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tuiging der ouders. De beide Amsterdamsche Isr. gemeenten hebben haar
bijzondere scholen opgeheven, omdat zij
de overtuiging hadden, dat de wet op
het lager onderwijs stiptelijk zou gehandhaafd worden. Wanneer echter
de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
schoolboeken in het licht geeft, die in
strijd zijn met onze godsdienst-begrippen,
wanneer die schoolboeken hier en daar
op de openbare school gebruikt worden,
dan is een ieder verplicht, zijnen geloofsgenooten den raad te geven: Neemt
uwe kinderen van de openbare school,
want zij leeren daar den Bijbel minachten, zij worden daar gevormd tot
ongeloovigen.
Maar, zal men ons wellicht tegenwerpen,
hebt ge dan grond te gelooven, dat het
werkje van den eerw. heer Hugenholtz op
de openbare school ten gebruike ingevoerd zal worden? Wij voor ons hebben
de overtuiging, dat dit niet tot de on-

Slot.

Het zal wel geen betoog behoeven,
dat de meerderheid der Israëlieten voor
de neutrale school gestemd is. De verkiezingen van leden voor de StatenGeneraal, Provinciale Staten en den
gemeenteraad hebben het dikwijls genoeg bewezen, dat ook onze geloofsgenooten de liberale partij met alle kracht
ondersteunen, omdat deze richting de
neutrale school, en bijgevolg ook de wet
op het lager onderwijs, in bescherming
neemt. Wanneer echter de liberale
partij zich zelven zoo ver vergeet, dat
zij toelaat, dat op de lagere scholen
onderwijs gegeven wordt in Bijbelsche
geschiedenis op eene wijze, die strijdig
is met ons geloof, dan, wij zijn er verzekerd van, kan die partij niet meer op
onze ondersteuning rekenen. Wij wijzen hierop volstrekt niet, ten einde
pressie te oefenen, om onzen zin te mogelijkheden behoort. Immers, voor
krijgen. Wij dwingen niemand onze de Roomsch-Katholieken heeft men dit
overtuiging op, doch wij staan op ons schoolboek zeker niet geschreven. Zij
recht en willen, dat men onze jeugd toch zijn zeker niet gediend met de
geen onderwijs zal geven, dat strijdig is pennevruchten van den modernen pre-

FEUILLETON.

[15]

Het graf te Sabbioneta.
Geschiedkundige novelle.

111.

Op het sluwe gelaat van den oude streed
een slim lachje met nadenkenden ernst om
den voorrang, alsof hij in twijfel stond, op
welke wijze hij het moest aanvangen, om my
tegen een zoo hoog mogelijken prijs den hem
bekenden inhoud van de ontbrekende documenten te verkoopen, zonder zijne persoonlijke zekerheid in gevaar te brengen. Na my
een geruime poos doordringend aangestaard
te hebben, vroeg bij mij op zijne gewone
stekelige wijze:
Wilt gij het proces tegen de erfgenamen
onder alle omstandigheden doorzetten, of

"

wilt g|j slechts eenigen invloed op hen uitoefenen, om hen tot een billijk vergelijk te
dwingen?"
»Daar zy mijne verwanten zijn, zoo geef
ik er de voorkeur aan, een vergelijk met
hen te treffen."
zeide hg, het onderhoud kort»Goed"
weg afbrekende
> hiernaar zal ik mijne
bemoeiingen inrichten. Voor heden beveel
ik u in Gods hoede; ik weet genoeg." By
deze woorden gaf hij mijn begeleider een
heimelijken wenk, die voor dezen de uitnoodiging bevatte, na mijn vertrek alleen in het
officio terug te keeren. Een uur later trad
Lazzaraccio triumpheerend mijne woning binnen. De oude vos was in het net geloopen.
Daar hg hem op den mouw gespeld had,
dat ik een eenvoudig man was, van wien
hij geen gevaar te vreezen had, en diereeds
dankbaar zou zijn, als hij slechts een alge-

— —

meene inhoudsopgave der schuldbekentenissen
in handen kreeg,
beloofde de patroon
eene zoodanige, door tusschenkomst van een

—

vertrouwd schrijver bij de procuratiën, te
zullen bezorgen, daar waarschgnlg'k, wegens

de afwezigheid der vreemde erfgenamen, eene
ambtelijke opteekening der nalatenschap had
plaats gevonden. Lazzaraccio verried »natuurlijkerwijs" met geen enkelen trek, dat

Mijn oogmerk was dus op deze wyze door
de slimheid van den schrijver bereikt. Eenige
dagen later ontving ik het afschrift van den
werkelijken inhoud der oorkonde, die met de
opgaven in den brief mijns grootvaders nauwkeurig overeenstemde De schuldbrief luidde
op donna Beatrice de Luna en was tot een
bedrag van 150,000 goudguldens door koningin Maria afgegeven en door keizer Carl
erkend. De oorkonde was dus zonder twijfel
bg den dood onzer grootmoeder in haar bezit
geweest en moest zich thani in handen van
de gerechtelijke autoriteiten der republiek
of van een der procuratoren bevinden. Dezelfde zekerheid bestond er omtrent den
armband niet, waarschijnlijk wa"s het echter
wel, daar volgens Cornelio's verklaring, dit
kleinood als een moederlgk aandenken steeds
naast de familiepapieren in hetzelfde kastje
werd bewaard. Nu echter was het raadsel
nog raadselachtiger geworden; immers, waarom had zich de regeering een gedeelte der
nalatenschap, en juist dit, toegeëigend of
hoimelgk in bewaring genomen? In geen
geval mocht hier aan ontvreemding gedacht
worden. Want welke waarde konden die papieren hebben voor iemand, die zoovele andere kostbaarheden onaangeroerd had gelaten?

En dat van al deze kostbaarheden slechts
de armband, welke met de familiepapieren
in onmiddellijk verband stond, teruggehouden werd, deed ing een geheel andere oorzaak
vermoeden, die noch mijne eigen scherpzinnigheid, noch Cornelio's nadenken, noch
Lazzaraccio's sluwheid wist te doorgronden.
Ik gaf derhalve dezen .schelm zijn afscheid,
benevens zgn welverdiend loon, want hg'
had mg het zekere spoor aangewezen op den
weg, dien ik thans alleen te vervolgen had,
ofschoon ik nogtans voor eenigen ty'd mgne
brandende nieuwsgierigheid moest bedwingen.
IV.

Weinige dagen later bracht ik eindelijk
het zoolang uitgestelde voornemen ten uitvoer, om, door Cornelio en Bona vergezeld,
den rabbgn Leon da Modena te bezoeken en
hem de mg door del Medigo toevertrouwde
brieven ter hand te stellen. Ik trof in hem
iemand aan, van wien de groote roep, dien
hij in zgne geboortestad genoot, niet te veel

hij in staat was deze scherpzinnige onderstelling te bevestigen, en beloofde den oude verkondigd had. Hij was rank van gestalte,
eene tweede rol zechienen voor de over- en hoewel hy' te dier tijde nog lang niet zgn
gave van het afschrift.
vgftigste jaar bereikt had, zoo vertoonde zich

.

G. DA COSTA GOMES DE LA
PENHA, te Utrecht.
M. M. MEIJER, te Groningen.

wel wachten, der jeugd dit gevaarlijk
boekske in handen te geven. De Maatschappij tot Nut van 't Algemeen weet
dit even goed als wij; ook zij is er
zeker van, dat noch de Roomschen, noch
de orthodox-hervormde Christenen van
dit schoolboek zullen gebruik maken.
Wanneer nu evenwel de Maatschappij
tot de uitgave daarvan heeft besloten,
dan kan het bijna niet anders dan voor
de openbare chool zijn, en op die
openbare schooi ontvangen eenige duizende Isr. kinderen onderwijs. Wij moeten dus aanhoudend op onze hoede zijn;
wij mogen onze kinderen ook zelfs niet
één oogenblik uit het oog verliezen.
Onze bezorgdheid en vrees worden gewettigd door de omstandigheden, die
ons dwingen de uiterste waakzaamheid
in acht te nemen. Zal het vertrouwen,
-dat nu zoo zeer geschokt is, weder
hersteld worden, zoo is het hoogst noodzakelijk, dat het hoofdbestuur der
maatschappij op een of andere wijze
de gemoederen tracht te bevredigen,

wil men althans niet, dat de openbare
school een gevoeligen slag zal ontvangen,

zoodat op deze wijze datgene in de hand
om zgn hoofd en kin toch reeds de sneeuw
dei ouderdoms in veelvuldige vlokken. Schertsend pleegde hg te zeggen: >Dit zilver in
mgn baard en haar is het eenige, waarmede
de Voorzienigheid mij vroegtijdig en kwistig
begiftigd heeft j het zijn de thans zichtbaar
geworden Ariadnedraden der xorg, te midden
waarvan ik mg reeds sedert mijne jeugd door
het labyrinth des levens moest heenwerkon".
Op zijn hoog voorhoofd en zijne somwglon
van een inwendig vuur duister gloeiende
wangen waren de voren van een onophoudelijk denken en onvermoeid geestelijk scheppen diep ingegraven. Zgn bruine oogen schoten, als de sterren van den nacht, met tooverachtigen glans boeiende, stralen van een
magisch licht, dat tot in de diepste diepte
zjjner ziel scheen door te dringen. De indruk, dien het gesprek met dezen man op
mij te weeg bracht, was voor mg zóó wonderbaar sympathetisch, dat ik elk uur als
verloren beklaagde, hetwelk ik sinds mgae
aankomst te Venetië aan zyn omgang onttrokken had. Spoedig ontwaarde il£, hoezeer
zijn geest, kennis en karakter zich boven de
meeste zijner geleerde tijd- en geloofsgenooton onderscheidde; met welk een bewonderenswaardige zelfstandigheid, diepte en vrijmoedigheid hg' over de belangrijkste vragen
der philosophie, over haar verhouding tot
den godsdienst in het algemeen, zoowel als
over de geheiligde overleveringen dacht, sprak
en leerde, hoewel hg, gelijk de wjjzen aller
tg den, de orkende waarheden op al deze ge-

bieden niet altgd in hun onthulde naakt-

heid aan de wereld openbaarde, maar meestal
slechts voor zgnc vertrouwste leerlingen zachtjes den sluier oplichtte, achter welken de
verheven godin troonde. Het duurde niet
lang, of ik mocht mg' onder deze zgne scholieren rekenen, want ook hij kwam mij met
een verrassend vertrouwen en met schier
vaderlijke genegenheid te gemoet en wjjdde
mg weldra in zgne denkbeelden, zijne omstandigheden en zgne wisselvallige zielsstemmingen in. Ik vond den geëerden man juist
in diepe droefheid over den dood zijns oud-,
sten zoons, Angelo, die zijn lieveling en
zooals hg mg' zeide
in alle hoogere begaafdheden des geestes, zgn waar, maar veredeld evenbeeld was geweest. De smart over
dit verlies kon de ongelukkige vader niet
bemeesteren, hoezeer hg ook met al de kracht
van zgn sterk gemoed zgn zieleleed zocht te
verbannen, hoe diep zijn geest zich ook in

