscben bodem staat èn omdat er
grond is te vermoeden, dat de getuigen
moeten worden gewraakt; in één woord,
dat gehandeld is iv strijd met den Codex.
Goed, zegt X., maar » waar het zulk een
ingrijpend belang geldt, ia dan de geestelijkheid niet verplicht, haar uitspraak of
beslissing aan de bg de zar-.k belanghebbenden, aan de betrokken partij te motiveeren ?" Wij antwoorden: neen. Waarom ?
Of de betrokkene is een welkundige of hij
is het niet. In het eerste geval zal hijzelf
niet op de motiveering aandringen, omdat,
hg zeer goed weet, dat hij alsdan van zij n
onrecht overtuigd zou worden. Is hg geeü

-

wetkundige, is bij

een am-haarets, wat zal
dan voor hem de motiveering beteekenen ?
Gelooft gjj misschien, dat de geestelijkheid
met zulk een onwetende in debat moet
treden; dat zoo iemand iets zou vatten
van hetgeen hem medegedeeld werd ? Wg
gelooven het niet. Wij kennen een voorbeeld van zeker kerkeraadslid, een fatsoenlijk mensch, maar op Joodsch gebied een
vreemdeling. Deze was eens ontevreden
over een beslissing van zeker rabbinaat in
een bakkersquaestie. Hg kwam op het
rabbi naat, om onverholen zijn ontevredenheid kenbaar te maken en verlangde, dat
men hem zou overtuigen, dat de Sjoelchan
Aroech dat besluit voorschrijft. Ware de
man geen kerkeraadslid geweest, men zou
hem misschien geantwoord hebben : daar
gij een am-haarets zijt, getuigt uw oordeelvelling en uw verlangen van onbeschaamdheid ; wjj hebben in deze geen woord meer
voor u over. Voor een kerkeraadslid echter
moet men respect hebben en het gaat
niet op, hem zoo boutweg af te wijzen.
Wat doet de rabbijn ? Hij grijpt uit de
boekenkast het eerste het beste werk, een
wij gelooven het was een mi1
foliant
njn
opent het boek en de opgeslagen
plaats handelde over de reinigingswetten
der vrouwen. Daar, lees, als het u belieft,
zegt de rabbijn. Het kerkeraadslid kijkt
zeer wijsgeerig in den foliant en zegt na
eenige oogtmblikken : »Het is waar, het
start er, gij hebt in deze bakkersquaestie
gelijk, maar bevallen doet het mij toch
niet".
Hier, X., hebt u het resultaat van onwetenden, die onbeschaamd genoeg zgn,
naar de motieven van rabbinale beslissingen te vragen. Daarom zou ook de geestelijkheid dwaas handelen, indien het onwetenden met iets meer dan met het eindbesluit bekend maakte. Heeft dus het
Beth-Bin den persoon in quaestie ongemotiveerd afgewezen, dan heeft het gehandeld, zooals verstandige lieden moeten
handelen, die weten, dat een betoog over
Joodsche wetenschap voor ignoranten toch
geen resultaat oplevert.
Eindelijk en ten laatste zouden wij X.
nog moeten antwoorden op de beschuldiging, dat wij de vormen bij het Jodendom
wegcijferen en ons dus op het standpunt
van het radicalisme plaatsen. Wij achten
dit onnoodig. De intelligente lezer zal
terstond merken, dat wij wanneer wij er
van spreken, dat het bij ons niet voldoende
is, wanneer de roiro, wat den vorm betreft, niet foutief is, niet beweren, dat
wg met de vormen niets te maken hebben.
Bij eenig nadenken zal X dit ook misschien
wel inzien.

——

Naschrift.

Nadat dit slotartikel

reeds was gezet, ontvingen wg van X.,
dus vóór wij aan het einde van onze bestrijding waren, een artikel, waarvan de
hoofdiuhoud is, dat X., nu wg op deze
wijze poleuiek voeren ; nu wg niets hebben
weerlegd ; nu wy niet hebben aangetoond,
dat A. geen autoriteit is ; dat A. niet leeft
in strijd met den Codex; nu wij het hebben gewaagd, in bedekte termen er onze
verwondering over te kennen te geven, dat
een Nederl. rabbijn zgn goedkeuring heeft
gehecht aan actes, door A. afgegeven, het
beneden zich acht, verder met ons in het
strijdperk te treden. Wij op onze beurt
zeggen : Nu het bljjkt, dat X. slecht echgnt
te kunnen lezen ; nu X. op één lg'n schgnt
gesteld te worden met die mannen, die,
ten spijt van hun positie, toch zoo weinig
intelligent zgn, dat zij een populair betoog

over een Joodsch-godsd. aangelegenheid
niet eens kunnen volgen; nu X. behoort
tot hen, die kwaad worden, indien men
hen aantoont, dat zij hebben gedwaald;
nu X. juist hen in bescherming wil nemen,
die handelen in strijd met de Wet,
achten wij het der moeite niet waardig,
verder onze kolommen voor hem open te
stellen, en laten wij het oordeel over onze
artikelen aan den intelligenter* lezer over.
Het artikel ligt ter beschikking van X.

—

Buitenland.
Duitschland.
Heinrich Laube heeft een roman >Ruben"
voltooid, waarin hij heltig te velde trekt
tegen de anti-Semieten.
In den nacht van 25 op 26 Mei jl.
werd te Saarwellingen de gesloten poort
van de nabij het dorp gelegen Israël, begraafplaats gewelddadig vernield en niet
minder dan tien grafsteenen omvergehaald
en bescnadigd. Moge het gelukken de
daders van dit vandalisme op te sporen en
ze aan de rechtmatige straf over te leveren.

—

Oostenrijksch-Hongaarsche Monarchie.
Te Mako, Kecskemet, Tiszalök en TörökSzent-Mikios hebben vgandige demonstratiën tegen de Rgksdag-candidaten plaats
gehad. In de eerstgenoemde drie districten,

anti-Semieten Szell, Pesay en
Onody als candidaten optraden, kon geen
hunner zgn toespraak tot de kiezers ten
einde brengen. Te Kecskemet, alwaar de
overbekende Julius Verhovay een zalvende
rede tot het volk hield, kwam het tot
een kloppartij, waarbg de anti-Semieten
het onderspit hebben gedolven.
alwaar de

Rusland.
De emigratie van Joden uit Littauen
en Congres-Polen naar Amerika neemt
steeds in uitgebreidheid toe. In de gouvernementen Grodno, Kowno, Petrokow
en Lomzyn heerscht onder de Israël, bevolking een ware emigratiewoede. Niet
alleen onbemiddelde handwerkersgezinnen,
maar ook vermogende kooplieden nemen
aan deze beweging deel. Uit Suwalki
alleen emigreerden in de laatstverloopen
weken 400 Joden.
Rumenië.

De ellende, waarin duizenden onzer
geloofsgenooten in dit koningrgk door de

nieuwe draconische handelsbeperkingen,
die vooral hen treffen, gedompeld zgn, is
moeilijk in woorden terug te geven. Zelfs
de Bukarester Zeil. verheft met kracht en
nadruk haar stem daartegen, »als zgude
in strijd met de ware belangen des rijks,
met de humaniteit, met den geest des
Christendoms. Minstens 20.000 menseden,"
zoo gaat het blad voort, «waaronder talrijke familievaders, weduwen en weezen,
zgn plotseling tot den bedelstaf gebracht.
Men kan zien moeilijk een begrip vormen
van het lgden en den bitteren nood, die
dien ten gevolge heerscht in duizende
woningen van natuurgenooten, hoeveel
tranen vergoten worden, hoeveel zuchten
den geprangden boezem ontglippen. De
hand uitstrekken, om vernederende aalmoezen te vragen, is in Rumenië geoorloofd, maar dat een aanzien Igk deel der
bevolking op fatsoenlijke wgze kan voorzien in de behoefte van vrouw en kinderen,
dat wordt bg een wet verboden I Wg
noemen de tg den barbaarsch, waarin men
ketters tot den brandstapel doemde, doch
lang zoo gruwzaam is net nog niet, als
wanneer men mensenen op deze wgze
martelt en tot een langzamen, doch wissen
hongerdood veroordeelt."
De consul van Zweden en Noorwegen te Braila, de heer Mendel, getroffen
door de nieuwe handelsbeperking, die
vooral de Israëlieten treft, neett in hun
belang een oproeping in de Rumeensche,
Grieksche en Italiaansche talen gedaan,
om hun de middelen te verschaffen, dit
land te verlaten. Ook nierin wordt duidelijk aangetoond, dat de wet hoofdzakelijk
is uitgevaardigd, om tairgke Israël, huisvaders, die wel in verdrukking en in het
zweet huns aanschjjns, doch op hoogst
eerkjke en fatsoenlgke wgze in nun onderhoud voorzagen, te treffen, tot armoede
en lgdeH te brengen en hun het verdere
verblgf in Rumenië, waar hun voorouders
sedert eeuwen gevestigd waren, onmogelijk te maken.

