
ITALIË.

De Romeinsche correspondent van de Revue de

Lyon verbetert het bericht van de Moniteur in zoo-

verre, dat hetgeen naar de Oostenrijksche ambassade

uit het Vatikaan is overgebracht en tevens ook naar

de andere ambassaden, is een onlangs opgemaakte
en compleete inventaris van alle papieren en docu-

menten der pauselijke archieven, waarvan copie ver-

strekt is aan alle bij den H. Stoel geaccrediteerde
diplomaten, opdat zij, mocht het noodig zijn, zich

daarmede gewapend, naar het Vatikaan kunnen be-

geven en opeischen al wat rechtens den Paus toe-

behoort en deze bij zijn vertrek uit Rome, niet

aanstonds zoude kunnen medenemen.

Te meer is dit noodig, wijl de vorige Paus Pius

IX reeds moeilijkheden met ie Italiaansche regee-

ring gehad heeft om de bagatel van een paar por-

celeinen schotels uit het pauselijk paleis van Castel-

Gandolfo.
Het Italiaansche gouvernement is reeds door de

gezanten der mogendheden aangezocht om meer af-

doende maatregelen te nemen voor ’s Pausen vei-

ligheid, waaraan terstond voldaan is. De buitenposten
langs de tuinmuren en aan de poorten zijn versterkt

en er is een nieuwe wacht geplaatst, door bersaglieri
betrokken, achter de St. Pieterskerk, nabij de munt;

telegraaf- en telephoondienst zijn zóó ingericht dat

alle° mededeelingen en orders, ’s Pausen veiligheid
betreffende, onmiddellijk ter bestemder plaatse kun-

nen over gebracht worden.

Volgens de Patrie is omtrent het vertrek des Pau-

sen nog niets met zekerheid vastgesteld, en blijft
’t zelfs mogelijk dat bet in het geheel niet plaats
vindt, mits de Italiaansche Regeering van houding
verandert. Mocht echter de Paus vertrekken, dan,
meent het blad, zou niet Salzburg, Malta, Weenen

of Avignon, maar Monaco de meeste kans hebben

om hem tot verblijf te mogen strekken.

In November keert de Duitsche diplomaat Schlözer

te Rome terug en alsdan in hoedanigheid van gezant
van Pruisen bij den H. Stoel.

Ook worden tegen dien tijd de Russische diplo-
maten Massalofi en Boutenief terugverwacht met het

definitief antwoord der Russische regeering op ’s

Pausen voorstellen.
De hoop bestaat dat Z. H. in het Consistorium,

op het einde dezes jaars te houden, het resultaat

der onderhandelingen met Duitschland en Rusland

zal kunnen mededeelen. Tevens zullen in dit Con-

sistorium, en niet op dat, hetwelk dienen zal voor

de laatste voorbereidende acten der heiligverklarin-
gen op 8 Dec., nieuwe kardinalen benoemd en ver-

scheidene bisschoppen gepreconiseerd worden.

Kurd v. Schlözer, zoo deelt de Kreuzztg. mede,
is den 5. Jan. 1822 te Lubeck geboren, waar zijn
vader Russisch consul-generaal was. Nadat hij de

lessen gevolgd had op het gymnasium te Lubeck,
begaf hij zich, 19 jaren oud, naar Göttingen om

aldaar aan de akademie het Arabisch en de ge-

schiedenis te bestudeeren; in 1842 volgde hij de col-

leges van Dahlmann te Bonn en van 1843 af de

colleges van Ranke te Berlijn, waar hij in ’45 pro-

moveerde, om vervolgens 1 1/3 jaar in Parijs door

te studeeren en daarna te Berlijn zijne geschied -

vorschingen met ijver voort te zetten. In dezen tijd
verscheen zijn eerste boek, een werk o'ver de eerste

bewoners van Rusland; hiermede had reeds aanstonds

de kleinzoon van den vermaarden Duitschen ge-

schiedschrijver August Ludwig v. Schlözer zich met

zijne navorschingen op historisch gebied, een plaats
veroverd in de rijen der publicisten.

In 1849 volgde op dit boek een studie over mi-

nister »Choiseul en zijn tijd,” en kort daarna twee

dergelijke studiën over de geschiedenis der Hanse-

steden en de politiek van koning Frederik (de oude

Frits) van Pruisen en de politiek van keizerin Ca-

tharina II van Rusland. In 1856 ontving het publiek
van zijne hand een nieuwe historische studie over

Chasot, den speelmakker en vriend van Frederik den

Groote. In eene recensie van dit geschrift noemde
Max Muller van Oxford Kurd v. Schlözer een der

eerste geschiedschrijvers dezer eeuw, aan wiens vroeg
talent hij hulde bracht.