—
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Bij dit nommer behoort een BIJVOEGSEL met ons godsdienst-gevoel. De Isra- dikant. Voor de orthodox-hervormde
ëlieten nu zenden hunne kinderen naar Christenen, die hunne kinderen naar de
van
De Maatschappij Tot Nut
't Algemeen de openbare school in het volste ver- bijzondere school van hunne richting
trouwen, dat daar niets zal geleerd wor- zenden, heeft de eerw. heer H. evenmin
en de Openbare School.
den, strijdig met de godsdienst over- de pen opgevat; zij toch zullen zich
{Ingezonden?)
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Aanvragen en opgaven van liefdegiften
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zal gewerkt worden, wat het bestuur
afkeurt: het oprichten van bijzondere

scholen!
Op nog een ander belangrijk punt
moeten wij, mijnheer de redacteur, de
aandacht der lezers van dit blad vestigen; hetgeen wel is waar, reeds in
den »Open brief' van den eerw. heer
Chumaceiro is aangestipt, doch dat wij
nog eenigszins nader willen toelichten.
Leest men het bedoelde werkje van
bet begin tot het einde, gaat men
de bewerking en strekking nauwkeurig
na, zoo moet men tot de conclusie
komen, dat die groote partij in Nederland, diereikhalzend naar veranderingen
in de wet op het lager onderwijs uitziet,
volkomen gelijk heeft, dat zij al hare
krachten inspant, om haar zin te krijgen. Immers, wat was tot nog toe het
krachtigste wapen, waarmede men die
machtige partij met goed succes bestreed? Te zeggen: er wordt niets op de
openbare school geleerd, in strijd met
de godsdienstovertuiging der verschillende richtingen. Het hoofdbestuur der
Maatschappij tot nut van 't Algemeen
nu is van dezen heilzamen stelregel afgeweken en heeft gewild, dat men op de
school,waar kinderen van onderscheidene
geloofsbelijdenissen naast elkander plaats
nemen, ook onderwijs in de Bijbeische
geschiedenis, volgens eene bepaalde richstoute onderzoekingen verdiepte, en in de
nachtelijke eenzaamheid datgene aan het

papier toevertrouwde, wat hij uit de diepste
bedding der ge dachtenwereld to voorschijn
trok.
Dagen-, ja wekenlang gevoelde hg zich aan

dea ruwen druk des levens ontrukt, wanneer
hij zijne gewonde ziel in de golven van het
oneindige baden kon, wanneer hij zijn voor
niets terugdeinzenden geest tot op den oorsprong der dingen in de zee der beschouwingen kon doen onderdompelen; weldra
echter ontmoette hij, de koene zwemmer, de
een of andere hinderpaal, welke hem weder
tegen de harde klippen der werkelijkheid
terugslingerde. De smart ever zgn eerstgeboren, dooden, hoewel voor zijn liefde niet
verloren zoon overtrof don kommer over een
tweeden, levenden bijna verloren zoon, die sedert
vele jaren reeds het kind zijner zorgen was.
Sylvio, de jongste der beide zonen, thans een
twee-en-twintigjarig jongeling, was reeds als
knaap in lichtzinnigen overmoed en door een
slecht voorbeeld verleid zgn ouderlijk huis
ontvlucht en op een vreemd schip naar een
verwgderd land vertrokken. Zijn koene avontuurlijke zin was door de wondersagen, welke
uit de nieuw ontdekte werelden, de jeugdige
fantasie verstrikkend, tot Europa waren doorgedrongen, tot nog onbekende ondernemingen
opgewekt, en zgnrassche kloekmoedigheid had
hem met een stouten sprong door heimelijke
vlucht aan den verwachten tegenstand zijher

ouders ontrukt.

Zoo kwam de knaap, jarenlang als dood
beweend, op zekeren dag, even verrassend als
zgn vertrek, wel is waar rijker aan verbeel-

dingskracht, doch niet aan bezonnenheid, aan
de deur zgner vaderlijke woning kloppen.
Deze scheen hem echter te eng en te somber,
nadat hg in de tropischo pracht van hetaan
wonderen zoo rg'ke Indië aan zgnen onverwin-1 ijken zin voldaan en in hot nieuwe halfrond do
gouden puinhoopen van Montezuma's ry'k had
betreden, waarop de Spanjaard, als beheerscher der wereld, zgn weelderigen troon had
opgericht. Slechts zelden was hij aan de tafel
"n in de omgeving zyns vaders; in gezelschap van ruwe gezellen bracht hg' zgn tijd door
met het spel, de jacht naar vermaken en
allerlei stoute waagstukken, waarbg' hg de
groote geesteljjke gaven verkwistte, welke ook
hij in ruime mate van de natuur had ont(Wordt vervolgd.)
vangen.

ting, moet geven. De gevolgen van
deze, naar ons inzien, verkeerde handelwijze, zullen zich niet lang laten wachten.
Van den oogenblik, dat er inbreuk gemaakt wordt op het ware liberale beginsel in de wet op het lager onderwijs is de neutrale school slechts een
woordenpraal en zal zij geen voldoende
bescherming meer vinden.
Nu reeds wordt door het Anti-schoolwetverbond een goed gebruik van den
misslag, door het hoofdbestuur begaan,
gemaakt. Vergadering op vergadering
wordt belegd, waarin de uitgave van
het geïncrimineerde werkje besproken
wordt, en het wordt als een storrnram
gebruikt, om op de onderwijswet te beuken en om dan tevens eene agitatie in
het leven te roepen, die bij de aanstaande verkiezingen voor leden van de
Tweede Kamer der Staten-Gener. zekere
partij zeer goed van dienst zal zijn.
Als Nederlanders, als Israëlieten hebben wij op het bestaand gevaar gewezen, wij hopen en vertrouwen, dat het
hoofdbestuur zich niet door verkeerde
schaamte zal laten terughouden om, te
bekennen dat het gedwaald heeft; dwalen
is menschelijk. Groote belangen staan
hier op het spel, de toekomst namelijk
onzer jeugd!

-

[Wij willen door de opname van dat stuk als hoofdartikel volstrekt niet te kennin geven, dat wij met al
Red.]
hetgeen daarin beweerd wordt instemmen.
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Carolina van West,
Wed. Herman Isag Boas Berg.
5 Nissan 5633.
A»«^
AMSTERDAM
2 April 1873.
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Stnigt ktnniigiving.

De Heer A. ISRAËL en Echtgenoote
betuigen langs dezen weg hun oprechten
dank aan familie, vrienden en bekenden
voor de vele gelukwenschen, hun bij
hun Vijf-en-Twintigjarig Huwelijksfeest
op 29 en 30 Maart jl. toegebracht, en
in het bijzonder aan den Heer E. M.
Pimentel, onder wiens bekwame leiding
de feestviering op 30 Maart jl. plaats had.
Voor de vele bewijzen van belangstelling, mij gedurende mijne ziekte
betoond, breng ik langs dezen weg aan
vrienden en bekenden mijn hartelijken
dank.
Strijp bij Eindhoven, 3 April 1873.
[905]
EDUARD ELIAS.

In het Israëlietisch. Ziekenhuis te

D. E. KALKER,

Weldadige Menschenvrienden!
De Ondergeteekenden, bewogen met het
lot van eene ongelukkige, zeer ARME,
ZWANGERE WEDUWE, MET DRIE NOG
ZEER JEUGDIGE KINDEREN, welke weduwe daarenboven voor eese oude moeder
zorgen moet, doen langs dezen weg een
beroep op uwen weldadigheidszin. Hulp
is daar dringend noodzakelijk; dé arme
vrouw en haar kleinen, benevens de
hoogbejaarde moeder hebben gebrek aan
de eerste levensbehoeften en zien smachtend
naar uw bijstand uit. Geeft daarom iets
tot leniging dier ellende; geeft spoedig, dan
geeft gij dubbel.
De Ondergeteekenden belasten zich gaarne
met de Jontvangst van liefdegiften voor dit

doel.
S. S. LISSAUER, Breêstraat, Q 49.
ADOLF DE VRIES, Muiderstraat, V 283.
LOUIS KALKER, Kerkstr. bid Plantage,W3Bs.
A. D. SJOUWERMAN, Rapenburgerstr., V 416.
PHILIP ELTE, Rapenburgerstr., V 473.
Reeds bij den heer S. S. Liasauer ontvangen: ’l,-; G. ’0,50.

St. Anth. Breêstraat, C 89,
Mr. LOODGIETER, KOPER- en BLIKSLAGER,
AANMIER van GAZ- en WATERLEIDING,
blijft zich voortdurend beleefdelijk bij zijne geachte Begunstigers
aanbevelen, ook voor het LEVEREN en REPAREEREN van
BADTOESTELLEN.
Bestellingen van NIEUW, alsook VERTINWERK, voor het aanstaande Paaschfeest verzoekt hij in tij ds te willen opgeven.
PC. Met PRIMO MEI wordt de Affaire verplaatst naar de WEESPERSTRAAT bij de WEESPERKERKSTRAAT, W 42.

DE ONDERGETEEKENDE, Slager in de Israëlietische

Yleeschhal alhier, maakt, naar aanleiding een er Advertentie van
den 28 Maart jl., bekend, dat de Geestelijkheid der beide
Israëlietische Gemeenten geoordeeld heeft, hem het vertrouwen
van nrntJO) hetwelk hij altijd heeft bezeten, te blijven waardig
keuren, terwijl zij hem tevens gemachtigd heeft, te verklaren,
Hulp voor minvermogende Weezen.
Het Bestuur der Vereeniging „Hulp dat ieder, die omtrent zijn niJJ2XJ eenig wantrouwen mochten
voor minvermogende Weezen" brengt koesteren, bij haar nader inlichting kan bekomen.
ter kennisse der leden, dat de Jaarlijk-

sche Algemeene Vergadering zal gehouden worden op ZONDAG 20 APRIL
1873, in het lokaal Casino (Zwanenburgerstraat), des avonds te 8 uren, ter
bijwoning waarvan de leden mits deze
worden uitgenoodigd.
De punten van behandeling zijn:
a. Jaarlijksch verslag van den Secretaris en Penningmeester;
6. rapport der Commissie, belast met
het nazien der rekening en verantwoording over 1871;
c. benoeming van bestuurs- en commissieleden ;
d. voorstel van het Bestuur tot herziening van het Reglement;
e. loting voor de plaatsing van kinderen in het Nederl. Israël. JongensWeeshuis Megadlê Jethomim alhier.
Moeders of Voogden, die recht hebben,
voor haar kinderen of hun pupillen
deel aan de Verloting te verlangen,
kunnen zich, met overlegging der noodige stukken, daarvoor tot en met 16
April schriftelijk aanmelden bij den
eerstondergeteekende (Joden Breêstraat,
Q 18).
Het Bestuur voornoemd
A. S. NIJBURG, Voorzitter.
PHILIP ELTE, Secretaris.
[931]
Amsterdam, April '73.

8.

m. KBAlilIEHfe.

6,
X
Reguliersbreêstraal,
S
Soederouw,
A.
fffi
heeft de eer te berichten de ontvangst der nieuwste Modellen
PABASOIiS en EN-TOUT-CAS.
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Eerste werksters kunnen
dadelijk worden geplaatst op ket
Atelier van de KMEOTE BAZAH,
Vijzelstraat* Jf©. 585.

C,

VEERKAMP & C°.

.rrn dttsd p"p b*v p rrn rosom
MET RABBINALE GOEDKEURING.