—

Marokko.

Door de tusschenkomst van den Franschen consul werd de gouverneur van
Tanger tot een boete van 1000 dollars

De commissie van oprichting eener Isr.
godsdienstschool voor betalenden alhier,
zal van de haar bij art. 6 van het Schoolreglement toegekende bevoegdheid tot het
heffen van entreegelden ter bestrijding der
oprichtingskosten kunnen afzien, aangezien de benoodigde gelden bereids door
passeeren.
der stad te
Hoe het met de rechtspleging in Marokko rentelooze voorschotten zgn verkregen. De
opening der school kan nu eerlang worden
gesteld is, slechts één voorbeeld. Te Larache wordt een Jood op de openbare te gernoet gezien. De commissie is "mot
straat door een Mohammedaan vermoord; ijver bezig in het omzien naar een allesmen laat den moordenaar, die bekend is, zins geschikte lokaliteit.
ontsnappen, en toen de Engelsche consul,
onder wiens bescherming der vermoorde
De heer A. L. Snoek in de Kal verstraat
stond, op bestraffing aandrong, veroralhier, de bekende graveur, heeft een medende de Sultan, dat elke Mohammedaandaille
en in brons en verguld
sche familie, dus volkomen onschuldigen, brons ontworpen
algemeen
gesteld, ter
verkrijgbaar
een dollar als bloedgeld aan de familie
aan het bezoek, door den
herinnering
van den vermoorde Jood moest betalen.
Koning en de Koningin aan het Belgische
hof gebracht. Op de eene zijde ziet men,
Amerika.
behalve het toepasselijk randschrift, keurig
In de nabgheid van Moosomin, in het uitgevoerd de gekroonde wapens van NederNoord- Westen van Canada, is een uitruim land en België te midden van een stra20 gezinnen bestaande Joodsche kolonie lende zon boven den band der vriendschap
in wording. Elk gezin wordt van vee en door twee saamgevlochten handen voorlandbouwgereedschap ter waarde van 250 gesteld. Aan de andere zijde de welgedollars voorzien. Voor de terugbetaling lgkende portretten van beide koningen,
van dit bedrag is hun een tijdraimte van eveneens smaakvol en artistiek uitgevoerd.
tien jaar toegestaan.
i
Aan het verslag van den toestand en
de lotgevallen van het Centraal Israël.
Binnenland.
Weeshuis over 1883, namens regenten
Amsterdam, 12 Juni.
uitgebracht in de gecombineerde vergadering van 25 Mei ji., ontkenen wg het
Zaterdag a.s. zal de heer opperrabbijn volgende
:
vóór het Moesaf-gebed een predikatie hou1
Op Januari 1883 bedroeg het aantal
den in de Rapenburgerstraatssynagoge.
verpleegden 57, 38 jongens, 19 meisjes;
in 1883 werden opgenomen 1 jongen en
De Centrale Commissie is ter vergade3 meisjes; ontslagen 5 jongens en 2 meisjes,
ring bijeengeroepen tegen Maandag 23 terwijl op 31 Dec. 1883 in verpleging
bleven 54, 34 jongens en 20 meisjes.
Juni eerstk.
De verpleegden ontvangen het onderwijs
op de openbare kostelooze scholen
Door de commissie tot examen voor de lste soort.
Mohelim zijn Zondag-avond jl. als kerkeHet jaar 1883 ving aan met 32 schoollijke besnijders geëxamineerd en toegelaten
kinderen, zijnde 23 jongens en 9
gaande
de heeren Nathan Kater en Herman Harmeisjes.
tog, beiden van Groningen.
Twee kinderen, 1 jongen en 1 meisje,
bezochten de bewaarschool.
Tot onzen innigen spijt ontvingen wij
Het herhalings-onderwijs wordt aan de
voor ons jongste nommer te laat het bejongens gegeven door den heer A. Blaauw.
richt, dat sedert Donderdag jl. in de syn- Het jaar 1883 ving aan met 13 jongens.
agogen der beide Israël, gemeenten alhier
Het onderwijs, eene herhaling van het
tweemaal daags gebeden voor het herstel geleerde op de scholen, bepaalde zich
van den Kroonprins worden uitgesproken. üoofdzakelijk tot die vakken van het geWaarsp.hjjnlijk, hoewel wjj daarvan geen woon lager onderwjjs, welke voor de verofficieel bericht ontvangen hebben, zal dit dere vorming der verpleegden het meest
ook wel in al de synagogen in ons land noodig te achten zgn en bestond in lezen,
geschieden. Met ons wenscht toch zeker schrijven, rekenen, Nederlandsche taal en
geheel Neêrlands Israël, dat God den hoogen aardrijkskunde van Nederland.
Het herhalings-onderwijs aan de meisjes
lijder spoedig een Dö 1?!? HNI2I zende.
wordt gegeven door den heer E. de Wolff.
Het jaar 1883 ving aan met 9 meisjes.
Naar wg vernemeu, heeft H. M. de Dit onderwijs
omvat dezelfde vakken als
keizerin van Oostenrgk den hotpedicure,
de
bij
afdeeling jongens.
den heer S. H. Perel, opnieuw geconsulAan
het godsdienst-onderwijs wordt
teerd en hem bedankt voor de chirurgicale
deelgenomen
door alle kinderen, welke
hulp, H. M. tijdens haar verblijf hier ter het maatschappelgk
lager onderwgs ontstede bewezen.
vangen, beueyens een der inwonende kinderen van den vader.
Naar wij vernemen, is in de districtsDe le klasse bestond uit de jongens
vergadering, Zondag jl. te Rotterdam ge- van den leeftijd van 6—9 jaar, de 2e klasse
houden en door 20 leden bggewoond, met uit idem van 9—ll jaar, de 3e uit idem
algsmeene stemmen tot opperrabbijn be- van 11—13 jaar, de 4e klasse uit de meisnoemd dr. B. Rit ter, van Preuzlau. In jes van 7—13 jaar.
het belang van den godsdienst hopen wij,
Het onderwgs liep over de navolgende
dat het zal bhjken, dat deze keuze inder- vakken : Spellen eu lezen der Hebreeuwdaad een gelukkige is geweest.
sche taal, vertaling vau den Pentateuch,
zegenspreuken met vertaling, geschiedenis,
Bij besluit van 31 Mei jl. is onze voor- vertaling van de meest gebruikelijke gemalige landgenoot, de heer Maur. H. van beden, beginselen der Hebreeuwsche taal,
Lee, door k Z. M. den koning der Belgen feest- en vastendagen (volgens Cardozo),
bevorderd tot referendaris bg het miuisterie schrijven, vertaling van de Haphtaroth,
van openbaar onderwgs.
de boeken Esther, Ruth, enz., eerste en
(H.)
tweede afdeeling Pirké Aboth, Bijbelsche
Het bestuur der Vereeniging tot bevor- geschiedenis tot de verwoesting van den
de
dering van de belangen der Portug. Israël, tweeden tempel, alsmede latere geschiedenis
van
Israël
'in
aardüoofdtrekken,
gemeente te Amsterdam deelt ons mede, dat
het
geboden
land,
rijkskunde
heilige
van
het op het adres, houdende de vraag, of
de kerkeraad der P. I. gemeente net wen- en verboden (volgens Heigmans), Sjeolde 4e klasse meisjes:
schelijk oordeelde, het initiatief tot oprich- chan Aroech. In
betreffende zaken
ting eener godsd.-tusschenschool te nemen, godsdienstvoorschrilten
bij missive van 26 Mei jl. tot antwoord van speciaal vrouwelgken aard, als het
heeft ontvangen: »dat hg (de kerkeraad) koscher maken van vleesch, gevogelte enz.
inrichting der keuken met het oog op
geen aanleiding vindt tot oprichting eener De
de
en vleeschspijzen.
melk
Portug. Israël, godsd.-tusschenschool alhier,
Met
1
Januari werden tot ambachten
en derhalve het initiatief' niet op zich kan
opgeleid 13 jongens. Daarvan zgn : kleernemen".
Daar wij de motieven nog niet kennen i), makers 11, schoenmaker 1, pettenmaker
welke den raad tot het nemen van dit 1, sigarenmaker 1, kapper 2, meubelmabesluit hebben geleid, moeten wij ons oor- ker 1, boekbinder 1, werkzaam op een
deel daarover tot nader uitstellen. Na zinkfabriek 1. De verpleegde M. Polak,
het woord van aanbeveling, hetwelk wjj die sedert 1 April 1881 de normaallessen
voor aankomende onderwijzers bezoekt,
naar aanleiding van dat adres geschreven
hebben, kunnen wg niet anders dan ons legde met gunstig gevolg het overgangsleedwezen betuigen, dat net initiatief niet examen van de 2e tot de 3e kl. af. De
van de gemeente uitgaat. De vereeniging verpleegde S. Vroman bezoekt de le klasse
stelt zich voor, eerlang zelf stappen tot ver- van den voorbereidenden cursus voor de
wezenlgking van het beoogde doel te doen. normaalschool.
Van de 10 meisjes, die de school hebben
1) Wij waren toen nog niet in het bezit verlaten, zgn er 4 op het modevak buivan het verslag der jongste kerkeraadszittiag. tenshuis op 2 verschillende ateliers, 4 in
de huishouding en de overige 2 in de

veroordeeld, omdat hij op een feestdag
Mohammedaansche knapen verlof gaf,
Joodsche werklieden met s';eenen te werpen. Dezelfde consul bewerkte ook, dat
den Joden te Wazzan toegestaan werd,
met schoeisel aan de voeten de straten

linnenkamer. De meisjes, die aan het
gesticht diensten bewijzen, ontvangen daarvoor kleine toelagen.

