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BEOORDEELIN<i~N.

aanrnerkingen op - het wetboek tul~
koopha(ldel.
(Eerste Artikel.)

· f'oor eenign tijd hebhea 'Wij de vrijheid genGillen een pall'
aaftmfJI'kio~n- tle mal'en op deft Nederlandseben .tekst ., ••
ona niètrw -ln:wserijjk. wetltofilt, lioofcbaltelijk. daarhean
ttreUeltde om àet ~rek.k.ige, dat. i~ het&elve gelegen · ie.
te deen- opmerken; Tot ooze grootale ·-verwoatlering oat.
"ïngen wij kort · daa»ep de v~tige M'Oorde11 vu den lleu
Lulofs, .een werkje •cnrer taalanivering do taalvenijking, eo
w~ia, onder anderen·, eene volkomene lofspraak. op ei.
bew-oordingen lier wetboelen vervat ia. VV · dat werkje,
betwelk overigeDa met -veel geleerdheid en ;,dl met veel
pst geachrenn is, hebbeo wij ter zijoer pi_" ~aproke•
ea al& toeo den Beer pcrefenor, Z04t. beleefd mogelij'- , te
Mntaan gesevea , dat bij :Zidh bsdl'o{fld W. Zoo. -als Y&llt
Mlf apree~, hebbea-wij daae ••~et' JÛM _Diu,.....- v~IHH
- - - De Beu. Lolofa ia !lij aij. . ateUäatJ ~eo, wij bij
de ooae • en de nieuwe wetboeken worden voorlplri or·
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Wij hebben reeds gesproken van een ze\eren Franschmaa,
die het .Yo.oroemen heeft om eene Histoire de la Belgique te
schrijven. Wij hebbeo re~ds opgemerlt dat hij al de bekwàamheden ·mist welke tot zulk. een werk vereisebt worden 1 en
zien met een onbrgrijpelijk genoegen dat de beste dagbladen
onzer stad zich in. den geest van den Argus over; deze zaak
b.ebhenuitgelaten. De hierbed.oelde Fraoschman is de Heer
Lejeune 1 een uitgewekene, over wien men de· Biographie
Universelk kan naiien; en de man tegen wien hij zich overstelt. is de Heer Dewez, een Nederlander, een geleerde van
zachte zeden, een beoefenaàr ván bet Vlaamsch, Latijn en
Fransch , en · alzoo een lelterkundige 1 die ten minste de
hrounenJt.an raadplegen waaruit geputlnóet worden .De tweede·
en veel verbeterde druk van zijne Vaderlandsche geschiede~
nis •' is op dit oosenblik ter pérse.

De Beer Speijcrt van der Eijk, werk:t in <lil oosenblik 'aan
een opstel over Let omberen, een onderwerp hetwelk hij he·
handelen zal in den stijl der Epist~/0! obscurarum virorum.

Bet tooneel gezelschap van den Heer Majofski bevindt zich
tegenwoorcl.ig te Brussel alwaar hetzel.ve eene vertooning
zal geven op den koninktijken schouwburg. ·Het sc'b ijnt
alzoo dat wij. vooruitgaan en de Nederlandscbe taal ook
~og uit iets anders zullen leerçn b~minnen dan juist wel
uit de plak.k.aten der sledelijk.e overbeid' uit patenten en
aommatiën:
.
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mc~nen

oploop van volk. veroorzaakte en ten gevolse waarva•
het garni:r.oen in de ~apenen kwam. Intussl.hen overtuigde
men zieh dat er niets anders was waa•· te nemen, dau het
p:aaaoligt dat , door een bodelaar terug gekaatst , eene
l.leine·begoacheling op de venste'rglazen veroorzaakte.
Een eenvoudig burger die kort daarna iu het ZO& e•ea s•
meld gebou" werd toegelaten, vend heteene J:OIHlerliasekerk,
en waarin niets te zien, en niets te k.oop wa8. ·

De engelscha hef dichter Sontheij • dezelfde "f8D wieR
een heldemiicbt doer Me,·rou\v Bihlcrdijk vet'taald is, beef•
een paar dagen in B•·ussel dOOI'gebragt, alJ9a&i' bij eenise
vrienden bezit, die hem hoogelijk beminnen. Men heeft bij
die gelegenheid opgemerkt dat hij se<le•·t 2ijn laatste verblijf in deze stad aller aanmerkelijkst in het Nederlandach
gevorderd is, en zich mei Cats en Vondel volkotoen heeft
bek.eud geo1aakt. Hij stelt den laatsten boven den eersten.
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Jan het h~llenst.a4nde cdrts motten alk brieven ~rn /Joocholappen zoreJ.r
~nderscheid hesorr;d worden. -

D~ i11teekeru'11g gesrhiéd& ten l't.antóre t1a11

hollengemelden wtt;ever, e11 voorû inï alk hoekh4ndelarén, en op ttUi! post~

Irantoren tJan lel rijk. D11 prij• i1 r o guld. in '&jaar, betaalbaar "'Ï kwar-
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&talen

Voor eenige dagen verbeelde men zich te Antwe~PeD dat
de duml in de protestaotaebe kerk was • hetwelk eenen on••
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