Likeuren,

Keukenmeid

Wijnen, Azijn en Brandewijn
'tjnn nos by,

MENDES & VAN DER ELST.
"s-GRAVENHAGE, dat met 1 Aug. e.k.
FRANCO
voor de verpleging van zieken zal gevraagd in het Israël. Oude Mannenen Vrouwenhuis te 's-Hage, om met
worden geopend, worden gevraagd:
DH3ön
"3*o "11W1 rOTni fTO 0"n YJTÜN D'TyO
Mei a.s. in dienst te treden. Slechts FRANCO MENDES 'p *'V
V 3iw nvrvtao & van der elst
een Vader en eene Moeder, zij, die goede getuigen kunnen over- Dm va uonra norm: po nn«
dw to nnö3 «« amnvh onnpi to V?3niDvewn
gehuwde lieden, van middelbaren leef- leggen, zullen in aanmerking komen. DtfnnßN W? pifipö
1
.kt «713? -pooi ras» ?tw»
tijd, zonder kinderen te hunnen laste. Adres met franco brieven aan den

' '

Gegadigden gelieven zich bij franco Directeur van het Gesticht, Prinsengr.,
L 924 l
brieven vóór 22 April e.k. aan te melden N°. 65 aldaar.
yb-\r\ 'n P^"" ' n DV DVn
onder overlegging van behoorlijke bewijzen van goed Maatschappelijk en
.wen dw apr 'on p pre tjwtj
Godsdienstig gedrag, bij een der beide
.irmp rafc apy' "fao in Tiran
ondergeteekenden, aldaar.
directie:
.ÏWBW tTH3 pre Ytm'33 3j>jn TySH
L. SIMONS, President.
Hejx r i TM orriên.
Mr. JAC. VAN GIGCH, Secr.
Wij ondergeteekenden verklaren, dat de Wijn, Brandewijn, Azijn en Likeuren, welke door de
5
en al naar
ZATERDAG
APRIL 1873,
HH. FRANCO MENDES & VAN DER ELST als -ffi>3 verkocht worden, geheel
Met 1 Mei a.s.
zegel
is
voorzien.
gewoon
de Rabbijnsche voorschriften zijn bereid en dat elko flesch van ons
P.
I.
Gemeente
alhier.
van
Beth-Din
der
wordt de AFFAIRE
Het
A. VAZ DIAS.
Groote Opera-Bouffe in 3 Bedrijven.
i>. L. cardozo Jr.
5633.
Amsterdam o
6 Nisan
iXMU ouou.
AMbIMIUAM,
J. A. M. CHTTMACEIBO.
Muziek van Jacques Offenbach.
VERPLAATST van de Muidergracht
Nieuwe Decoratiën van K. H. Roskam Jr.
Om verkeerde uitleggingen te voornaar de
GUH§T,
Nieuwe Costumes van Henri Morriën.
dient, dat de door mij in mijne
komen,
NIEUWE AMSTELSTRAAT, P 64.
Tot Slot.
annonce den vorige week bedoeld verKerkstraat tusschen de Weesperstraat kooper
van witte tflTp-wijn (D'piOX \%
en den Amstel, W 347.
Eenige
waarvan geen "fóon vertoond kan worden, niemand is dan de Heeren Franco
heeft iemand, met de Mod. Talen en het
geDe
bericht
haar
Mendes
& van der Elst, te Amsterdam.
ondergeteekende
Kluchtspel met Zang in 1 Bedrijf.
Boekhouden bekend, dagelijks disponibel
en
begunstigers
bewijzen
eerde
hiervan zijn bij mij ter
geloofsgenooten, De
tot het Bijhouden van Boeken enz.
Entree ’0.60.
Aanvang: 8 ure.
[920]
PAASCHzij
dat
tegen het aanstaande
inzage.
Adres, franco, letter 8., aan het bureau
FEEST verkoopt,': BOTER, KAAS en
[919]
van dit Blad.
H. B. DE BEER.
DINSDAG 8 APRIL 1873.
KRLIDEIVIERSWAREJV, alles onder toezicht van de Eerw. Heeren Assessoren
Amsterdam, 2 April 1873.
Israël,
gemeenten alhier.
van beide
UEd.
gunst en recommanVerzoeke
van
den
ten voordeele
heer
ten huize van Gebr. Levisson firma
datie.
D. Proops Jz., Zwanenburgerstraat,
M. VIEIJRA—de Murcia.
P 198, te Amsterdam.
Houtgracht, Q 208.

.tb"?

Theater Tivoli (Nes).

L. E. Streep & Zn.

PERICHOLE.

ME

aren

De Twee Echtscheidingen.

:

OnSD DT3D

Buitengewone Voorstelling

Lokaal „De Herschepping",

|"m Eduard Bamberg. n

Op Zondag 27 April e.k. en volgende
dagen, zullende bovengemeldenten overstaan van de Notarissen MULDER &
KANNE, te hunnen huize te koop aanbieden een aanzienlijke en belangrijke CoUectie Hebreeuwsche en
andere Boeken, waarvan de Catalogus,
tegen betaling van 15 cent, bij hun te
[916]
verkrijgen zijn.

Ter gelegenheid m zijn 45-jaripn Tooneelflienst.

De Barbier van Straatsburg.
Blijspel met Zang in 3 Bedrijven.
GEVOLGD DOOR:

GODDANK! DE TAFEL IS GEDEKT.
Blijspel met Zang iv 1 Bedrijf.

Entree

’l.

Aanvang 8 ure.

Huishoudster.
Men vraagt, om met 1 Mei öf vroeger
in dienst te treden : eene bekwame
HUISHOUDSTER. Reflecteerenden ge-

lieven zich te adresseeren met franco
brieven onder letters J. J., bij den
Boekdrukker C. L. HEUL, te Zevenbergen.

[923]

De ondergeteekenden verwittigen het
geëerde Publiek, dat zij gedurende het
PAASCHFEEST zullen houden Biljarten Koffiekamer op de Bruiloftszaal in
bovengenoemd Lokaal, hopende door
een fatsoenlijk publiek bezocht te worden.
P. M. VAN BEEK.
ronrti
L JUÜJ
J. S. KAAS.

by2r\ nos by.

Bestuurderen van de Toevlugt voor
behoeftige weezen en oude lieden van de
Port. Israël. Gemeente berichten bij deze,
dat bij hun Voorzitter, den Heer A.
BUZAGLO, den 20"« Maart jl. van een
onbekenden menschenvriend, onder lett.
X. Z., is ontvangen de som van Honderd
Gulden ten behoeve van gemelde Inrichting, waarvoor zij den edelen gever hun
oprechten dank betuigen.
Moge zijn voorbeeld navolging vinden!
Namens het Bestuur,
[918]
J. d'ANCONA,
2 April 4873.
Best.-Secr.

JAGOBUS JÜDELS,

De ondergeteekende heeft eer zijnen
geachten begunstigers te berichten, dat
hij, evenals alle jaren, wederom ruim
voorzien is van ALLE SOORTEN van

KALVERSTRAAT bij het KLOOSTER, D 139,
bericht zijnen geachten begunstigers de»
GEBAfi.
ontvangst der nieuwste Fransche enL
NATHAN ZODIJ,
Joden Breêstraat, Q 287. Engelsche STOFFEN voor het aanstaande
NB, Bestellingen van buiten wordt men
verzocht, vóór 6 April op te geven, seizoen.
zullende alle bestellingen direct
Bericht tevens zijne geachte Cliëntelle, dat van af■
[908]
geëffectueerd worden.
Mei a.s. het Magazijn van Gemaakte Kleederen zal op- Hegenten van het Nederl. Israël.
houden te bestaan en hij uitsluitend zal voortgaan MEISJES-WEESHUIS alhier, geven
Noordermarkt,
met naar de maat bestelde Kleederen, waarvoor eene 1 langs dezen weg kennis, dat zij Een
in het gesticht zullen opnemen.
Fabrikant in Koperwerk,
ruime keuze Fransche en Engelsche STOFFEN altijd Kind
De
Weeze
moet zijn het Kind van
bericht steeds voorhanden te hebben, voorradig zal zijn, gereed te hebben.
een rechthebbende en daartoe roepen
DI.4MAM KLO VEUS en SMJDERSBAKKEN.
van Weesmeisjes,
De Verkoop der Gemaakte Kleederen, welke tot', zij opde betrekkingen
langstlevende
vader
of
moeder
aangenowier
SMT* Bestellingen worden
duurt
tot
worden,
voort
uitverkocht
spotprijzen
tijdens
hun
leden
overlijden
van het
men door
en
Weeshuis waren
verlangen bij de
Ultimo April.
I. L. BEER,

'

",

van Weezen in aanmerking te
Voorloopige Woonplaats van af Hei a.s. bovengenoemd adres opnameom
komen
zich schriftelijk vóór 25 Nissan
(Bovenhuis)»
(22 April) e.k. aan te melden aan het

Kerkstraat b/d. Weesperstraat,
N°. 310.

l Gesticht, Rapenburgerstraat,

J. II! BUI,

Mfflttll TI LlilÜl,

KOPER-, BLIKSLAGER en MKWERKER.
Zanddwarsstraat, 259,
biedt zich, ter gelegenheid van het
aanstaande PAASGHFEEST, aan tot
het Maken, Repareeren en Vertinnen
van alles wat tot dit vak behoort, beloovende een civiele bediening. [902]

SOCIETEITHOUDER,
Weesperkerkstraat, W 892,

bricht door deze zijn gachten geloofsdat hij voor het aanstaande
AASGHFEEST ruim voorzien is van
de volgende Artikelen, alles onder
Rabbinaal toezicht:
Diverse soorten Wijnen, Rum, Oranjebitter, Likeuren enz.
Prompte bediening. Solide behandeling.

fenooten,

Ridder

van AFFAIRE,

HEERENHUIS, BOERDERIJGEBOUWEN enz., groot

HEEREN- EN DAMES-ARTIKELEN.

»

OVERHEMDEN naar de Maat.

» 2,500.
»

Zijden Heeren-Hoeden

s. s. JACOBSON,

ROKIN, E 119.
Agent der Deventer Tapijt-Fabriek.

zanten.

} ~

-

da WERKENDE LEDEN der

met belanglooze medewerking van den Heer
J. SPEELMAN (Zang),
op WOENSDAG 30 APRIL 1873,

1,000.

Tapijten, Meubelsloffen,
Karpetten, enz.

In een vrij Joodsch burgergezin (Holte Brussel, wordt onmiddellijk
landers)
PREMIETREKKING 25 APRIL 1873.
gevraagd een MEID-ALLEEN, voor keuken en huiswerk geschikt en van volDe Leening is gewaarborgd:
doende getuigenissen voorzien. Loon
I°. Door het Kapitaal en de verdere bezittingen der Maatschappij.
’l2O per jaar.
2°. Door een Speciaal daarvoor verbonden WaarborgkapitaaL groot ’600,000,
Adres franco, onder letter H., bij den
effectief, den 29 Maart 4873. ingevolge acte van dien datum gedeponeerd I Boekhandelaar A. D. LUTOMIRSKI, te
bij de Nederlandsche Bank, afzonderlijk beheerd onder toezicht BOTTERDAM.
[894i]
eener bijzondere Gommissie, bestaande uit de Heeren:
P. NOORDHOFF en M. SMIT, te GroWESTENDORP &COMP.,].beiden te A . ,
ningen, hebben uitgegeven en alom
Amsterdam i
BURLAGE & ZOON,
verkrijgbaar gesteld:

liet toestemming van den Edel Achtbaren
Heer Burgemeester dezer Stad.