Het zang-onderwijs wordt met vrucht
gegeven door den heer S. van Adelberg.
De gezondheidstoestand kan over het
algemeen gwnstig genoemd worden. In
het afgeloopen jaar is geen ernstige ongesteldheid voorgekomen, behoudens eene
operatie, door een meisje ondergaan, die
met gunstig gevolg is afgeloopen. Dat
de lichamelijke ontwikkeling en physischen
toestand niet dezelfde is, behoeft geen
betoog. Dat enkelen achterlijk zgn, daarvan is het gestichtsleven zeker niet de
oorzaak.
Het personeel der stichting onderging
dit jaar eenige verandering. Op 31 Dec.
1883 waren aan de stichting o. a. verbonden : De heer M. Marchand en echtgenoote als vader en moeder, sedert de
oprichting. De heer E. de Wolff als godsdienst-onderwijzer, sedert 1 Juli 1874. De
heer A. Blaauw als onderwijzer voor het
herhalings-onderwijs, sedert 1 April 1874,
do heer S. van Adelberg als zang-onderwjjzer, sedert 1 Januari 1873. De heer
A. Hegman is boekhouder-seriba.
Het college van regenten onderging
eenige wijziging. De heeren Ph. Zadoks
Sz. mr. L. de Hartog en Joz. Elias aan
de beurt vau aftreding, werden herbenoemd, terwijl werden verkozen, in de
plaats van de heeren A. E. Cohen te
Arnhem en H. Wolff te Amsterdam, die
in 1882 hadden bedankt, de heeren mr.
H. M. Wolff te Arnhem en W. Visser te
Amsterdam. Door het benoemen van den
heer W. Visser tot regent, ontstond eene
vacature voor Amsterdam in de commissie
van toezicht; daartoe en tevens tot aanvulling der nog aanwezige vacaturen werd
eene verkiezing gehouden en benoemd de
heeren J. Mulder, mr. F. S. van Nierop,
S. Alsberg en G. Rooselaar, van welke

heeren de drie ecrstgouoemden sich hunne
verkiezing lieten welgevallen, maar laatstgenoemde bedankte.
Volgens de bepalingen van het Algemeen Reglement treedt op 31 Dec. 1884
de helft der leden van de commissie van
Het bestuur was op 31
toezicht af.
December 1883 samengesteld als volgt:
Regenten. De heeren mr. L. van Lier te
Utrecht, voorzitter, mr. H. J. van Lier te
Amsterdam, vice-voorzitter, H. J. de Beer,
penningmeeter, A. D. Hamburger, secretaris, beiden te Utrecht, mr. L. de Hartog, I. A. Heijmans, M. Compris, S. H.
van Zanten, W. Visser, allen te Amsterdam, Ph. Zadoks, Sz. te Dordrecht, Joz.
Elias te Strijp bg Eindhoven, mr. H. M.
Wolff te Arnhem.
Regentes mevrouw

—

van

—

Zanten—De Vries te Amsterdam.

(Slot volgt.)

Zaterdag jl. herdacht de heer L. Lion,
te Roermond, den dag, waarop hij vóór

35 jaren tot godsdienst-onderwijzer en
voorzanger bij de Israël, gemeente aldaar
werd aangesteld. Door den opperrabbijn
van Limburg werd de jubilaris bij die gelegenheid met den "I3n-titel vereerd.
Aan de uituoodiging, om een kijkje te
nemen in den winkel van de heeren Van
Creveld en C°., Amstelstraat 26, alhier,
nadat die aanmerkelijk was uitgebouwd en
vergroot, hebben wg gaarne gevolg gegeven. De winkel is werkelijk veel veranderd. De etalage is aardig eu lokt tot
koopen. De winkel is ruim voorzien vau
allerlei Hebreuwsehe boekwerken, zoowel
gebedenboeken als studieboeken. Teveus
bevat liij thans een ruime collectie Hollschoolboeken, voor lagere scholen, hoogere
burgerscholen en gymnasium ; ook een fraai
assortiment Duitsche, Engelsche en Frausche boekeu, sierlijk gebonden. Sehrjjf- eu
teekenbehoeften, diamantfournituren enzenz. zijn er ruim voorradig. Wie er meer
van weten wil, brenge een bezoek aan
den winkel en vergete niet iets mede te
nemen, natuurlgk tegen betaling.

OcooQacno
Gouda, 5 Juni. In de hedenavond
gehouden kerkei aadsvergadering is in de
plaats van wijlen den heer J. Trjjbits tot
bestuurder dor D'lDTl
Tl benoemd d«
heer N. Mogendorf. Tevens werd besloten
niet toe te laten het offeren voor de verschillende chebrath tot een grooter bedrag
dan voor de gemeente, daar er in den
laatsten tgd meer voor de chebrath da*l
voor de gemeente geofferd werd.

Helder, 9 Juni. Onze Kerkeraad

heeft

met medewerking van de schoolcommissie
besloten, om in het weldra gereedkomend*
schoollokaal nieuwe banken volgens Ame'
rikaansch systeem aan te koopen. Het doeti

het Joodsch hart goed te zien, hoe oud

en jong, rijk en arm nu reeds wekelijks
kleine bijdragen afzonderen, om bij de
inwjjding van de school een feest te or-

ganiseeren. Het is verheugend, dat, sedert
het kaf van het koren is geschift en de

bokken

van de lammeren zijn gescheiden,

het hier echt -pbtfJTP3 toegaat. Er heeft
met 1D1J73 ib jl., hoe vreemd het moge
klinken, een treurig geval plaats gehad.
Een van dezulken, die men het zelden
naar den zin kan maken en de reglementaire bepalingen niet gaarne gehandhaafd
zien, liet zgn e dochter in een der koffiehuizen door een ons onbekend persoon
kerkelijk inzegenen, zonder dat een kerkelijke autoriteit daartoe haar adhaesie had
verleend ; althans door de opperrabbijnen
Van Noord-Holland en Overijsel, onder
wier ressort de bruid en bruidegom gedomicilieeerd waren, is in een schrijven
aan ons kerkbestuur kennis gegeven, dat

bovengenoemde kerkelijke inzegening als
niet gedaan moet beschouwd worden, waar-

van

dan ook aanplakking is geschied ter
plaatse, waar zulks gebruikelijk is. Een
spotvogel zeide: Wat zijn voor sommige
lui die reglementaire- en Schulchan Aroechmaar
bepalingen toch een lastig iets !
het is eenmaal zoo
Om kiezer ie zijn,
moet men, behalve de geldelijke, nog aan

aan het feestmaal zeer gezellig en
genoegeljjk bij elkander. Van wijd en zijd
kwamen felicitatiën en huldebhjken, en
talrijk waren de gelukwenschen, die telkens
door groot en klein der genoodigden op
de hartelijkste wijze den jubilarissen uu;
den toegebracht.
Lang zal dit feest bij
allen in aangename herinnering blijven.
Moge de Algoede nog een reeks van jaren
de waardige echteliugen schenken, opdat
zij hun gouden feest, omgeven door de
hun dierbaren, in gezondheid en voorspoed
mogen vieren, is gewis aller wensch.
men

—

Brievenbus.
E. A. Astruc, Parijs.
36)

Wij schrijven u

Feuilleton.