In het jaar 1850 werd dr. v. Schlözer referen-
daris aan het Pruisische Departement van Buitenl.
Zaken. Nadat hij daar zes jaren gearbeid had, werd

hij in December 1856 als attaché van het gezant-
schap te St. Petersburg benoemd, alwaar hij tot

1862 vertoefde en van 1859 af legatie-seeretaris was

bij den toenmaligen Pruisischen gezant v. Bismarck-

Schönhausen (den tegenwoordigen rijkskauselier) tot- <
dat hij, toen deze in Juli 1862 naar Parijs over-

geplaatst werd, weder plaats nam op het bureau voor

Buitenl. Zaken te Berlijn. Reeds een jaar nadien

werd hij als zaakgelastigde naar Kopenhagen ge- :
zonden en in ’64 als legatieraad naar Romé, waar ;
hij als zoodanig, onder Harry von Arnim, tot 1869

bij de Pruisische ambassade werkzaam was. Gedu- i
reude al dezen tijd was v. Schlözer in gedurig ver-

keer met de hoogste waardigheidsbekleders der Kerk

en erlangde een hoogen roep als diplomaat. Kardi-

naal Antonelli en anderen onderhandelden veel

liever met den legatieraad v. Schlözer dan met den

ambassadeur bij den H. Stoel v. Arnim zelven.

Van zijn standplaats te Rome, waar hij later nog

dikwijls en gaarne verbleel, om oude bekenden weder

op te zoeken, werd hij naar den toen zeer lastigen
en eigenaardigeu gezantschapspost in Mexico ge-
zonden. Hier sloot hij o. a. deu 29. Aug. het han-

delsverdrag van den Noord-Duitschen Bond met

Mexico, dat in April 1870 door het Tol-parlement
werd goedgekeurd. Den 1. Aug. 1871 werd v. Schlö-

zer Gerolts opvolger te Washington; ook daar en

te New-York laat v. Schlözer vele vrienden, die zijn
aangename manieren en fijnen toon waardeeren,
achter.

Eergisteren ontving Z. H. de Paus de zeer talrijke
nationale pelgrims van Italië ten gehoore. De ar-

gentijnsche pelgrims, die, van Lourdes komende,

Zondag den Paus bezochten, reizen thans naar Je-

rusalem, doch zullen tegen het tijdstip der Heilig-
verklaring (8 Dec.) te Rome zijn weêrgekeerd.

Voor den grooten Italiaanschen jubilé-pelgrims-
tocht naar het Vatikaau zijn tot nog toe uit de

verschillende deelen des lands 5000 deelnemers te

Rome aangekomen.

In de kloostercel, eertijds door pater Secchi, den

beroemden sterrekundige, in het Collegium Romanum

bewoond, is thans het volgende opschrift geplaatst:
Angelus Secchi astronomus eximius conclave in-

colatu gloriaque operum nobilitatum IV kal. A.

MDCCCLXXVIII morte sacravit familiaribus se

totum astris datums.

Opmerkelijk is wel dat dit opschrift aldaar ge-

plaatst werd op
last van dezelfden die zich geweld-

dadig van de woning der paters Jesuieten en al wat

hun toebehoorde, meester maakten.

Mgr. Roncetti, gewezen nuntius te Miinchen, is

den 13. dezer te Rome overleden.

Ernest Renan bevindt zich thans te Rome, waar

hij eenigen tijd denkt te blijven.

ZB I JST JSTE JSTXjA. JSTID.

Mgr. A. I. Schaepman, Aartsbisschop van Utrecht

heeft benoemd tot kapelaan te Zeddam (Gelder-
land) den WelEer w. heer B. H. Huinink.

Z. D. H. de bisschop van Haarlem heeft tot pro-

fessor aan het Seminarie te Warmond benoemd

den Weleerw. heer H. F. Akersloot, kapelaan aan

de St. Laurentius-kerk te Haarlem.

Z. D. H. Monseigneur A. Godschalk, bisschop van

's-Bosch, heeft benoemd tot Pastoor te Deernen en

Dieden, den WelEerw. heer J. 11. van Nuenen; tot

pastoor te Rijkevoort, den WelEerw. heer G. C.

Manders; tot kapelaan te Helvoirt, den WelEerw.
heer J. C. de Graaf; tot kapelaan te Wanroy, den

WelEerw. heer C. Klomp; tot kapelaan te Nuenen,
den WelEerw. heer J. A. de Croon, en tot kapelaan
te Wamel, den WelEerw. heer M. J. van der

Krabben.