Handwerkers Eendracht,

,

ongeveer 50 bunder.
j Nader
M
De boerderij Teldheem, onder Mijdrecht, groot I
ongeveer löi bunder.
1
BU
De boerderij Veclust, onder Mijdrecht, groot on- /
PROSPECTUS
geveer 4 bunder.
katerstede
De
Donghorn, onder Arnhem, groot l OMSCHREVEN
ongeveer 5 bunder.
]
De woning Kleinzorg, met TUIN, onder Haarlem- I
mermeer, groot ongeveer 20 roeden.
'

f 150.000 te

van de Fijnste Pluche en elegant bewerkt, tot de minst mogelijke prijzen.
Ook voorradig Heeren- en JongeheerenFantasie-Hoeden.
REPARATIËN zoo billijk mogelijk.
A. W. J. BEUMER,
1
[904 ] Achtergracht b/h. We esperplein,
W 642.

VEREENIGING

22,000.

» 4,000.

De ondergeteekende heeft de eer te
berichten, dat bij hem te verkrijgen zijn:
"
DE NIEUWSTE MODELLEN VAN

«oor

zullen zijn gesteld. Het zal haar aangenaam zijn, met een ruim bezoek van
belangstellenden te worden vereerd en
in de gelegenheid te wezen, alle gewenschte inlichtingen te verschaffen.
Bestuurderessen voornoemd:
REBECCA VAN NIEROP,
Penningm eesteresse.
Mevr. A. VAN RAALTE,
geb. Polak Daniëls.
» A. MAY,
geb. Polak Daniëls.
Mej. T. DRESDEN.
»
M. LOB.
[8991
» R. LIONI.

aflosbaar binnen 40 jaren a pari en met de navolgende PREMIËN in VASTGOED, ter gezamenlijke waarde van f 150,000.
’120,000. De Jandhoeve Akkeroord, onder Moordrecht, met v

VAN

Weldadigheids-Voorstelling,

Restuurderessen der Dames-Vereeniging

tot aanschaffing van Kleedingstukken
voor behoeftige Kinderen op de Nederl.
Israël. Arnieubewaarschool hebben de eer
te berichten, dat zij op ZONDAG den
6 den April aanst. aan de Kinderen de
KLEEDINGSTI KKE\ zullen uitreiken,
welke op genoemden dag, van 1 tot 2
uren, in de lokalen dier School {Rapenburgerstraat, V 512) ter bezichtiging

'
"
groot ’1,250.000,

verdeeld in 5000 obl. a f 280,

Groote Opruiming

te geven

Amsterdam, April 1873.

Jhr. Mr. J. F. H. v. d. FELTZ, Lid van Gedeput. Staten van
Gelderland, Officier der Orde v. d. Eikekroon te Apeldoorn.
A. J. Baron SGHIMMELPENNINCKv.d.OIJE tot
HOEVELAKEN, Lid van Provinciale Staten,
President der Geldersche Maatschappij van
Landbouw, Burgemeester van Nijkerk. . . » Nijkerk.
» Wageningen.
D. VREEDE, Grondeigenaar
Dr. M. SNELLEN, Grondeigenaar
» Utrecht.
JDirecteixr :
~
Secretaris:
J. B. SNELLEN,
G R E G O O R.
der Orde van den Nederl. Leeuw.

Jonen Breêstraat, i\ 35.

Wegens VERPLAATSING

Regt.-Secr.

Besluit van 10 Febr. 1873, N°. 8.

3 % Geldleening,

S. M. COHEN & C%

Voorzitter.

JACOBUS MULDER,

Commissarissen:

I. E. RICARDO,

E. S. CATZ,

[921]

Gevestigd te APELDOORN.

Goedgekeurd bij Koninkl.

V 448.

.

,,

en Commanditaire .Vennootschap LENS & BERGSMA, te Arnhem.
Democratie en Wetenschap,
De ©BMOATTËsr worden uitgegeven a so % makende
door
/20© per stuk en zijn verkrijgbaar te Amsterdam bij de Heerenl
F. FERIXGA.

Eurlage & Zoon.
Westendorp & C°.

'

'

math. mag. phil. nat. dr.

Tweede, door den schrijver herziene

druk, 330 blz. druks. Prijs\f 2.75, franco
per post

1

f

2.90.
INHOUD.

in het lokaal Frascati (Nes), >
Voorrede. 1. De Nederlandsche dagbladvertelde
een
man,
dagen
Dezer
dat
2. De grondwet. 3. Het kiesrecht.
mij
vrouw,
zijne
pers.
die
door
den Doctor was-3
waarvan de opbrengst zal strekken ge- opgegeven, door de Witte Borst-Siroop geheel hersteld is
4.
Een
en ander over volksontwikkeling.
geworden.
heel ten voordeele eener
5.
Het
middelbaar
onderwijs. 6. Het onEnkhuizen.
J. Rienüerhoff Gz.
sterfelijkheids-vraagstuk en het openbaar
ongelüffige WEDUWE met yier nog zeer jeugonderwjjs. 7. Fabriekskinderen-wet. 8. De
dige Kinderen.
Internationale arbeidersvereniging. 9. SoDe
bekende

allergunstigst

NB. Het Bestuur vertrouwt op den
liefdadigen zin onzer Stad- en Geloofsgenooten (op de circuleerende Inteekenvan G. A. W. MAYER, te Breslau,
lijsten), ten einde in de gelegenheid wordt door vele doctoren aanbevolen tegen hardnek/eigen hoest, borst- en keelpijnen, griep,
gesteld te worden, in de behoefte dezer heeschkeid, ve.rslijming der ademhalingsorganen.
ongelukkige Weduwe en de haren te Deze SIROOP
werkt aanstonds na het eerste gebruik hoogst weldadig, lost de slijmj
op, vermindert de prikkeling der keel en geneest zeer spoedig de evengemelde ongesteldheden.
kunnen voorzien.
Namens hetzelve,
Prijs per Flacon ’l.
M. GROEN Gz., Voorzitter.
In Nederland alleen en uitsluitend te bekomen bij F. v. WINDHEIM & C O ., VerkOOphuiS,,
J. T. MINEKENHOFF, Secretarit. Ie Amsterdam, en in de bekende Depots in de Provinciën.
[927] ]

,

cialisme en assooiatie. 10. De taak van het
staatsbestuur. 11. De Handelmaatschappij.
12. Hypotheekbanken. 13. Staatsfinantiën
en belastingwezen. 14. De voor- en nadeelen
van hoofdelijken omslag. 15. Het Kadaster.
16. Politie en justitie. 17. Is oorlog noodzakelijk? 18. »De katholieken tegenover de
staatspartijen in Nederland". 19. De traagheid onzer legislatie. 20. Paul Lacombe.
21. Vier professorale brochures over tijdsomstandigheden. 22. Zekerheid, waarschijnlijkheid, mysterie. 23. De grondslag der
moraal. 24. Polia sparsa.
[892]

Seliroef-Sloonibooldiensl, 1873.

Attentie s. v. p.

Van AMSTERDAM naar PURMEREND vice versa,
MET DE

IJZEREN SCHROEF-STOOMJACHTEN

Antilope, Stad Amsterdam, Stad Purmerend en Eeemster,

in onmiddellijke correspondentie met de Diligenoediensten op Hoorn, Enkhuizen,
Medemblik m den Stoombootdienst op Edam, alsmede met de Jaagschuiten
op Broek en Monnikendam.

Heeren JDIAMAïfTAKREIDERS worden opmerkzaam gemaakt op
de groote Collectie Echte MEERSCHUIMEN SIGARENPIJPEN, SIGARENKOKERS, PORTEFEUILLES, PORTEMONAIES, ALBUMS, welke wegens
Liquidatie tot buitengewoon lage prijzen worden opgeruimd.

Wed. S. L Saks en M. S. Saks,
DAM, N°. 4, hoek VISCHSTEEG.

NB. Zaterdag en Feestdagen gesloten.

DIENSTREGELING
voor de Maanden APRIL, MEI, JU, JULI, AUGUSTUS en SEPTEMBER.

J. Höckel Portenart.

DAGELIJKS (uitgezonderd DINSDAG).
Van AMSTERDAM Voorm. *7, *10J uren.
Namidd. 2, *4, *7, 8£ uren
» PURMEREND Voorm. Bi, *8* »
Namidd. *12|, 4, *sf, *8i uren.

Nes, A 28S.

Ontvangen een ruime keuze Dames- en Kind er-parasols van af fl x £ g
En-totis-Cas van f 3tot fO, alsmede zijden Heeren- J'S s
tot
DINSDAG.
f 10. Zijden
parapluies van fsi tot f 10. Elegante zijden Dames- en KinderVan AMSTERDAM Voorm. 5, 6, *7, *10! uren. Namidd. 2, *4, *7, 8* uren.
parapluies van ’3.50 tot ’l5. Fijne Zauella's voor Heeren en Dames- g-* g"
» PURMEREND Voorm. *Bi, lil, 11* »
Namidd. *12è, 4, *s|, *8i »
parapluies van ft tot fl. Alpaca's in alle soorten van f 1.75 tot f5. f*| §<
vertrekuren
te
84
De
uur 's namiddags van Amsterdam en van Verder een groote sorteering Wandelstokken van fl tot f 10, alsook (o "-S
/j^aggSg
purmereml, alsmede de Correspondentie op de Hoornsche Diligence, Zyde, Zanella en Alpaca, om Parapluies, Parasols en En-tous-cas te/|, s >
overtrekken.
I u a jg
's namiddags te 7 uren van Amsterdam, vangen aan met 1 Mei en
Atelier speciale voor alle reparatiën van Parapluien, Parasols en « § |
eindigen met ultimo Augustus a.s.
Wandelstokken.
II o : 5*
* » CU§>
de
Gedurende
maanden April en September bestaat er CorresWinkeliers genieten rabat.
Jp
pondentie op Hoorn te 2 uren van Amsterdam.

lis

’

'

||yB®r

1

—■■■■■■1H111.1.1.11—Ml 111lll' —!■■■!■ I 1111. WII.IBI—!■■ .1 II

*

—
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_

De vertrekuren, aldus gemerkt, staan in verbinding met de DILIGENCEDIENSTEN
op HOORN en ENKHUIZEN, behalve ZONDAGS namiddag te 7 uren.

H. Pamstraat»
M GOLDSMIT,
279.

Op MAANDAG bestaat er eene extra gelegenheid voormiddag te 8 uren
van PURMEREND, en terug van AMSTERDAM namiddag te 5 uren.
Nadere informatien, ook omtrent Goederenvrachten, bij de Commissarissen te AMSTERDAM en te PURMEREND.

«P

»

A

ONTVANGEN eene GROOTE SORTEERING

©EMU. PAKE,

Fransche Heeren-Cols en Cravatten,

—

19,
IiJSMEGBACHT, BB 67,
hebben de eer te berichten de ONTVANGST der nieuwe
KAÏ.VEKSTBAAT;

—"*

PARASOLS & E2T-TOUS-CAS.
Nieuwe

Nieuwe .Stoffen om dezelve te overtrekken.
Regenmantels, Parapluiën
enz. De Goederen worden in en om Amsterdam op keuze verzonden.
[913]

■EI- EN PEÏÏEMBIK.
■

Nieuwmarkt

«».