Slechts standvastig!
Naar het Hoogduitscb uit »Der Israelit"
o-O-o

XXXV.
Nadat Bernhardine het boudoir harer

stiefmoeder had verlaten, trok deze aan
de schel en beval het toesnellende kamermeisje den baron te roepen. Deze vond
zijn schoone vrouw in tranen badende.
»Löwenheim", riep zij hem toe, »ik kan
sommige andere bepalingen der landswetten kunnen voldoen, en wanneer de ker- niet langer in uw huis blijven. Uw dochkelijke gemeentebepalingen op bovenge- ter heeft mij doodelijk beleedigd. Zg' heeft
noemde leest geschoeid zgn en door de mij verweten, dat ik in een dienstbare
geleefd en dat gij mg daaruit
Hoofdcommissie zijn goedgekeurd, dan is positie heb hebt!
Zij heeft de nagedachteopgeheven
het voor dezulke lastig
erg lastig
mijns
nis
vaders gehoond! O, had ik mg
maar.... Punctum.
toch niet laten overreden, u mgn hand te
reiken ! Maar ons huwelijk kan ontbonden
Wapeningen, 9 Juni. Op het jong- worden. Heden nog vertrek ik naar Berlijn.
ste Wekenfseest werden wij bij het binnen- Barones Von Lebkowitz zal mij wel weder
treden i n de synagoge aangenaam verrast opnemen".
bij het aanschouwen van een prachtig
»Agatha", smeekte de baron, »ik bid
voorhangsel en drie dekkleeden, der ge- u, spreek niet zoo. Gij weet immers, dat
meente ten geschenke gegeven door de ik u boven alles bemin ! Het leven zou
Vereeniging n'Jll JYTI en vervaardigd door mij niet meer bekoren, indien gij mij verde heeren gebrs. Van Oven te 's-Hage, liet. Ik wil alles doen, wat gij verlangt!"
Men daarvoor alle lof toekomt. Den
Hij greep haar hand, om ze aan zijn
eersten dag van het Wekenfeest werden lippen te brengen, doch Agatha trok haar
die gewijde kleeden plechtig ingewijd en terug.
>?erd door onzen geachten voorzanger, den
»Ik verklaar u nogmaals", hernam zij,
heer M. A. Cozgn, een sierlijke rede uit- »dat ik met uw dochter niet langer kan
gesproken, waarbij spreker den wensch samenwonen. Een van ons beiden moet
uitte, dat de vereeniging, welke nu reeds dit huis verlaten. Zeg haar, dat zij zich
30 jaren bestaat, op deze wijze moge blij- terstond met Bruno moet verloven ; dat
ven voortgaan en in bloei toenemen.
haar anders niet meer als dochterzult
Zondag-avond was er feest in het lokaal gij
erkennen en haar verstooten".
Junushof", waarvan de luister niet weinig
»Gaarne wil ik alles doen, wat gg beverhoogd door de tegenwoordigheid veelt, maar ik geloof niet, dat dit de rechte
Van onzen geëerden opperrabbijn en dat weg is, om tot ons doel te geraken. Zootoet een hartelijken welkomstgroet aan de als ik Bernhardine ken, zal zg veeleer
aanwezigen door den heer Mich. van der alles
dan zich laten dwingen.
Borst werd geopend. De heer J. de Hartog, Ik zalverdragen,
haar onder handen nemen en haar
president der vereeniging, sprak den wensch bevelen, u
vergiffenis te vragen. En gij,
üit, dat de vereeniging steeds moge traeh- wees goed en vergeef haar".
toa haar doel te bereiken en de kennis
»Neen, ik wil volstrekt niets meer van
onzer Heilige Leer in Wageningen steeds haar
weten. Indien wij mannen waren, zou
°p den voorgrond zal gesteld worden.
ik haar uitdagen en de mij aangedane
Er werden verscheidene toasten uitgebracht, beleediging moest met bloed uitgewischt
daarvan echter geen kan vergeleken wor- worden. Nu ik echter slechts een zwakke
den met die, welke onze waarde opper- vrouw ben, moet ik van zulk een voldoerabbijn vóór het einde van het souper in- ning afzien. Maar vergeven ! Een Wolkenstelde, en waarin z.w.eerw. de vereeniging berg vergeeft zoo iets niet!"
kracht toewenschte, om der gemeente meer Opnieuw begon zg' te weenen. Vergeefs
zUlke blijvende herinneringen te kunnen
poogde de baron haar te doen bedaren.
Aanbieden.
Ook hij haatte nu zgn dochter, welke zgn
Een woord van lof mogen wij niet ont- huiselijke vrede verstoorde; hij zwoer een
houden aan hen, die bijgedragen hebben plechtigen eed, dat hij het dwaze meisje
tot opluistering van dit feest, vooral niet zou dwingen, zijn bevelen te gehoorzamen.
heer Michel Cohen, van Arnhem.
Hij begaf zich tot Bernhardine en vond
de deur harer kamer gesloten.
»Open!" riep hij barsch, »ik heb met
GroenSoo, 9 Juni. Ter eere van hun
o
te spreken".
dezer
veru
op
6
* jarige echtvereeniging
orden de heer H. B. Hegmans, voorzitter
Bernhardine opende.
der Israël, gemeente, en mejuffr. M. van
»Ontaard kind", snauwde Von Löwenheim,
de kamer binnentredende, haar toe,
ons Godshuis met een prachtig
JjDden voorhangsel, vervaardigd door de »hoe durft gij het wagen, mgn gemalin,
Meeren Van Oven te 's-Hage. Vrijdag te uw moeder, te beleedigen ?"
»Papa", antwoordde Bernhardine, »zij
uur vereenigden zich de kerkeraads{eden in het versierde kerkgebouw, om den heeft mij het eerst beleedigd; heeft mij
af te wachten. Het kostbare ge- Jodengebroed gescholden en beweerd, dat
schenk werd in tegenwoordigheid van vele uwe en mijne voorouders in oude kleêren
op treffende wgze door gehandeld hebben".
belangstellenden
»Gg tracht mij tegen mgn vrouw op te
?e n jubilaris aangeboden, waarna de heer
P- Heg mans Iz., vice-voorzitter, in korte hitsen. Maar dit zal niet geschieden; zij
bewoordingen een hartelijke toespraak hield is mij liever dan mgn leven. Zij heeft u
den edelen gevers namens de gemeente verweten, zegt gij, dat gij Jodin zijt?
a
" ük betuigde. Daarna werd het middag- U geschiedt recht. Waarom volgt gij niet
breekt met het veravondgebed op plechtige wgze verricht. mijn voorbeeld
Waterdag-ochtend werd door den jubilaris leden ? Laat u doopen en gij zult voorü diens familieleden voor verschillende taan over zulk een verwijt kunnen lachen.
stellingen mild geofferd, waarna door Ik heb reeds lang gewenscht, dat gij u tot
geachten onderwijzer, den heer L. den doop zult voorbereiden. Maar gij zijt
c hweiger, een kernachtige
"\l2Vf D ex- een ongehoorzaam kind".
Pr esseljjk door hem.voor deze gelegenheid
Bernhardine zweeg.
»Gij hebt mijn vrouw doodelijk beleeervaardigd,
werd uitgesproken. Eindelijk
e gaf zich een talrijke schare genoodigden digd. Er is slechts één middel, om dit
11 huize der feestvierenden, waar al'^ weder goed te maken : zg' zal u alleen dan
'et groen en bloemen versierd was, aan vergiffenis schenken, wanneer gjj haar
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Van 20 Siwau tot 26 Siwan 5644.
Van 13 Juni tot 19 Juni 1884.

.... ingang van den Sabbat teD 7 ure
. -jmSjTD '3.

Vrijdag
Zaterdag
»

Uitgang van deu Sabbat ten 9 ure
20 nnn.

Advertentiën.

gevolgen van uw onverantwoordelijke handelwijze dragen".
Bernhardine barstte in tranen los.
»0 moeder", riep zg snikkend, » gij hebt
het mij voorspeld en ik heb mij aan u

Op den 14den Juni a.s. hopen
geliefde Ouders,
J. H. ZINGER

bezondigd".
De baron werd eenigszins zachter ge-

onze

en

A. D. BARMES,
stemd.
hun 25jarige Echtvereeniging te vieren.
»Bernhardine", zeide hij, » wees verstanFelicitatie Zaterdag 14 en Zondag 15
dig; word Bruno's bruid en alles zal nog
Juni
1884.
goed worden".
Hun dankbare kinderen.
Bernhardine wierp zich aan de borst
Eenige en algemeene kennisgeving.
haars vaders.
» Geliefde vader", riep zij, » verlang niet
het onmogelijke van mg ! Ik kan met
Wolkenberg niet gelukkig worden !. . . .
M
M
Echtvereeniging
Hij is de broeder zijner zuster!"
van
van
zich af.
De baron stiet haar
HEIMAN DE LEEUW
W
»Weder waagt gij het, mij tegen mgn
vrouw op te hitsen ! Thans is mgn geduld
ten einde. Hoor mgn laatste woord : op
DINA J. MOUWES,
den huwelijksdag der prinses zal uw verto*wi \va no.
loving met Bruno Von Wolkenberg plaats
zal
ik
het
gij
zien, of
vinden, en nu
Zaterdag 21 Juni 1884.
wagen zult, een openlijk schandaal te |5|
|8§ Eeceptie ten onzen huizo Lange Niezel, |$|
veroorzaken".
Bij deze woorden verliet de baron het
vertrek, Bernhardine met haar tranen alleen fss|J Eenige en algemeene kennisgeving zoowel [jjöjfl

M\

ü
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||

H

|||

|Mj
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m
voor familie als vrienden.
latende.
Löwenheim
was
het
eens
Barones Von
met het plan haars echtgenoots, Bernhardine voor een fait accompli te plaatsen ;
Verloofd:
doch Bruno verzette er zich tegen.
SARA POLACK
» Welk een droevige figuur zou ik maken",

zeide hij, »wanneer uw dochter openlijk
weigert mijn bruid te worden I Neeu, dat
gaat niet. Gjj moet overigens het arme
kind niet zoo plagen; ik zal wel alleen met
haar klaar komen".
De bruiloftsdag van prinses Aurelie was
aangebroken en werd door het geheele
land feestelijk gevierd. Slechts de intiemste
vriendin der prinses kon geen deel aan
de feestelijkheden nemen. Zg' was ziek en
moest

het bed houden.