Charles Darwin heeft weder een nieuw werk uit-

gegeven, getiteld : »de vorming van teelaarde door

de werkdadigheid der wormen.” Heeft hij in

zijn hoofdwerk: »De afstamming van den mensch,”
tot tevredenheid zijner bewonderaars den mensch,
den heer der schepping, van zijn hoog voetstuk ge-

rukt en hem, met de apen en alle levende wezens,

het diepzeeslijm en de oercel als gemeenschappelijke:!
stamvader aangewezen, nu richt hij den langvertre-
den worm uit het stof op om hem aan de bewon-

dering zijner bewonderaars voor te stellen. Hij
heeft hun nu in de gewone pieren hunne halfgo-

den, in de dauwwormen hunne góden aangewezen.

Volgens Darwin is de worm ’s menschen grootste
weldoener, de eigenlijke ploeger der natuur, de onont-

beerlijke vóorploeger van den landman. Want, zoo-

als reeds in den eersten zin van het werk wordt

gezegd, wij danken het vooral den worm dat de ge-

heele oppervlakte van elk tamelijk vochtig land door

een aardsoort bedekt is, die door dit dier voortdu-

rend wordt bemest en vernieuwd. Hoe geschiedt dit?

Het antwoord wordt gegeven door de beschrijving
van den worm zelf. Hij heeft geen oogen en geen

ooren, doch daarentegen wonderlijk goed ontwikkelde

verteringsorganen, voornamelijk voor bladeren. Bla-

deren gebruikt hij niet alleen als voedsel, doch ook
als voering voor de gaten waarin hij huist, vermoe-

delijk om zijn lichaam tegen de koude aarde te be-

schutten. Menigmaal ook bestrijkt hij de wanden

van zijn schuilplaats met een laagje fijne, zwarte

en zorgvuldig gladgemaakte aarde, die nauwkeurig
om den vorm van zijn lichaam past.

Het groote nut van den worm is nu dat hij ge-

stadig aarde en zeer kleine steentjes opslikt en bij
den doorgang door zijn lichaam bemest en bevrucht.

Daar nu de grond onder onze voeten van wormen

krioelt, zoodat een enkele akker er van 35- tot

50-duizend bevat, is het oppervlak der aarde steeds

aan gestadige verandering onderhevig. De laag die

jaarlijks op deze wijze verwerkt wordt is vrij dik;
bladen, steenen en andere voorwerpen die onaange-
roerd blijven, vindt men dikwijls na eenige jaren
bedolven. Ook den archaeologen bewijst de worm

gewichtige diensten, daar hij door deze bedekking
de overblijfelen van steenen tegen de werking der

buitenlucht beschermt; op deze wijze zijn waarschijn-
lijk oud-Romeinsche steden, als Silchester en Urico-

nium, behouden gebleven.
Dit is de hoofdinhoud van Darwin’s werk. Als

gewoonlijk bepaalt de schrijver zich tot de opsom-

ming van feiten, de gevolgtrekkingen aan zijne
volgelingen overlatend.

Voor eenige dagen las het N. v. d- D. de les

aan de straatjeugd voor hare baldadigheden. Het

blad deed dit in satirischen vorm, den straatjongens
schijnbaar lof toebrengende voor hun slecht gedrag.
En thans blijkt uit het blad, dat vele lezers dien

vorm niet begrepen hebben en den lof in ernst ge-
meend achtten !

Na zulk een voorbeeld beklaagt- het iV. v. d. D.

zich te recht, dat de kunst van lezen ten onzent

nog op een zeer laag standpunt staat.

En sedert 1857 genieten de lezers van ’t N. v.

d. D. reeds zulk een voorbeeldige, kostbare opvoe-

ding van Staatswege! Moet dan voor lieden, die

aldus leeren lezen, zooveel tweedracht in het land

, blijven bestaan, als door het openbaar onderwijs
gewekt wordt ?

Toen de kamer van afgevaardigden in Frankrijk,
den 5. Juli jl., het voorstel van een harer leden om

het Fransche gezantschap bij het Yaticaan af te

schaffen, met 300 tegen 186 stemmen had verwor-

pen, bracht le Courrier de la Meuse de vraag ter

sprake: of hierin geen aanleiding moest gevonden
worden om hier te lande op die afschaffing terug
te komen. Het denkbeeld vond welwillende beoor-

deeling in verschillende organen der pers. Dit geeft
genoemd blad aanleiding, thans nogmaals een beroep
in dien zin te doen op onze Katholieke afgevaar-
digden.