Nieuwmarkt

De Blauwe Mer.
WV

111

Q\i

»»
ZEm

m

De ondergeteekende heeft de eer zijnen geachten begunstigers te berichten, dat zijn Magazijn weder ruim r
voorzien is van de NIEUWSTE MODELLEN der

eene groote Sorteering der nieuwste MANTILIES,
MANTELS, CHALES-LONGS, Doorgewerkte, Geborduurde .£» «è» J* Fransche Zijden Heeren-Hoeden, alsook een GROOTE "*> 4» X
COLLECTIE Fransche, Engelsche en Duitsche Vilten-, Stoffen- en Zijden
en Avonddoeken, alsmede eeno ruime keuze LYONSCHE Fantasie-Hoeden,
alsmede eene GROOTE SORTEERING Fransche en EngelLakensche en Bucksking Heeren- en
ZIJDEN, POPELINES, Fransche en Duitsche KLEEDJES- sche Flambards, fijne en ordinaire
Jongens-Petten, [benevens een GROOTE PARTIJ Fransche Zijden Petten,
STOFFEN, PERCALS, GORDIJN-NETELDOEKEN enz. enz. RUIME KEUZE in Kinder-Hoedjes, Petjes en Jachtclubs, welke, zoowel de

A. tti;i IL

[913]

Kalverstraat, hoek Bagijnhofsteeg,
E

338/39.

ordinaire als de fijnste, allen net en solide bewerkt zijn. Ook ga ik steeds
voort met het Opmaken en Vervormen van Zijden Heeren-Hoeden en
alle soorten Vilten- en Stoffen Fantasie-Hoeden.
Abonnements-Hoeden van af f 3.
Alle artikelen worden door mij a contant tegen fabrieksprijzen afgeleverd,
oodat mijne prijzen beneden alle concurrentie zijn.

De nieuwste MODELLEN van MANTELS en MANTILLES ontvangen, alsook [890'
een groote Sorteering CHALES-LONGS en DOEKEN. Wegens Verkoop van het
HUIS, worden alle Goederen ver beneden Fabrieksprijs OPGERUIMD.

Magazijn I OUDE KEIZERSHOF.
SLUITING Ultimo April a.s,, Nieuwendijk over de Raamskooi, L 305.

Amsterdam-Nieuwediep,
Langs
Purmerend en Alkmaar.

Zomerdienst aangevangen 1 April jl.

D A G E L IJ K S.
v. AMSTERDAM'smorg. 9 en's nam
4tu.
a
„
,
,
's v». c» lOj
PURMEREND
c
5*
HOLLOWAT's ZALF en PILLEN.ALKMAAR 'snam., 12i *sav. , 8 ,
Oudo wonden, zweren en etterbuilen. De
dagelijksehe ondervinding bevestigt de waar111 u.
heid, die over allen tegenstand gedurende t. NIEUV7EDIEP 'smorg. 8 , 'sav.
zeven-en-twintig jaren heeft gezegevierd, na- , ALKMAAR 'svm.c»ll , 'snachts ca 2J ,
PüRMEREND'snam.„l2ï , 'smorg. 4i
melijk: dat er geene middelen bekend zijn
aan Holloway's middelen gelijk in het genezen
van zeere beenen, zweren, wonden, huidziekRetourbiljetten onbepaald geldig.
ten, roos, abscesson, brandwonden, hoofdzeer
Goederentarieven zeer laag gesteld.
en in waarheid allo gevallen waar de huid
Aan al de tusschenstations (behalve
beschadigd is. Het is van het grootste gewicht
deze ongemakken spoedig te genezen, daar Watergang en de Kooi) bevinden zich
anders het verplichte in huis blijven de ge- aanlegsteigers, zoodat geene kosten voor
zondheid verzwakt. De gereede middelen ter het van en aan boord brengen
genozing vindt men in Holloway's Zalf en behoeven betaald te worden.
Pillen, die de wonden beelen en derzelver
Ligplaats te Amsterdam: Texelsche
oorzaken verdrijven. In de ergsto gevallen is de
2 e Steiger van het Damrak.
Kade,
zalf er in geslaagd eene volkomene genezing te
Nadere informatiën te Amsterdam bij
bewerken, nadat ieder ander middel gefaald had
den
Agent J. C. HECK, Texelsche Kade,
ergste
eenige verlichting te geven. Do
gevallen spreiden het best hare deugden ten toon. 2<= huis van het Damrak, L 187.
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K 332, AMSTERDAM.

Mapzijn DE HENKS,
Kalverstraat, E 20.

L. RELLM.

SCIIROEFSTOOMBOOTDIENST

,

C. MEtrWSEH,

Groot Assortiment DEMI-SAISONS, Rijke Sorteering
VOORJAARS-COSTUMES en KINDER-PAKJES in alle
Prijzen.
uit Parijs en Londen ontvangen eene prachtige collectie Elegante STOFFEN voor het aanstaande Seizoen.
Onder leiding van bekwame Coupeurs worden de
Goederen, desverkiezende, zonder verhooging van prijs,
naar de maat geleverd.
m\
J. CAHEN J*.

W FINALE UITVERKOOP.

Wegens sterfgeval worden alle nog voorradige Parapluien, Parasols, En-toutCas en Wandelstokken tot veel verminderde prijzen opgeruimd.
Warmoesstraat over de Pijlsteeg, J 624.
Gebr.

G.KARSSEN,

PISART.
Kalender. "
I

""

Van 7 Nissan tot 13 Nissan 5633.
(Van 4 April tot 10 April 1873.)

KONINGSTRAAT b/d. Oude Schans,
O 373,

maakt het geëerde publiek bekend, dat
hij zich belast met den AANLEG voor
fiaz- en Waterleiding, koopt en verkoopt
alle soorten van GAZ-ORNAMENTEN en
alles wat tot het Vak behoort. Verguld en
bronst op nieuw. Repareert dezelve.

Vrijdag... Ingang v. d. Sabbat te 8 uren.
i
vn nDr ~ 12J tttHSi.
Zaterdag
s
Uitgang
van den Sabbat te 7 u. 21 m.
1
Zondag.-"" HÖlpfi 's namiddags te 6 uren.
Donderdag
npna.

"

-

pan

Snelpcrsdruk J. Vita Israël, firma J, B. de Mesquita.

INSREAUËLWTCWH EEKBLAD.

88te Jaargang.

Om u met de echte
te maken.

Voor Amsterdam
Voor de overige gemeenten des rijks,

franco

Afzonderlijke nommers

-

J1ö K

lesr der waarheid bekend
<é j?r XXII: 21->

Ataemtsßrijs per Jaar:
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CORRESPONDENTEN !

Verschijnt's Vrijdags. - Bijdragen, brieven A. D. LUTOMIRSKI, te Rotterenz. uiterlijk Dinsdag, en advertentiën
dam.
Woensdag, franco, aan het bureau van
dit Blad (Muiderstraat, V 280). Gebr. BELINFANTE, to 's-Gravenhage.
Ongefrankeerde brieven enz. worden bepaald geweigerd.

K. 37.
VRIJDACx
4 APRIL.

M. Michel Cogalnitchano, oud-minister,
woedende Jodenvijand wegens de ontelbare
schulden, die de Joden van hem te vorderen
hebben en die hij nooit betaalt, erlangt het
woord. Deze spreker trekt partij van elke
Nationale vergadering van Rumenië. gelegenheid om tegen zijne ongelukkige schuldeischers hevig uit te varen, daar hij zich
Men leest in VEcho de V Oriënt:
tot eiken prijs wil van hen bevrijden. Toen
In ons vorig nommer hebben wij melding hij minister van buitenlandsche zaken was
gemaakt, dat do kamer dor gedeputeerden (1868—1869), heeft hij, in weerwil van den
van Rumenie, in hare zitting van 19 Febr., strengen winter, alle Israëlieten uit de laneene wet op de privilegiën der verkoopers delijke gemeenten verjaagd. Hij spaarde toen
van sterke dranken heeft aangenomen, waar- zelfs da vrouwen, die pas bevallen waren, niet,
van de Israëlieten werden uitgesloten; daar maar deed haar het bed verlaten, ton einde
in art. 8 van deze wet bepaald is, dat elke de landelijke gemeenten te verlaten en ontzeide
verkooper van sterke dranken, hetzij in de haar tevens den toegang tot de steden. M.Michel
dorpen of op den openbaren weg, als kiezer Cogalnitchano verklaart, dat, ofschoon hij tot
in eene der gemeenten van Rumenie moet in- de oppositie behoort, hij zich haast ditmaal
geschreven zijn, om deze privilegiën te kunnen het plan van het gouvernement aan te bevegenieten. Overwegende nu, dat de Israëlieten len, verwachtende, dat dit plan een heilzamen
geene kiezers kunnen zijn, kunnen zij bijge- en zedelijken maatregel tegen de Joden bevat.
volg geene vrijheden tot het verkoopen van Men begrijpt, dat door dien maatregel 39,000
sterke dranken verkrijgen. Wij haasten ons, familiën zijn geruïneerd. Zoo veel te beter,
om, naar opgave van de Monitorul Official, want deze familiën zijn slechts Joden, die,
het verhandelde in deze zitting, in betrekking volgens M. Cogalnitchano, de ware wormen ?
tot art. 8, bekend te maken. Wij zeggen den zijn, die aan het merg derRumeniërs knagen.
eerbiedwaardigen gedeputeerde van Jassy,
Men leze het volgende amendement, voorden geleerden M. Basile Pogor, die de eenige gesteld door U. César Boliac:
»De maire en do onder-prefect zijn verwas, die alleen den moed heeft gehad, het
woord ten voordeele der ongelukkigs Israëlieten antwoordelijk voor elke overtreding op deze
te voeren, openlijk dank. Wij willen ook, dat de wet". Het amendement van M. Boliac wordt
wereld de namen zal kennen van die verschrik- niet door 5 gedeputeerden ondersteund, en
kelijke samenzweerders, die, door hunne op- daarom verworpen.

BIJVOEGSEL

Het volgende amendement, voorgesteld dooiden eerbiedwaardigen M. Basile Pogor, wordt

gelezen:

»Ik stel voor de intrekking van art. 8.