Eerst den volgenden ochtend keerden

de baron, de barones en baar broeder
van het hofbal huiswaarts. Daar vernamen
zij tot hun verbazing, dat Bernhardine het
bed verlaten, haar zaken gepakt had, naar
het spoorwegstation gereden en met den
sneltrein naar Berlgn vertrokken was.
Baron Von Löwenheim en zgn zwager
maakten van den eerstvolgenden trein gebruik, om de vluchtelinge na te reizen.

wl

en

ELIËZER EDERSHEIM Bzn.
Amsterdam, 19 Siwan 5644.
's-Hage,
12 Juni"TBBÏ
Volstrekt eenige kennisgeving.
(1481

Bad-Saison.
B. L. Schaap Jr & CO .,

.

175, Prins Hendrikkade b/d. Foeliestraat,
berichten de ontvangst van 4/4 en 8/4
Touw I e s voor Badlakens en Badkleeding, in alle afmetingen verkrijgbaar.
(1479

Door omstandigheden biedt zich aan een
fatsoenlijke Bargerdochter, I. G., 24 jaar
oud, als adsistente in een nette, kleine
Zij is niet onbekwaam in
huishouding.
Het gelukte hun echter niet, haar spoor
het
eu mazen.
naaien,
stoppen
te ontdekken.
Offerten
zich met franco brievervoegen
Om alle opzien te vermijden, werd te
D. het gerucht verspreid, dat freule Von ven aan A. ITALIË, Godsd.-Ouderwijzer
Löwenheim de prinses Aurelie was ge- te Hoogezand, bij wien men ook informa(1476
volgd, om haar als hofdame te dienen. tiën kan bekomen.
(Wordt vervolgd.)

Een Israël. Reukenmeid

CENTRAAL ISRAEL. WEESHUIS.

(liefst Duitsche) wordt zoo spoedig mogelijk verlangd in een streng orthodox gezin.
Ingekomen giften in de maanden Februari Brieven franco, onder lett. S. G., bij den
en Maart 1884.
Boekhandelaar J. L. JOACHIMSTHAL,
te Amsterdam.
(1480
(Vervolg.)

Vau de sub-commissie te Amsterdam :
»Zolder huur" van den heer W. Visser
f 10, NN. door idem f 10, van de erven

wijlen den heer A. P. Dug's f 100, van

NN. te Bokstel (verslag 1882) f3,
den heer B. L- Levi te Schiedam,

van
van

een speelpartijtje bij mevr. de wed. J.
Cohen f 1.54, van mejuffr. Mannheim te
Utrecht, van een speelpartg'tje f 1.60, van
den heer M. Compris te Amsterdam, ter
gelegenheid van het huwelgk zijner dochter, onthaal, van den heer A. L. Drielsma
te Groningen, offergeld ter gelegenheid
van een 40jarige echtvereeniging f 10, van
den heer I. Levi te Rotterdam f 10, van
mej. N. Hgmans te Utrecht, ter gelegenheid van het Poerimfeest, onthaal, van den

heer A. B. de Lange te Schoonhoven,
gecoll. op de bruiloft van den heer en
mej. Schenk f4.60, van ecu jaartijd fam.
Glasbeek te Wageningen f 12, van den
heer M. R. Vorst te Kuilemburg, gecoll.
.
door de heeren I. de Beer en S. J. Davids
ter gelegenheid van het 6jarig bestaan
der vereen. Talmoed Tora f3.07, van den
,
heer Wijnbergen te Utrecht, gecoll. op de
bruiloft van den heer L. Gelder en mej.
Cohen door mej. Betsie van Gelder f 6.43,
van den heer M. Compris te Amsterdam,
gecoll. op de bruiloft van den heer Cohen
en mejuffr. C. Compris f 12, van den
en welvoorzienen disch, die door ver- broeder uw hand reikt".
heer Vorst te Kuilemburg, busgeld f 3.80.
»Onder geen enkele voorwaarde zal ik
voordrachten, toasten en gelukgillende
(Slot volgt.)
enschen werd opgeluisterd. Tot aan den trachten de vergiffenis van barones Von
van den heiligen Sabbat bleef Löwenheim te verwerven",

,

.

Kalender.

»Dan zal mgn toorn n treffen. Agatha
heelt mg het alternatief gesteld : gg of zij".
»En gij kiest natuurlijk haar".
» Gjj hebt het gezegd. Gij zult mgn huis
moeten verlaten en in een of andere betrekking uw brood verdienen. Op uw
moederlijk vermogen hebt .gij geen aanspraak, vóórdat gij meerderjarig zijt en
tot zoolang verloopen nog zeven jaren.
Gedurende die zeven jaren moogt gij de

Aü
MARCHE.
BON
4, Nieuwe Hoogstraat, AMSTERDAM,
5, Passage, ROTTERDAM,
8, Lange Pooien, DEN HAAG,
de goedkoopste Magazijnen
van

Handschoenen, Dassen,
Overhemden, front»,
Kragen, Manchetten
en andere NOUVEAUTÉS.

Sla dit niet overWilt gg' uwe huizen goedkoop en tevens
net en deugdzaam geschilderd hebben,
adresseer u dan
Wcesperstraat 93.

J. COHEN,
Huisschilder.

1460)

Manufacturen.
Een

net Burgermesje, bekend met bovengenoemd vak, wenscht tegen primo

Augustus of September in zoodanige betrekking geplaatst te worden. Ook is zg
niet ongenegen, iv het huishouden behulpzaam te zijn.

—

Reflecteereuden gelieven
hun brieven te adresseeren, onder lett. Z.,
aan GEZs. WIJN, Boekhandel te Eindhoven,

—

8.
Engelsche Rijg- en Elastiek-Bottïnes
6, 6.50.
f Nieuwe modellen Engelsche lage Heeren Rijg- en Elastiek Schoenen
l Grocte keuze DERBY HANDSCHOENEN, Heeren / 1.50. Nieuwe sluiting /1.75, 2. Dames 2 knoop / 1.25, 4 kn. 1.50.

SvliObnlCili

’

]

HANDSCHOENEN,

(

DASSEN.

’’

Derby Handschoenen.
Geheel nieuwe genres HEEREN DASSEN.

AMTO« HU F

J%

Kaherdraat 144 en 20 0.

Wegens de gecbuktheid'in clsn Handel

NETEIBOËK,
Wed. C. P. üöhler,

:

heeft mg een der grootste buitunlaudsche fabrikanten ecu prachtige partij Mauteis
gezonden, bestaande uit smaakvolle Visits, Dolmans. Jacquets enz. enz., welke ik- voor I
zgn rekening tegen SPOTPRIJZEN moet uitverkoopen, alsmede een partij effen
Tricot Tailles a 2.25.
DAMES, ZOEKT UW VOOICDEEL
IN HET MANTELMAGAZIJN, 2e Hoogstraat, N». 10.

’

Anglist iichenbacher Hz.,
HÖTELrEESTAURANT

I

Kal verstraal hoek Spui, E 129

OïVTVAfVJCE^:
eene RUIME sorteering in

iw

liUßÜUMlllLüüflll,

JACOBBON.

Zand voort (Bad) bij de Passage.

VAN AF 127, CENT.

TABLE d'HOTE te s'/, uur.
GEMEUBILEERDE KAMERS BESCHIKBAAR.

(1470
v

Opruiming van lappen Gordijn-Neteldoek,
lage prijzen.

I

tot

zeer

(H6h

Ö v¥TtTUIGT U!