Het blad gaat daarbij de geschiedenis der bedoelde

afschaffing na. Het wijst op de geringe meerderheid,
39 tegen 33, waarmee dat besluit den 15. Nov. 1871

werd genomen. Het laat recht wedervaren aan de

krachtige oppositie, daar tegen gevoerd, en herin-

nert inzonderheid aan de ernstige taal, bij die gele-
genheid door wijlen den heer de Bieberstein en door

den minister van Buitenlandsche Zaken gevoerd. Het

doet daarbij opmerken, dat noch de koning,noch Zr. Mr.

minister den maatregel hebben gewild. Eindelijk wijst
het er op, dat het protestantsche Duitschland op het

punt staat, zijn officiële betrekkingen met den Paus

te hernieuwen, en dat zoowel Engeland als Rusland

daartoe met den dag meer neiging betoonen; om

ten slotte te wijzen op den invloed, dien het hoofd

der Katholieke Kerk op den socialen vrede kan uit-

oefenen, en te concluderen, dat Nederland ongetwij-
feld in aanzien zou winnen, als het op den maatre-

gel van 1871 terugkwam.

De Standaard herinnert in een eerste artikel over

het anti-vaccinatie congres, dat te Keulen gehou-
den wordt, aan de volgende stellingen op een vorig
anti-vaccinatie congres te Parijs, aangenomen:

1. De kinderpokken verhoogden niet het jaarlijk-



ITALIË.

De Romeinsche correspondent van de Revue de

Lyon verbetert het bericht van de Moniteur in zoo-

verre, dat hetgeen naar de Oostenrijksche ambassade

uit het Vatikaan is overgebracht en tevens ook naar

de andere ambassaden, is een onlangs opgemaakte
en compleete inventaris van alle papieren en docu-

menten der pauselijke archieven, waarvan copie ver-

strekt is aan alle bij den H. Stoel geaccrediteerde
diplomaten, opdat zij, mocht het noodig zijn, zich

daarmede gewapend, naar het Vatikaan kunnen be-

geven en opeischen al wat rechtens den Paus toe-

behoort en deze bij zijn vertrek uit Rome, niet

aanstonds zoude kunnen medenemen.

Te meer is dit noodig, wijl de vorige Paus Pius

IX reeds moeilijkheden met ie Italiaansche regee-

ring gehad heeft om de bagatel van een paar por-

celeinen schotels uit het pauselijk paleis van Castel-

Gandolfo.
Het Italiaansche gouvernement is reeds door de

gezanten der mogendheden aangezocht om meer af-

doende maatregelen te nemen voor ’s Pausen vei-

ligheid, waaraan terstond voldaan is. De buitenposten
langs de tuinmuren en aan de poorten zijn versterkt

en er is een nieuwe wacht geplaatst, door bersaglieri
betrokken, achter de St. Pieterskerk, nabij de munt;

telegraaf- en telephoondienst zijn zóó ingericht dat

alle° mededeelingen en orders, ’s Pausen veiligheid
betreffende, onmiddellijk ter bestemder plaatse kun-

nen over gebracht worden.

Volgens de Patrie is omtrent het vertrek des Pau-

sen nog niets met zekerheid vastgesteld, en blijft
’t zelfs mogelijk dat bet in het geheel niet plaats
vindt, mits de Italiaansche Regeering van houding
verandert. Mocht echter de Paus vertrekken, dan,
meent het blad, zou niet Salzburg, Malta, Weenen

of Avignon, maar Monaco de meeste kans hebben

om hem tot verblijf te mogen strekken.

In November keert de Duitsche diplomaat Schlözer

te Rome terug en alsdan in hoedanigheid van gezant
van Pruisen bij den H. Stoel.

Ook worden tegen dien tijd de Russische diplo-
maten Massalofi en Boutenief terugverwacht met het

definitief antwoord der Russische regeering op ’s

Pausen voorstellen.
De hoop bestaat dat Z. H. in het Consistorium,

op het einde dezes jaars te houden, het resultaat

der onderhandelingen met Duitschland en Rusland

zal kunnen mededeelen. Tevens zullen in dit Con-

sistorium, en niet op dat, hetwelk dienen zal voor

de laatste voorbereidende acten der heiligverklarin-
gen op 8 Dec., nieuwe kardinalen benoemd en ver-

scheidene bisschoppen gepreconiseerd worden.