M. de president. Over het amendement,
voorgesteld door M. Bazile, hetgeen niet
door 5 gedeputeerden wordt ondersteund,
zal niet gediscuteerd worden: Stemmen:
» sluiting der discussie." M. Basile Pogor.
Mijne heeren! Ik begrijp niet, waarom over
dat artikel, dat slechts door een comité van
gedelegeerden is voorgesteld, over een artikel,
dat het plan van het gouvernement niet is, in
de volgende passages:
minuten gestemd is; waarom gij zoo
twee
M. M. Cornea leest art. 8, voorgesteld door gehaast zijt, om de sluiting der diseussiën
de commissie uit het gouvernement bij het te vragen (gedruisch), vooral niet, daar dit
ontwerp van de wet.
artikel de heiligste rechten schendt, den vrijen
M. P. Tufelcica. Ik neem het woord, niet handel, een internationaal recht (gedruisch).
om dat artikel te bestrijden, maar om eer- Indien dit artikel met den spoed, dien gij
biedig aan den president van de raadsverga- begeert, wordt aangenomen, zou het ons
ring der ministers te vragen, of hij zijne voor do oogen van geheel Europa onteeren
toestemming aan dit artikel geeft, en hoe hij (gedruisch). Welnu, mijn plicht is het, u dit
het opvat, want, zie hier, wat in dat artikel te zeggen, en gij zijt vrij, alles te doen, wat
aat:
gij wilt (gedruisch). Bijgevolg, mijne heeren,
»Behalve de vermelde vereischten, moeten verzoek ik u, do discuisiën nog niet te sluiten,
zij, die verlof willen verkrijgen, de hoedanig- want ik maak mij sterk, om te bewijzen, dat
heden, bepaald bij de wetten en de reglementen, dit artikel in een barbaren-tijdvak thuis bedie betrekking hebben op de verordeningen hooren, voor den dag van heden niet van
op de kroegen, bezitten". »In de landelijke toepassing is (hevig gedruisch). Mijne heeren,
gemeenten, in de dorpen, in de burchten en in wilt mijne argumenten aanhooren, en sluit
de kroegen, die zich op den grooten weg de diseussiën niet. Men stemt over de sluiting
bevinden, moeten de slijters van sterke dranken der diseussiën, die aangenomen wordt. Men
als kiezers van een der gemeenten van Rumenie brengt art. 8 ia stemming, dat aangenomen
ingeschreven zjjn." Wat mij betreft, mijne wordt.
B
z.
heeren, ik keur de wet goed, mits men het
moet opvatten, dat de Joden uit de dorpen
verjaagd moeten worden, dat is: in geene
landelijke gemeente mogen Joodsehe herbergiers zijn. Indien dit zoo is, dan wensch ik
Duitschland.
het gouvernement en den voorstellers dier wet
Het moedig en krachtig optreden van
geluk, want het is eene weldaad. Ik vraag
dus, wat M. de minister van financiën be- onzen geloofsgenoot Lasker in Pruissen
doelde, toen' hij, evenals M. M. Cogalnit- heeft bij alle geciviliseerde natiën een buichano, zeide, dat het voldoende zou zijn, tengewoon groot opzien verwekt en zeer
indien de wet niets anders uitwerkte dan, veel bijval gevonden. De Educatore Israein plaats van dat zich thans zoovelen lita maakt daaromtrent een artikel, voormet het verkoopen van drank bezig houden, komende in de Tunfella, een ltaliaansch
zij zich tot den akkerbouw zouden wenden. tijdschrift, openbaar, alwaar men leest:
Ik weet, dat van hier tot Moldavië bijna alle Lasker
zou in de tijden vaii het oude Rome
»
Joden kroeghouders zijn." Bijgevolg als de een
tweede Cato geweest zijn. Vrij van
Christenen hunne plaatsen zullen innemen,
hebzucht, heerscht bij hem slechts
zullen zij zich niet meer met den akkerbouw eerzucht en
streven,
zijn vaderland trouw te diehet
eenig
kunnen bezighouden, eu ziedaar het doel, dat
nen.
Bismarck zeide bij gelegenheid: Lasker
de wet beoogt, om den akkerbouw te hulp te
is nog minder te overwinnen dan Achilles,
komen, verijdeld..
M. de president van de ministers-vergadering daar hij niet, gelijk de Grieksche halfgod,
antwoordt, dat hij zich in een netelige positie een plek heeft, waar hij gewond kan worbevindt, niettegenstaande neemt hij art. B,voor- den". In hetzelfde blad leest men vervolgesteld door de commissie, aan en verplicht zich, gens omtrent den Pruissischenafgevaardigde,
om het strikt te doen uitvoeren, d.i.: den Israë- dat hij een groot redenaar, een scherpe,
lieten het verkoopen van drank te verbieden. logische denker is en een onomkoopbaar

Buitenland.
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Prijs der
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UITGEVER-DIRECTEUR:

ruiende taal, voor die wot, dio een nieuwe
vlek voor de geschiedenis des lands is, hebben
doen stemmen. Deze laatsten zijn: de oudminister Michel Cogalnitchano, wien de constitueerende vergadering van 1866 heeft doen
kennen als een onzedelijk en onwaardig man,
toen zij voor zijne verwijdering uit de vergadering s.temde; een zekere P. Tufelcica,
een onbekende grootheid, en de beruchte
redacteur der Trompette, César Bolliac, die
beschuldigd is van op 62jarigen leeftijd, zijne
aangenomen dochter van 11 jaren verkracht
te hebben. Wij ontleenen aan den Monitorul

'TOK

(.sf 3 a's 'Vcï)

/ *■— Eirma J, B. de Mesquita.
« 4.50
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J. A. M. Chumaceiro.

Aövertentiën:

Van I—s regels 40 Cts.
meer 5 Cts.

—

—

ledere regai

Kapitalen of buitengewoon

groote letters worden berekend naar dt
plaatsruimte, welke zij beslaan.
CORRESPONDEKTEN:

Bij abonnement buitengewoon rabat.

G. DA COSTA GOMES DE LA
Advertentiën uit het Buitenland 16 CU.
PEN HA, te Utrecht.
per regel.
M. M. MEIJER, te Groningen.
Aanvragen

30

karakter heeft, iemand, die zich door persoonlijke belangen er niet van laat afhouden,
de waarheid te doen zegevieren.
Het
doet ons werkelijk goed, te vernemen, hce
de welverdiende roem van een geloofsgenoot
tot in de verst afgelegen streken doordringt.

—

Italë.
Zooals wij reeds vroegermededeelden, heeft
dr. A. Berlinerin 'tbelangderJoodsehewetenschap een reis naar Italië ondernomen, waarvoor hem van de Pruisische regeering ondersteuning is gegeven. In het jongste nommer van der Israelit maakt genoemde heer
reeds het begin zijner bemoeiingen openbaar. Daaraan ontleenen wij het volgende:
jßome 5 Maart. Daags na mijn aankomst
begaf ik mij naar het Duiteche gezantschap,
alwaar ik tot mijn vreugde vernam, dat
daar reeds een aanbeveling voor mij van
de hand des rijkskanseliers was aangekomen. Deze aanbeveling had die uitwerking,
dat de Italiaansche regeering, op verzoek,
verlof gegeven heeft, oor de gezamenlijke
bibliotheken van het rijk, alwaar verzamer
lingen van handschriften te vinden zijn,
te mijner beschikking te stellen. Nu moest
ik nog een groote moeilijkheid overwinnen
en trachten mij te ontheffen van een groote
bezorgdheid, die mij reeds bij mijn ver-

en

°/ 0 rabat.

opgaven van liefdegiftea

«Slechts twee voorbeelden: In de cata*

logus vindt men een handschrift van Or
sarua, (jmt "VU*) opgegeven. In de hoop
dat dit het nog niet bekende deel ppiJ
van dit hoogst belangrijk werk mocht zijn,
greep ik er zeer haastig na. Wat vond
ik echter? De
Maor van Pesachm, beEen ander] manuginnende met
script behelst een «ommentaar van den
Pentateuchus, welk werk echter in den
catalogus aan iemand wordt toegeschreven,
die 200 jaren later dan de schrijver zelve geleefd heeft. Doch genoeg hiervan,- den volgenden keer zend ik nader bericht over den
voortgang mijner studiën.
//Terwijl ik u nog mededeel, dat brieven
aan mij gericht, onder het adres: «Signore
Samuel Alatri per Doth. A. Berliner, a>
Koma, via Tuamara, 12", bezorgd moeten
worden, groet ik u en al mijne liere
vrienden hartelijk.
„Met hoogachting,

—

»Dr. A. Berliner".
Zooa\9 de Ib. An. mededeelt, heeft de

overleden Said Nissim Samama, volgens
een testament, in het jaar 1866 geschreven,
den armen der -stad Tunis 500,000 fr.,
onderscheidenen Tal moed-geleerden 250,000
fr., der stad Jerusalem 250,000 fr., de Talmoedgeleerden aldaar, 250,000 fr., de ste300,000
trek van huis heeft gedrukt. Het betrof den Zefath, Tiberias en Hebron
fr.
gelegateerd.
namelijk, om verlof te erlangen tot het geVoor eenige Talmoedgeleerden te Tunis
bruik van de onder pauselijk beheer staande
beeft
bij voor ieder afzonderlijk 25,000 fl.
vaticana. Maar ook dit gelukte mij, doorDe overledene had een eigen
bestemd.
dien de bibliothecaris der Sapienza een
en
synagoge
sjocheth. Zeventig personen
mijne
begelegenheid wist te vinden, ten
alleen
van hem hun levensonderhoud.
genoten
hoeve den kardinaal Antonelli een verzoekschrift te overhandigen, hetwelk ook door
een geleerde, aangesteld in de numismaBinnenland.
thische afdeeling, op het warmste werd
AMSTERDAM, 3 April.
ondersteund. Ten gevolge daarvau kreeg
ik ook weldra bericht, dat het mij geoorDoor Z. Ex. den Gouverneur-Generaal
loofd was, na afloop van het cameval, met
*
van
Ned. Indië, is benoemd tot notaris en
mijne onderzoekingen in de vaticana een
vendumeester
te Madroen on»e voormalige
begin te maken. Gedurende den tijd, die stadgenoot,
de
heer R. J. van Lier, tevens
dnartusschen verloopen was, had ik gelegen- notaris
vendumeester
en
te Ngawi.
heid kennis te maken met de voor de
Joodsehe literatuur 'n g bijna niet gebruikte
casanata, die na de vaticana de grootste
* Door de permanente commissie «ijd,
in Rome is. De bibliothecaris een zeer ter vervulling der ontstane vacatures, bevriendelijke Dominikaner stelde mij daartoe noemd bij de Nederl. Israël, schoolbesturen
in staat, doordien hij, bij wijze van uit- te den Helder, de heer J.Grunwald, tevens tot
zondering, mij toestond, ook gedurende den voorzitter; te Haarlem, de heerLion Cohen;
carne vals-tijd eenige uren daags van debiblio- te Harlingeu, de heer W. de Hartogh; te
Lemmer, de heer A. M. van der Woude;
theek gebruik te maken".
Sedert acht dagen ben ik nu viermaal te Maassluis, de heer L. P. van Gelderen,
*
'sweeks,
daar behalve Zondag ook des Don- tevens tot voorzitter; te Zalt-Bommel, de
derdags gesloten is, des voormiddags van heer H. S. Enthoven. en op verzoek, eerB—ll8 —11 uren in de vaticana, des namiddags vol ontslagen, wegens vertrek naar elders,
van 2—5 uren in de casanata werkzaam. de heer S. Smid, lid der schoolcommissie
Ook zal ik, zoo God wil, indien ik beide te Haarlem.
bibliotheken heb doorgewerkt, met andere,
verzamelingen van manuscripten, die hier
* Zaterdag a.s. zal de eerw. heer D. L.
lijn, kennis maken. Ik mag niet nala- Cardozo ter Port. Synagoge in de ochtendten, van een omstandigheid, die mij, toen dienst eene predikatie en de wel-eerw. heer
ik vooi het eerst de vaticana bezocht, bij- J. M. Content ter Groote Synagoge de gezonder trof, melding te maken. Ecu der bruikelijke theologische voordracht te 12|
bibliothecarissen, professor in de Semitische ure houden.
talen, deed mij namelijk terstond de vraag:
of ik dezelfde persoon beu, die van hetßaschi* Wij vestigen de aandacht onzer lezers
werk, dat hij zoozeer waardeerde, een editie op de advertentie der vereeniging „Handbezorgd heeft. Een dergelijke erkenning kon werkers Eendracht". Daar men door voor
mij in dezen oogenblik niet anders dan aan- de weldadigheids-voorstelling, in de advergenaam zijn en zij was ook van dat ge- tentie bedoeld, een entree te nemen, een
volg, dat ik, de Jood en Duitscher, benevens arme weduwe met 4 nog zeer jeugdige
nog acht bevoorrechte personen, waaronder kinderen ondersteunt en tevens een genoede heer
ook de beroemde professor Momsen, dade- gelijken avond kan doorbrengen
zijn medewerking beloofd
lijke iedere verlegenheid, indien wij het
een of ander handschrift verlangden, aflegden. twijfelen wij niet, of velen zullen zich
«Door de zeer groote menigte van ma- opgewekt gevoelen de pogingen der verteriaal, valt de moeite, aan mijn arbeid eeniging te steunen.
verbonden, niet te ontkennen. Niet zelden
moet ik er mij mede vergenoegen, slechts
* Wij vestigen gaarne de aandacht onzer
de dwalingen, in de catalogen, die hier ziju, lezers op een in dit nommêr voorkomende
te verbeteren, opdat daardoor de weg advertentie, waarbij door dames-bestuurgeteekend worde voor anderen, die na mij, deressen der vereeniging, die zich ten doel
vau hetgeen voorhanden is, nut willen stelt, de kinderen, die de Nederl. Israël,
trekken.
bewaarschool alhier bezoeken, van de noo-