Bockenheim — Frankfort ai\l.

zich in de WEESPERSTRAAT 90 bet goedkoopste en soliedste zijn
Kerkbcnoudlgdhedeiß kan aanschaffen.
Electrotherapie, aan den voet van den
Water-geneeskundige Inrichting,
Eenig Magazijn der Echte Itaiiaansch Zijden flirvSü.
Taunns, in de nabijheid van een fraai bosch, comfortabel ingericht, streng kasjer;
Groote Collectie Wollen DIJtSö.
matige pensionprijs; Arts in het Hotel. Bijzonderheden iv den prospectus.
amino, D'CDin,
Dr. lied. E. ROSENBAUM, in Frankfort a.M.
zoowel naar Hoogd. als Portug. Ritus, DITO,
(1462 j

SANATORIUM VOOII ISRAËL. ZfcftUWLIJDERS.

dat

dat,

men

—

y

D1333 JD")K enz. enz.
Al het bovenstaande, de Hebr. Werken gebonden in prachtbandsa, bg' wekelgksche afbetaling, zonder eenige verhooging, te bekomen.
Ouders, Voogden enz. Daar aan onze inrichting een D r u kke r ij verbonden
is, behoeft men niet bij den een dit, bij den ander dat te koopen. Zoowel voor
den Bar-Mitswa als voor den Bruidegom bestelt men zijn Convocatie-Biljetten, koopt
| men zgn
zijn rvfTSri en al wat men noodig heeft.
INET werk, CONCURREERENDE prijzen en SOLIDE behandeling.

December-I'ARIS-1888.

;

L. D. SCHAAP & ZOON,
COMWKUKS

DÜ

|

DAMES,

Amstel 4-3.

lÜ&'*

!

**

I).

~

lemand, die

I

voor zijn kinderen

(Jonge-

(1482

TE HUUR

heeren) verlangt Inwoning, Kost, Hulp bij
Kamer.
't Schoolonderwijs ei tevens Onderwijs in een Gestoffeerde
N°. 39.
Talmoed en Rituaal, vervoejje zich niet Rapenburgerskaal,

brieven, motto » Onderwijs",
:! franco,,
het bureau van dit Blad.

B. L. SCHA/iP JR . & G°,

Dfi MIRANDA en C°.,

WEESPERSTRAAT 90.
HH. Boekhandelareu en Wederverkoopers genieten Rabat.

De nieuwstuitgeliomen Modes steeds voorradig.

massoinTde blanc.
GDNIKTIOAS POUR DUNS ïi EIVANTS.

MeM ,e e vooral op net Adres.

— Te bevragen
(1462

aan

Getuigschriften omtrent capaciteiten en
Joodsche levenswijze kunnen worden

streng

175, Prins Hendrikkade bij de Foeliestraat, 175,
hebben steeds voorhanden complete DAMESUITRUSTINGEN, LUIERMANDEN, KINDERGOEDEREN en alle WITTE MANUFACTUREN voor huishoudelijk gebruik.
(1467

overgelegd. Vrije slaapkamer, ruim eu
luchtig, disponibel. Deaverlangd wordt
ook voor toilet gezorgd.
(i 466

De Gemeente SCHEARITH ISRAËL
(Portugeesche Miuhas>) in de City te
NEW-YORK vraagt, een GAZZAN,
volkomen bekend met den Ritts-, iv liet
bezit vau een aangenaam stemgeluid en
geschikt om onderwijs te f»even in het
Hebreeuwsch aau de Godsd.-Schooi.
De in-dieust-treding geschiedt op 1
Augustus 1884, op welken datum de
Hoe gering
tegenwoordige functionaris zijn betrekking
Behoud der gezondheid.
Zwanenburgerstraat, tegenover
verlaat. Het op het oogenblik genoten is dikwijls de oorzaak der ziekten. Hoe
honorarium is 2400 dollars. Voor nadere dikwijls wordt zij verzuimd en hoe geIn bovengenoemd Magazgn van SCHOENEN, LAARZEN enz. enz. treft uien bijzonderheden wende men zich aan den makkelijk is zij somtijds te herstellen. De
ondergeteekende.
natuur waarschuwt den meusch voor ecu
steeds een buitengewoon GROOT ASSORTIMENT in Heeren-, Dames- en Kinder- i
ISAAC PHILIPS,
komende ziekte door pijn, door lichte
Secretaris van het Kerkbestuur, ongesteldhede.'j of iets, dergelijks, welke
Laarzen in de meeste verscheidenheid, de beste qualiteiten en nieuwste modellen.
3
W
9th. Street, New-York 1.
dadelijk door dienstige
1 kleine ongemakken
Tevens ruim voorzien van prachtige Bal-, Bruilofts- en Gelegenheids-Laarsjes, fraai
geneesmiddelen moesten worden weggeassortiment.
nomen, en als zoodanig zjjn de geneesL.
A..
middelen van Holloway door de geheele
van
Heerenen
Daincs-Handsehoenen,
Ook ruim voorzien
nieuwste
D -S H T I 8 T E,
wereld beroemd. De Pillen zuiveren het
modellen, prim» qualiteit.
bloed, de bron der gezondheid en van
Zwammerdamstraat, N°. 17,
Alias wordt verkocht 25 PROCENT MINDER dan de gewone winkelprijzen. is dagelijks te consulteeren over het Zetten sterkte, en verzekeren alzoo de geregelde
werking van ieder orgaan. De Zalf verDoor voordeelige inkoopen kan hij met ieder concurreeren eu koopt men van Tanden en Tandheelkundige Operatiën. zacht en geneest alle uitwendige ziekten,
van welken aard die ook mogen zijn ; de
nergens zoo goedkoop.
Abonnementen worden aangenomen.
Pillen en Zalf van Holloway te zamen tot
COHEN,
hetzelfde doel aangewend, zullen een ieder
PHOTOGRAMIIE INSTANTANE.
O".
»C
A
S
I
N
ZWANENBURGERSTRAAT,
tegenover
in staat stellen, om dent voortgang der
63,
!459)
B. v. d. BF.IE9E,
ziekte te stuiten, eu om de geheele in19, Muiderstraat, 19.
wendige lichaamskracht in overeenstemDagelgks geopend vau 10 G uur (Za- ming te houden.
terdag gesloten), werkende volgens de
Doozen Pillen 0.80; 1.85, 3 en hoogernieuwe methode, wat vooral voor kinderen
»
Potten Zalf » 0.80,1.85, 3 »
zeer dienstig is. Onder aanbeveling,
Voor den verkoop in het groot ver»
Muiderstraat,
B. v. d. HEIDE, Photogr. voe e men zich bg Prof. HOLLOWAY'
ö
—iIIIMIMII
(1474
Bekroond Harlingen 1871 en '81.
78, New Oxfordstreet, Londen.
1.50.
en
2.
DINER
SERVIES /
NB. Ook kunnen alle soorten portretten
LOGIES, ONTBIJT
/
Druk van J. CLAUSEN, St. Jansstraat *"«
nagemaakt of vergroot worden.
(1468
en Pensions worden tegen billgke prgzen aangenomen.

17CÖHM,„Casino".

63,

—

!

OOHEN,

H.

Onder ïtabbinaal toezicht.

HOTEL PLANTAGE,
$21,

II

Abonnementen

—

’

i

BIJVOEGSEL.
behoorende tot het

Nieuw Israël, Weekblad
van

Vrijdag 13 Juni 1884, No. 49.

VERSLAG

van hel verhandelde in de vergadering van
den kerkeraad der Portug. Israël, gemeente te Amsterdam, gehouden
den 22 Mei 1884.

Tegenwoordig bij den aanvang 15 leden,
zijnde de hh. mr. J. L. de Leaó Laguna,
vice-voorzitter, A. Buzaglo, jhr. A. L.
Suasso Jr., A. L. de Leaó Laguna, J. A.
Namias, jhr. A. L. Suasso, M. Bueno de
Mesquita, I. B. de Mesquita Jz., Jos. Mendes da Costa, J. Leon, J. Vita Israël, R. S.
Cattela, I. Teixeira de Mattos, E. Mendes
da Costa en dr. M. C. Paraira.
Later verschijnt nog de heer E. Colaco
Osorio, die door de waarneming eener
zitting als voorzitter van het Armbestuur
verhinderd was vroeger tegenwoordig te
zgn.
Afwezig de heeren Joseph Teixeira de
Mattos, wegens sterfgeval in zijne familie,
D. Mendes da Costa Rz., dr. M. A. Mendes
de Leon, H. A. I. de Torres, M. Mendes
da Costa, D. H. de Castro Mz., D. H. de
Castro Dz. en J. Sequeira ; de zeven eerstgenoemden met kennisgeving.
Bg' afwezigheid des voorzitters wordt het
praesidium waargenomen door den vicevoorzitter, den heer mr. J. L. de Leaó
Laguna.
De voorzitter opent

de vergadering, de

notulen van de vorige zitting worden ge-

lezen en goedgekeurd.

De voorzitter bericht de ontvangst van
de volgende stukken, als
1». Een exemplaar der verordening betreffende het vervoer der lgken en de begrafenissen, die met jl. R. H. Nissan in
werking is getreden. Archief.
2°. Missive van de Hoofdcommissie voor
de zaken van het P. I. kerkgenootschap
in Nederland, houdende toezending van de
door haar vastgestelde verordeningen Nos. 5
en 6 voor het kerkgenootschap, regelende
het examen van P. I. godsd.-onderwijzers
en onderwijzeressen en van P. I. godgeleerden, ter vervanging der verordeningen
Nos. 2 en 3, waarbg vroeger dit onderwerp
geregeld was. Aangenomen voor kennisgeving.
3°. Missive van heeren regenten van het
P. I. Seminarium Eis Haim, in antwoord
op de missive van den kerkeraad dd. 16
Aug. jl„ betreffende het voorstel van regenten tot wijziging van art. 16 van het
Reglement voor het Seminarium, ter benoeming van een scriba, in plaats van
een secretaris, met welke laatste functie
een der regenten zal worden belast. Ter
visie.
4°. missive van de studenten A. B.
Aletrino en D. I. Querido, verzoekende bij
vernieuwing in het genot gesteld te worden
van de studiebeurs voor het dienstjaar
1884/1885, daartoe overleggende de vereischte acten, afgegeven door regenten
van het Seminarium Ets Haim.
Op voordracht des voorzitters wordt besloten, de Hoofdcommissie voor de zaken
van het P. I. kerkgenootschap uit te noodigen eene commissie te benoemen, om aan
de candidaten het voorgeschreven examen
te doen afnemen.
In verband met het besluit van 20 Maart
1883, tot verbouwing vau de godsdienstschool, stelt de voorzitter voor, het collegie
van parnassim, als beheerders van het
kapitaal der opgeheven armenschool, te
machtigen tot verkoop vau ’25.000 Inschrijving
pCt. W. S. van het kapitaal,
ingeschreven ten behoeve dier school, ter
bestrgding der kosten van gemelde verbouwing.
Zonder hoofdelijke stemming wordt dienovereenkomstig besloten.
Aan de orde is de benoeming van twee
regenten van het Seminarium Ets Haim, ter
voorziening in de vacaturen, te ontstaan
door de periodieke aftreding van de hh.
I. Teixeira d'Andrade en S. Leon.
De aftredende leden worden herbenoemd,
aan wie daarvan kennis zal worden ge-

:

geven.
Voorts zgn aan de orde de volgende
punten, als :
a. Rapport over de verantwoording van
bet Seminarium Ets Haim over 1882/83.
De conclusie, strekkende tot goedkeuring,
wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

b. Rapport over de begrooting voor de

godsdienstschool voor het jaar 1883/84.
De commissie doet voordracht tot goed-

en tot mededeeling aan bestuurderen vau eenige bij het rapport omschreven beschouwingen betreffende de posten
vuur en licht en schoonhouden der lokalen, in verband met de veranderde inrich-

keuring

ting, onder welken laatsten post zal behooren opgenomen te worden de verplichting, om vóór en na iederen schooltijd
voor het openen en sluiten der ramen en
ventilators te zorgen.
De vergadering vereenigt zich met die
voordracht, zoodat de begrooting wordt
vastgesteld en het bedrag der subsidie uit
de gemeentekas op ’3200 bepaald.

c. Voordracht van het dagelijksch bestuur,
om te bepalen, dat op de leden van het
bij art. 14 der verordening betreffende het
vervoer der lijken en der begrafenissen, bedoeld corps dragers, bestaande uit 12 (thans
bij de invoering 17) personen, de slotbepaling van dat artikel, ten aanzien der
verplichte betaling van ’25, niet van toepassing is, indien zij tot hun overlijden
deze functie belangloos hebben vervuld of
daarvan wegens hoogen ouderdom of li-.
chaamsgebreken door het collegie van par-

nassiin zijn vrggesteld.
Zonder hoofdelijke stemming wordt dienovereenkomstig besloten.
d. Voordracht van het dagel. bestuur,
dat bij de vergaderingen van deu kerkeraad
zeven plaatsen gereserveerd zuilen blijven
als zitplaats voor de leden vau het dagelijksch bestuur naar volgorde zijder samenstelling, ten einde bij de behaudeliug van
begrootingen, verantwoordingeu eu andere
voorstellen de verdediging daarvan te vergemakkelijken.
De heeren I. B. de Mesquita Jz. en
jhr. A. L. Suasso Jr. zien geen nut in het
voorstel en achten net zelts verkeerd. Bij
de samenstelling van het nieuwe Reglement heelt men den vroeger bestaanden
toestand gewijzigd en aangenomen, dat
het dagelijksch bestuur als zoodanig geen
zitting zou hebbeu bij de vergaderingen
van den kerkeraad. Eerstgenoemde voegt
daarbij, dat de bijeenplaatsing van zeven
leden in een vergadering, die in deu regel
door niet meer dan 16 a 18 leden wordt
bijgewoond, een overwegendeu invloedkan
uitoefenen, die nadeelig in de gevolgen
zal kunnen zgn.
De heeren J. Vita Israël, R. S. Cattela,
I. Teixeira de Mattos, Jos. Mendes da
Costa en dr. M. C. Paraira verdedigen de
voordracut, waaraan volgens hen door de
vorige sprekers te uitgebreide beteekenis
wordt gegeven ; men wenscht den vroegeren toestand niet terug, maar bedoelt alleen de gelegenheid te geven, dat bg de
verdediging van gedane voorstellen de
leden van het dagel. bestuur zich onderling zullen kunnen ondersteunen, hetgeen
thans zeer moeilgk kan geschieden.
De voorzitter kan zich ook niet met het
voorstel vereenigen; hoe onschuldig het
ook moge schijnen, zal het wellicht later
iv de gevolgen blijken nadeelig te zijn.
Hg acht het verkeerd, dat in het collegie
van den kerkeraad een ander collegie gevormd wordt, waardoor een overwicht iv
de vergadering ontstaat, dat ook invloed
kan hebben op de minderheid van het
dagel. bestuur, zoodanig, dat deze zich bg
de meerderheid aansluit, waartoe meer
aanleiding bestaat, indien parnassim ecu
bgzondere plaats innemen. Het verlangde
kan echter verkregen worden, als de leden
bij zich voordoende gevallen vroeg ter
vergadering komen eu bg elkander gaan
zitten, maar alleen als leden van den kerkeraad, zonder echter aldaar te zamen het
dagelijksch bestuur uit te maken.
Na eenige beschouwingen van de heeren
I. Teixeira de Mattos eu dr. M. C. Paraira,
ter bestrgding der meening, dat de minderheid, ten gevolge vau veranderde zitplaats, beperkt wordt in de vrijheid, hare
zienswgze te doen kennen, wordt de voordracht in omvraag gebi-<tcüt eu met 9
tegen 6 stemmen verworpen.
Voor de heeren J. Vita Israël, R. S.
Cattela, 1. Teixura de Mattos, dr. M. C.
Paraira, A. L. de Leaó Laguna en Jos.
Mendes da Costa.
e. Rapport over net aares van de» Vereeniging ter bevordering van de belangen
der P. i. gemeente te Amsterdam", waarbij betoogd wordt de noodzakelgkheid tot
opricating eener godsdieust-tusscneuschool
tegen betaling vau een schoolgeld van 15
cent 's weeks als maximum, eu tevens aan
den kerkeraad gevraagd wordt, of en in
hoeverre de vergadering zich bereid wil
verklaren, tot de oprichting van een Port.
Israël, godsd.-tusscaeuscuool alhier het
initiatief te nemen.
Na op den voorgrond te hebben gesteld,
dat de gemeente slechts geroepen kan
worden geacht, zorg te dragen voor het
godsd.-onderwgs aan de minvermogenden
en de oprichting van eene school voor betalenden niet tot hare roeping behoort,

verklaart de commissie, dat, naar haar
"ordeel, aan eene zoogenaamde tusschenschool voor onze gemeente 'geen behoefte
bestaat, vermits in verhouding tot bet getal
schoolgaande kinderen de bestaande kostelooze- en burger-godsdienstscholen voldoende zijn te achten en de daartusschen
gelegen klasse te min personen bevat, om
daarvoor eene afzonderlijke inrichting daar
te stellen en te bekostigen, daai gelaten
de vraag, of zulks van gemeentewege zou
lüogen geschieden. Voorts merkt de commissie op, dat bet door de vereeniging
verlangd initiatief feitelijk reeds door haar
zelve is genomen eu dat het resultaat
daarvan de meening der comm. bevestigt.
Immers, op daartoe gedane aanvraag hebbeu zich slechts 46 kinderen aangemeld,
welk getal naar het oordeel van bestuurderen tot het dubbele zal kunnen stijgen.
Deze cijSeis doen echter weinig af, als
men nagaat, dat onder dat getal kunnen
zijn twee of meer kinderen uit één gezin,
alsmede dat daaronder vermoedelijk ouders
zullen, die, hoewel in staat het schoolgeld

godsd.-burgerschool te betalen, van
de gelegenheid zullen willen gebruikmaken,

voor de

om op goedkoopere wgze hunne kinderen
van goed ingericht godsd.-onderwgs te

voorzien.