—

—

Op de Vraag van den president, of er het blijspel »Oom en Neef, of misverstand waren allen van oordeel, dat het eene fout moet
dige kleedingstukken te voorzien, wordt
kennis gegeven, dat Zondag a.s. de uit- nog leden waren, die voorstellen te doen op misverstand", door T. C. Meijs, en „het ziju, hetgeen trouwens in bovenvermeld werkje
reiking dier kleedingstukken zal plaats hadden, vroeg een der leden het woord Testament van Oom Jan", blijspel in vier volstrekt geen zeldzaam verschijnsel is; getuige
hebben, en waarbij belangstellenden tot het en stelde voor, o.n, bij wijze van demon- bedrijven, door J. Heijs van Buren, zeer hiervan Zaeutto's geboortejaar 1649. Dat dit
onwaarheid
is
bezichtigen daarvan worden uitgenoodigd.
Wij hopen dat een ruim bezoek de dames, die
zich ter wille der arme kleinen gaarne veel
moeite getroosten, het bewijs zal leveren,
dat haar edel streven naar verdienste wordt
gewaardeerd.

van het Centr. Israël,
* Ten isbehoeve
weeshuis
ïn Maart ingekomen: van mej.
E, Hijmans, te Wijk bij Duurstede, i aandeel in de rentelooze geldleening 50, van
den heer A. Sternheim, te Utrecht, gecollecteerd bij den heer S. Lankhout, te Utrecht
1 50, van den heer M. Elias, te Strijp,
gecollecteerd bij eene voorstelling van de
rederijkerskamer «Nut en Genoegen," te
Eindhoven 13, van den heer J. M. Son,
te Utrecht, gecollecteerd op een besnijdenis
bij den heer J. I. Wijzenbeek, te Culemborg, 2.55, van deu heer Boutelje.te Midburg, van S. de G. 2.80, door den heer
L. S. Spanjaard, te Borne, van diversen
aldaar / 6, van den heer K. Simons, te
Dusseldorp, 4.50, door den heer B. J. Levi,
te Schiedam, van den heer J. A. Polak, te
Rotterdam, ter eere der nagedachtenis zijner
overleden echtgenoote, mevr. S. S. Polak,
geb. van Goch,
100, door de sub-commissie te Dordrecht, van de vereeniging
»Megadlé Jethomiem" aldaar / 25, van
N. N. te Rotterdam
12,50, door den heer
M. Wijzenbeek te Culemborg, eerst deze
maand bij den regent-penningmecsterontvangen: offergelden van het 4e kwartaal '71
tot en met het 4e kwartaal '72, ’12.21,
gecollecteerd op de besnijdenis bij den heer
J. van Polen op 25 Febr. 1872, f 3, idem
bij den heer M. Vorst op 3 Maart 1872,
/ 1,68, door den heer M. Elias, te Strijp;
van den heer Eduard Elias aldaar 25,
/
door den heer A. Hirsch, te Tiel, van B.
te O. 5, van den heer L. S. de Beer, te
Utrecht, voor onthaal / 15.50, door den
heer Roelof B. Citroen, alhier van N. N.:
1 Sl u ij sen Hoofiën »Handb. voordeGesch. der
Joden", 3 dm., van N. N. 1 dl. >Huisvriend",
mijn» 12 leien, 50 cahiers, 2 gros pennen, 50 penhouders enz. Nog ’10.50 bijeen
gebracht op het Bar Mitswa-feest van den
jongenheer Bernard de Vries.

’

’

’

’
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’
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*

*

Ten behoeve van het Centr. Israëlweeshuis is, bij gelegenheid eener 40jarige
«chtvereeniging, door den heer Ph. Diamant
gecollecteerd de som van 12.50.
[Herhaald wegens eene misstelling.]

*

’

De Noordstar van 23 Maart jl. bevat
een verslag van een op den 20sten dier
maand door den heer Heuckeroth te Groningen gegeven concert. Op verzoek nemen
wij uit dit verslag het volgende over
>A 1 de afzonderlijke nommers van het
programma te noemen, zou ons te uitvoerig doen worden. Eene uitzondering meenen wij echter te mogen maken voor de
Fantaisie brillante, door den componist, den
heer S. Samethini, den concertgever opgedragen, wiens meesterlijke uitvoering van
dit verdienstelijk werk eene waardige inleiding was voor hetgeen zou volgen. De
toejuichingen, die zijn zoon ten deel vielen,
golden ook den bekwamen leermeester, die
in de geacheveerde uitvoering van het
Nonet voor negen koperen instrumenten,
van den heer A. Berlijn, onder zijne leiding uitgevoerd, de beste belooning kon
vinden voor de moeite en inspanning door
hem als leeraar in de koperklasse aan de
muziekschool aangewend om degelijke artisten te vormen.
"Gelijk men weet, werd dit werk door
den talentvollen componist wijlen den heer
A. Berlijn, expresselijk voor de familie
Heuckeroth vervaardigd en den concert-

i

gever opgedragen.
»In 1869 het eerst onder de voortreffelijke
leiding van den componist, met medewerking van den heer Heuckeroth, te Amsterdam
voorgedragen, bewees de uitvoering hier,
dat de concertgever geheel in den geest
van den componist was doorgedrongen. Het
ronet werd ten gehoore gebracht op eene
wijze, die al het schoone er van duidelijk
deed uitkomen."
§ 's-GRAVENHAGE, 31 Maart. Heden
had de gewone jaarlijksche algemeene
vergadering der no3n /WNT iïlSTl plaats,
waarin den leden den gunstigen staat der vereeniging werd kenbaar gemaakt, terwijl door
het bestuur de vraag gesteld werd, wat er
met het batig saldo moest geschieden.
Hieromtrent werd besloten, deze gelden
vooreerst nog in kas te houden.
Nadat de rekening en verantwoording
over het afgeloopen jaar in handen eener
daartoe benoemde commissie was gesteld,
was aan de orde de verkiezing van een
Uit bescheidenheid
nieuwen president.
wilde de heer M. Abrahams zich eene herbenoeming bij acclamatie niet laten welgevallen. Hij werd echter met schier algemeene stemmen herbenoemd.

stratie tegen het kerkbestuur en den ker- vlug en tot aller genoegen afspeelden, waarkeraad, eiken Sabbat ook in het man-lokaal voor hun dan ook zeer vele bijvalsbetuigodsdienstoefening te houden, en wel om- gingen ten deel vielen. Een en ander werd
dat de kerkeraad den gemeenteleden op afgewisseld door voordrachten van de heeren
hun adres betreffende een {ID onbeleefd H. A. Boasson, Ch. Boassou en M. Moerei
had bejegend. Hierop antwoordde de presi- van Breda. Laalsgenoemde verraste ons
dent, dat hij, dit voorstel als eene wraak- met eene humoristische voordracht van
neming op den kerkeraad beschouwen- J. K. de Recht, die ons aller aandacht trok,
de, bet niet in behandeling zou nemen. en menigmaal de lachspieren van alle aanEen ander lid, om andere redenen hetzelfde wezigen in beweging bracht. Het eerelid,
voorstellende, werd besloten eene stemming de heer H. A. Boasson, komt zeer veel lof
te houden, of het reglement der vereeniging toe voor de wijzen, waarop hij de belangen
in dien zin gewijzigd moest worden, om van »V.d.ü." behartigt en voor de pogingen,
voortaan op Sabbat godsdienstoefening te die hij aanwendt om de vereeniging tot
houden, hetgeen met overgroote meerder- zulk een hoogte te brengen, dat zij met
heid van stemmen werd verworpen.
eere in den lande genoemd wordt.
Hierna werd nogmaals aan de commissie, Daar, waar alles goed was, behoeven wij
die belast was met de inzameling van gelden niet ieder afzonderlijk te vermelden of
tot het doen schrijven der wetsrol, dank onzen dank betuigen. Wij mogen echter
gebracht en nadat besloten was, de regle- niet nalaten, openlijk onze welgemeende
menten te doen drukken en aan de leden hulde te brengen aan de dames, het eerelid,
uit te reiken, opdat zij in 't vervolg zullen het ijverig bestuur en den werkende leden,
weten wat zij al dan niet kunnen voorstel- daar allen op uitmuntende wijze hun moeilen, werd deze vergadering gesloten.
lijke taak vervulden. Moge het hun geMoge toch de strekking dezer vereeniging geven zijn, steeds op dien weg voort te
goed begrepen worden en de getrouwe gaan. Moge de sluitingsrede, door den heer

—

opkomst der leden daarvan het bewijs
leveren, dan zullen èn bestuur èn leden
zeker de schoonste vruchten van hun heilig werk plukken!
* Naar men verneemt, heeft de heer
E. van Oven, ten gevolge van eene, op
Zaterdag 80 Maart gehouden buitengewone
(geheime) kerkeraads-vergadering, zijn
ontslag genomen als lid der commissie
tot oprichting van het Israël. Ziekenhuis,
hetwelk met 1 Augustus a.s. in exploitatie
komt; de commissie betreurt zulks zeer,
terwijl velen dit als *te nederig" beschouwen.
ALKMAAR, 1 April. Onze stad- en
geloofsgenoot, de heer M. M. Verkozen Jr.,
heeft, ter gedachtenis aan Alkmaar's ontzet (8 Oct.), Z. M. den Koning aangeboden een door hem keurig bewerkt gouden
insigne, voorstellende de burcht van Alkmaar, prijkende met een met diamanten
ingezette kroon met toepasselijk randschrift,
en heeft bij kabinetschrijven van 23 Maart
j.1., namens Z. M., een vleiend schrijven
met Hoogstdeszelfs acceptatie en dankbetuiging ontvangen.
NIJKERK, 26 Maart. pojn "W San
jn3üi?ö Hl). Onze gemeente trof heden
een gevoelige en harde slag; het behaagde
den Almachtige tot zich te nemen onzen
eerwaarden, braven leeraar en onderwijzer,
den godvruehtigen en humanen mensch
ptMtn Jl3 TOW T3 pm? 1. In de kracht
zijner levensjaren moest hij het tijdelijke
met het eeuwige verwisselen. In den leeftijd
van bijna 54 jaren is hij tot zaliger gewesten overgegaan. Zijn afsterven is voor
deze gemeente in 't algemeen en voor zijne
leerlingen in 't bijzonder een groot, een
schier onherstelbaar verlies. Godvruchtig,
godvreezend, humaan en minzaam jegens
ieder, kenmerkte hij zich bij ieder, zoowel
bij jong als oud, bekenden als vreemdelingen, met wien hij maar eenigszins in aanraking kwam, door zijn braaf en edel
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Ch. Boasson gehouden, bevestigd worden,
dan voorzeker, zullen de Israëlieten van
Zeelands hoofdstad nog menigen genoegelijken avond doorbrengen. Een zeer geanimeerd bal, dat den gansenen nacht voortduurde, besloot deze vergadering.
GRONINGEN, 25 Maart. Zaterdagavond werd in het Concerthuis alhier, de
derde en laatste voordracht gehouden van
wege de hier gevestigde afdeeling der
//Maatschappij tot nut der Israëlieten in
Nederland". De heer mr. H. Schaap hield
bij deze gelegenheid eene lezing, die de strekBrievenbus.
king, had het bewijs te leveren van de stelling:
P. Joliainia R. is gearriveerd; nu zullen wij zien.
dat men de beschaving van elk volk leert }3iü
ta"W\ In overweging.
kennen uit zijne wetten, in verband hiermede A. Ie VH. 70 conts part.
besprak hij de bepalingen en verordeningen O. Indien het inderdaad waar is, dat de heer J.
plaats
omtrent de vestiging der Israëlieten en de Zeehandelaar, wien door de bevoegde macht geen
in de hal is toegestaan, daar tegenwoordig bij herhaling
uitoefeningen hunner bedrijven in ons veischijnt en bevelen uitdeelt, hetwelk bepaald ongevaderland en enkele andere staten, De oorloofd is, zoo cal de geestelijkheid
en de haldirectio
bijdrage werd geleverd door den heer niet in gebreke blijveo, de noudige maatregelen te nemen.
E. Ali Cohen, die »De ledige stoel", van
ERRATA.
A. ,1. de Buil, en »Een bezoek bij Jan
In
advertentie
de
in
ons vorig nommcr, van de Port.
Steen," van W. J. van Zeggelen, voordroeg. Israël, gemeente te Rotterdam
mouten vervallen de

*

Ingezonden Stukken.

"

karakter. Onze gemeente staart dan ook
met een bedroefd hart zijn vroegtijdig verscheiden na, met den innigen wensch, dat
zijne fiot7J in zaliger gewesten '333 mfl
nraCTI in ruime mate de vruchten van
zijn vromen en onbevlekten levenswandel
moge deelachtig worde en ocs tot V'D moge
strekken. CMltyD inDBOI DWTWD mr Tfltt
De ter-aarde-bestelling van zijn stoffelijk
hulsel, die gisteren plaats had, werd niet
alleen bijna door alle leden dezer gemeente,
maar ook door tal van elders daartoe expresselijk overgekomen vrienden en bekenden bijgewoond. leder beijverde zich,
zooveel mogelijk, hem de laatste eer te
bewijzen; de lijkrede, uitgesproken door den
heer B. S. Hamburger, en de HBDn, door den
wel-eerw. heer H. Hurwitz, van Amersfoort,
bevatten ware beelden van den braven
levenswandel des overledenen, terwijl ook
de weleerw. heer A. M. Chumaceiro, mede
van Amersfoort, bij de geopende groeve een
roerende en treffende rede aan 's mans
nagedachtenis wijdde. iT3JUJI.
MIDDELBURG, 31 Maart. Gisterenavond hield de rederjkers-vereeniging
„Vermaak door Oefening" iv het schuttershof #de edele Handboog" alhier haar vierde
buitengewone vergadering, welke door een
aantal vreemdelingen en ongeveer vijf en
dertig leden met hunne dames werd bijgewoond. Wij gelooven niet te veel te
zeggen, indien wij beweren, dat allen, die
daarbij tegenwoordig zijn geweest, een
genoegelijken avond in den volsten zin des
woord hebben doorgebracht, waartoe niet
alleen de heeren werkende leden Ch. Boasson, Andé van Ham, M. de Groot, Henri
Boasson, J. Visser, J. Pinto, J. Cohen, B.
Metz, M. Polak, die ons aangenaam vergastten, hebben bijgedragen, maar vooral
ook de dames F. 8., E. P., D. P., die haar

is,
zonneklaar. Iv Wi ruw (1646)
ontving hij reeds van Samuel Aboab een antwoord
op eer. doctorale vraag, die hij als opperrabbijn
van Venetië tot hem gericht had. (Zie 121 rwv
hsviv, pag. 24.)
De Barios (Opuscula Arbol de Vidas, pag. 78),
wanneer hij den lof van Saul Levi Morteira en
diens verdiensten als stichter (1637) van de
gebr. Talmud Thora (later met de gebr. 0"n p
vcreeuigd ouder den naam »T»n rro) bezingt,
noemt als eerste leerling die bij stichting en ook
als eeD, die bij ( je opening tegenwoordig was,
Moseh Zacutto.
Het eigenlijke geboortejaar
heb ik nergens met zekerheid kunnen opsporen.
Zou men nu onder de -vjno aw im vém -mx aan
Maranen ook misse'nieu moeten denken (vreemd
denkbeeld genoeg in deze woorden !). Maar Zaoutto
leefde in Amsterdam, dus buiten het oord der Maranen, zegt gij wellicht,
eu toch is er uog iets
daaromtrent iv het midden te brengen. Omstreeks
dezen tijd (1625?) kwam de door zijne werken
over geneeskunde bekende geleerde Abraham
Zacutto (Lusitanus) uit Portugal, om zich hier
metterwoon te vestigen. In Lissabon als practiseerend arts levende, ging hij, gedwongen om
zijn vaderland te verlaten, op 50-jarigen leeftijd
naar Amsterdam, om daar den Israëlietischen
godsdienst te belijden, aldaar hij ook in 1642
overleed. Of er nu, met het oog opdat vreemde
deukbeeld, eene verwarring van personen bij den
schrijver heeft plaats gehad, durf ik niet te verzekeren. Naar mijn bescheiden oordeel, beeft men
deu geneesheer Abraham Zacutto, door bovengemelde Barios met den naam van Nieuwe Mozes
Zacutto vereerd (zie Arbol de Vidas, pag. 84),
met onzen wetgeleerde Moseh Zaoutto, Morteira'a
leerling, verwisseld.
Het is slechts eene gissing, die ik gaarne voor
beter geef.
Met de plaatsing dezer regelen zult gij zeer
verplichten
4 Nissan 5633.
D. R. Montszinos.

woorden: „en andere Israëlieten" alsook in de onderteekening de naam P. M. de Labella.

Aan de redactie.

Bij den Uitgever dezes zijn weder
Dezelfde opmerking, die door deu heer L. Ph.
Prins, te Arnhem, iv uw nommer van heden ge- verkrijgbaar gesteld:
maakt is, vind ik in den catalogus, door wijlen
den heer L. Rosenthal, te Hannover, van een
groot gedeelte zijner rijke boekverzameling verVOORDRACHT voor de beide
vaardigd en in handschrift nagelaten. Nu de
eerste avonden van het
bibliografische beschrijving vau Jos. Fleschs no«n
DBi» 'IMX, laat hij o. a. volgen : japn Tew lanan
PAASCHFEEST
o» d«d ovi-no wrt Ti S» os-u Nini /iisoS die-h tm
pS / "i;jm njnn din Saa jn «jn xj sw /jw »a lissr» met Nedercl. vert
0.45.
»
,wrtpn pro trhxrb Saw aS n» «p ;ia 'bk mv» pesrw' zonder »

min

’0.75.

-

'■wSjsp fhïfiß jwSa "rtpn "rwVx n„ : aro 'X nairaa
7J73 Nim 'I 3 T** r,öl? inN Di D
'IJ, "nD ,xa
i'uhprm rota o n»a miJTI Sy BTI 11N*
13no

' '

im *rww virufl '131 itdt n»s h» : 'a rmi'aai
omx ddib1? nta
ainai "wu ma iv'x
rwa va D'Bnom D-oia
jn' ? nan p\ny rom ■»*
pTI fis.
"vuns

aw

1

tfvah

."trribDONa

DHtr mix iBD

.noö b& ']W
Prijs

S*SS ppn

ttd kvh

, f0.35.

NB. Boekhandelaren genieten rabat.

Waren de hier medegedeelde nog maar do

éénige onjuistheden in het boekje van

Plesch!

Het telt die echter bij honderden. Het bevat
schier geen naam, of hij wordt door ééne of
meer onjuiste opgaven gevolgd. Des schrijvers
opgaven verdienen dan ook niet bet minste vertrouwen.

De bron voor P.'s mededeeling betreffende
Mozea Zaeut? Zij zal niet gemakkelijk te vinden
zijn, evenmin als ,mvin Sy iüwb", die, volgens
Elescb, in handschrift bestaat. Wie zai ook de
bronnen voor zijne ontelbare onjuiste mededeeliugeu kunnen en willen opsporen? Misschien
dacht F. bij den naam Mozes Zaeut aan Abraham
Zaccutus Lusitanus, die te Amsterdam tot het
Jodendom is teruggekeerd.
M. Roest Mz.
Amst., 28 Maart 1873.
Mijnheer de redacteur!

In het bijvoegsel van n°. 35 las ik een ingezonden stukje, onderteekend ""Tas t"x, met verzoek
aan de redactie, om naar kolommen nu eu dan
open te stellen voor onbekende prozastukkeu en
gedichten vau Joodsehe geleerden. De redactie
schonk aan dat denkbeeld adliaesie en nam als
proeve daarvau ecu gedicht vau den beroemden
Moseh Zucutto op. Ik vertrouw, dat de geachte
inzender, alvorens het ter plaatsing aan te bieden,
doordrongen was van het schoone en verhevene
van dat meesterstuk. Ik neem de vrijheid dan
ook, om hem in het belang der Joodsehe letterkunde, langs dezen weg vriendelijk uit te noodigeu
om datzelfde gedicht op te helderen en met aanteekeningeu te verrijken, opdat het voor mij eu misschien ook nog voor vele anderen toegankelijk
worde. Zóó is het onbegrijpelijk, en de plaatsing
ook doelloos.
In de tweede plaats ern antwoord aan den beer
Reeüs jaren geleden, bij het
Prins te Arnhem.
lezen van het werkje rsia '»JN niwS, stond ik
stil bij de woorden DTwwaxa -vjru aib im van» mx
toegepast op Moseh Zacutto en ik vroeg mij
af: Kan dat waar zijn? Mag men aannemen,
dat zoo een groot geleerde eenmaal het rechte
welwillende medewerking hadden verleend spoor verloren bad? Ook verschillende geleerden
en in vereeniging met genoemde heeren iv het buitenland, die ik hierover geschreven heb,
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Snelper»drvdt J. Vita liraël, irma J. B. d«

Miiauïta.