Ofschoon dit wellicht op velen der aangevraagd hebbende personen niet van toepassing i3, zal evenwel de oprichting en
instandhouding van eene tusschenschool
voor dergelijk klein getal kinderen groote
geldelijke offers vorderen, waarvan slechts
een uiterst klein gedeelte aan schoolgelden

zal worden vergoed.

Voor die betrekkelijk weinigen, waarvan
op afdoende wijze blijkt, dat zij niet vermogend genoeg zijn, bet matig schoolgeld
voor de burger-godsdienstschool te betalen, zal wel altijd gelegenheid bestaan tot
plaatsing op de kostelooze school, al zijn
zij niet in deu strikten zin des woords
arm, zoodat geen der kinderen van godsd.onderwgs behoeft verstoken te blijven.
Voor hen, die daartegen bezwaar hebbeu,
blijft de weg open, hierin gezamenlijk op
eene of andere wijze te voorzien door een
inrichting, die dau geheel van particulieren
uitgaat.
Naar aanleiding van een en ander stelt
de commissie voor, op het verzoek van de
adressanten te antwoorden, dat de kerkeraad geen aanleiding vindt tot oprichting
van de verlangde school en derhalve het
initiatief daartoe niet op zich kan nemen.
Met algemeene stemmen wordt dienovereenkomstig besloten.
’. Missive van den heer Jac. M. Vaz
Dias en 10 andere ledematen der gemeente,
verzoekende dat de vroeger bestaan hebbende school voor vereenigd godsdiensten maatschappelijk onderwgs voor de kinderen van behoeftige gemeenteleden weder
worde opgericht.
De voorzitter stelt de vraag, of de vergadering verlangt over te gaan tot dadelijke behandeling, of wel eeue commissie
te benoemen tot onderzoek eu advies. Het
eerste komt spreker wenschelijk voor, daar
de leden gelegenheid hebben gehad
de zaak te overwegen eu ieder reeds eene
overtuiging gevestigd kan hebben over de
quaestie, nl. of men tot den vroegeren
toestand zal terugkeeren of wel deu tegen
woordigen handhaven, ouder verbetering
van de gebreken, die aan de godsdienstschool mochten bestaan.
De heeren jhr. A. L. Suasso Jr. en Jos.
Mendes da Costa ondersteunen deze zienswijze, vermeenende dat iv de tegenwoordige omstandigheden vau geen teruggang
sprake mag zijn,
De heer R. S. Cattela beveelt de benoeming eener commissie aan, om de zaak
van alle zijden te onderzoeken en omtrent
alles benoorlijk ingelicht te worden.
Met 11 tegen 5 stemmen wordt besloten

-

tot

benoeming

eener

commissie.

De heer J. Vita Israël treedt in eenige

beschouwingen ter bestrgding van dat
denkbeeld, waarop de heer I. B. de Mesquita Jz. voorstelt, de discussiën te sluiten,
daar deze zaak geheel aan de commissie
moet worden overgelaten.'
Met 14 tegen 2 stemmen wordt hiertoe
besloten.
Tegen de hh. J. Vita Israël en A. Buzaglo.
Niets meer aan de orde zijnde, wordt
de vergadering gesloten.

Buitenland.
Groot-Brittannië.
vele
grootere en kleinere provincieIn
steden van Engeland, alwaar slechts kleine
Isr. gemeenten zijn, is het met het godsd.onderwijs vaak zeer slecht gesteld, naardien
de gemeenten niet bij machte zgn, een
pedagogisch gevormden onderwijzer te bezoldigen. Om dit euvel te verhelpen, roept
de opperrabbijn dr. Adler in warme bewoordingen de Engelsche Joden op, een
fonds te stichten, uit welks middelen zoodanige gemeenten tot de aanstelling van
een vasten onderwijzer kunnen ondersteund
worden.
Voor dit doel zullen ten
minste jaarlijks 1000 p. sterl. noodig zgn.
Een gedeelte van dit bedrag is bereids
uit verschillende legaten aanwezig.
Bij gelegenheid van het huwelijk van
den onlangs overleden hertog van Albany
heeft de heer W. Aronsberg te Manchester
met toestemming van de koningin een
aantal schoolprijzen, the duke of Albany
"prizes genaamd, gesticht, welke ook van
tgd tot tgd in verschillende scholen van
het koningrijk werden uitgereikt. Ter
herinnering aan genoemden prins heeft
thans de heer Aronsberg het aantal prijzen
met eenige vermeerderd.
De koningin, alsook de hertogin van
Albany, hebben den edelen weldoener in
een bijzouder schrijven haar diepgevoelden
dank voor diens gehechtheid aan het koninklijk huis en haar waardeering van
zgn weldadig streven doen betuigen.
Ten gevolge van de vijandige houding der Christelijke bevolking te Limerick
(lerland) tegenover de weinige aldaar
wonende Joden hebben dezen de stad
verlaten en zich te Cork gevestigd.

—

—

—-

Oostenrijksch-Hongaarsche Monarchie.
Bg zijn jongste bezoek aan de stad
Oedenburg richte de keizer van Oostenrijk
tot de deputatie der Israël, gemeente de
volgende toespraak: »Houd u verzekerd,
dat zich mijn koninklijke genade en mgn
bescherming tot alle klassen mijns volks,
zonder onderscheid van godsdienst, uitstrekken, en terwijl ik de uiting uwer
trouwe gehechtheid goedgunstig aanneem,
wensch en verwacht ik even oprecht, dat
de vrede, de broederschap en de eendracht
in uw kring gehandhaafd blijve en dat
uw geloofsgenooten de vruchten var hun
vlijt met de hun door de wet gewaarborgde
rechten ongestoord kunnen genieten".
Rusland.
Bijna in elk nommer der Russ.-Israël,
bladen leest men vau verdrijvingen der
Joden, vooral op het platteland. De hierbij
plaats vindende jammertooneeleu zijn hartverscheurend. Plotseling barst het onheil
over deze Joodscue dorpsbewoners los;
mededogenloos worden zg in allerijl verjaagd, zonder dat huu de tijd gelaten
wordt, het weinige wat zg' bezitten, bijeen
te pakken of orde op hun zaken te stellen.
Of deze ongelukkigen vau honger omkomen of niet, daarom bekreunt zich
regeering niet.
Een weldadige, die onbekend wenscht
te blijven, heeft aan het Israël, weeshuis
te Petersburg 10.000 roebels geschonken.

—

Tegen de heeren jhr. A. L. Suasso Jr.,
M. B. de Mesquita, I. B. de Mesquita Jz.,
Afrika.
Jos. Mendes da Costa eu de voorzitter.
Te Algiers zal binnen kort een Israei
Op voordracht van den heer I. B. de hospitaal worden opgericht; voor dit
doei
Mesquita Jz. worden met eenparige stem- zijn bereids 190.000 frcs. bijeengebracht.
men tot leden der commissie benoemd
dezelfde heeren, die het adres omtrent de
Amerika.
oprichting eener tusschenschool hebben
onderzocht, nl. de hh. D. H. de Castro Mz.,
In het begin der vorige maand stierf
mr. J. L. de Leaó Laguna en I. Teixeira te New-York een veteraan uit den
de Mattos.
bij Waterloo, de heer Victor Friburg
Aan eerstgenoemde zal daarvan worden overledene was in 1793 te Nieder-V
kennis gegeven, de beide andere leden bij Metz geboren, trad op 18jarigen leefnemen de opdracht aan, waarna de voortijd bij het Fransche leger in dienst en
zitter als lid dier commissie kennis geeft, maakte den veldtocht iv Rusland en de
dat hij voornemens is de commissie voor veldslagen bij Lützen, Bautzen en Leipzig
te stellen, den hoofdonderwijzer der godsmede, waarin hij tot den rang vau kapidienstschool over het adres te hooren, ver- tein opklom. Friburg laat 6 kinderen,
mits er tegen het onderwijs op deze school 37 kleinkinderen eu 13 achterkleinkindeklachten worden uitgebracht en het dus ren na.
billijk is, dien onderwijzer in de gelegenheid te stellen, daarover de vereischte inlichtingen te geven.
Druk van J. CLAUSEN, St. Jansstraat 40,