Kurd v. Schlözer, zoo deelt de Kreuzztg. mede,
is den 5. Jan. 1822 te Lubeck geboren, waar zijn
vader Russisch consul-generaal was. Nadat hij de

lessen gevolgd had op het gymnasium te Lubeck,
begaf hij zich, 19 jaren oud, naar Göttingen om

aldaar aan de akademie het Arabisch en de ge-

schiedenis te bestudeeren; in 1842 volgde hij de col-

leges van Dahlmann te Bonn en van 1843 af de

colleges van Ranke te Berlijn, waar hij in ’45 pro-

moveerde, om vervolgens 1 1/3 jaar in Parijs door

te studeeren en daarna te Berlijn zijne geschied -

vorschingen met ijver voort te zetten. In dezen tijd
verscheen zijn eerste boek, een werk o'ver de eerste

bewoners van Rusland; hiermede had reeds aanstonds

de kleinzoon van den vermaarden Duitschen ge-

schiedschrijver August Ludwig v. Schlözer zich met

zijne navorschingen op historisch gebied, een plaats
veroverd in de rijen der publicisten.

In 1849 volgde op dit boek een studie over mi-

nister »Choiseul en zijn tijd,” en kort daarna twee

dergelijke studiën over de geschiedenis der Hanse-

steden en de politiek van koning Frederik (de oude

Frits) van Pruisen en de politiek van keizerin Ca-

tharina II van Rusland. In 1856 ontving het publiek
van zijne hand een nieuwe historische studie over

Chasot, den speelmakker en vriend van Frederik den

Groote. In eene recensie van dit geschrift noemde
Max Muller van Oxford Kurd v. Schlözer een der

eerste geschiedschrijvers dezer eeuw, aan wiens vroeg
talent hij hulde bracht.

In het jaar 1850 werd dr. v. Schlözer referen-
daris aan het Pruisische Departement van Buitenl.
Zaken. Nadat hij daar zes jaren gearbeid had, werd

hij in December 1856 als attaché van het gezant-
schap te St. Petersburg benoemd, alwaar hij tot

1862 vertoefde en van 1859 af legatie-seeretaris was

bij den toenmaligen Pruisischen gezant v. Bismarck-

Schönhausen (den tegenwoordigen rijkskauselier) tot- <
dat hij, toen deze in Juli 1862 naar Parijs over-

geplaatst werd, weder plaats nam op het bureau voor

Buitenl. Zaken te Berlijn. Reeds een jaar nadien

werd hij als zaakgelastigde naar Kopenhagen ge- :
zonden en in ’64 als legatieraad naar Romé, waar ;
hij als zoodanig, onder Harry von Arnim, tot 1869

bij de Pruisische ambassade werkzaam was. Gedu- i
reude al dezen tijd was v. Schlözer in gedurig ver-

keer met de hoogste waardigheidsbekleders der Kerk

en erlangde een hoogen roep als diplomaat. Kardi-

naal Antonelli en anderen onderhandelden veel

liever met den legatieraad v. Schlözer dan met den

ambassadeur bij den H. Stoel v. Arnim zelven.

Van zijn standplaats te Rome, waar hij later nog

dikwijls en gaarne verbleel, om oude bekenden weder

op te zoeken, werd hij naar den toen zeer lastigen
en eigenaardigeu gezantschapspost in Mexico ge-
zonden. Hier sloot hij o. a. deu 29. Aug. het han-

delsverdrag van den Noord-Duitschen Bond met

Mexico, dat in April 1870 door het Tol-parlement
werd goedgekeurd. Den 1. Aug. 1871 werd v. Schlö-

zer Gerolts opvolger te Washington; ook daar en

te New-York laat v. Schlözer vele vrienden, die zijn
aangename manieren en fijnen toon waardeeren,
achter.

Eergisteren ontving Z. H. de Paus de zeer talrijke
nationale pelgrims van Italië ten gehoore. De ar-

gentijnsche pelgrims, die, van Lourdes komende,

Zondag den Paus bezochten, reizen thans naar Je-

rusalem, doch zullen tegen het tijdstip der Heilig-
verklaring (8 Dec.) te Rome zijn weêrgekeerd.

Voor den grooten Italiaanschen jubilé-pelgrims-
tocht naar het Vatikaau zijn tot nog toe uit de

verschillende deelen des lands 5000 deelnemers te

Rome aangekomen.

In de kloostercel, eertijds door pater Secchi, den

beroemden sterrekundige, in het Collegium Romanum

bewoond, is thans het volgende opschrift geplaatst:
Angelus Secchi astronomus eximius conclave in-

colatu gloriaque operum nobilitatum IV kal. A.

MDCCCLXXVIII morte sacravit familiaribus se

totum astris datums.

Opmerkelijk is wel dat dit opschrift aldaar ge-

plaatst werd op
last van dezelfden die zich geweld-

dadig van de woning der paters Jesuieten en al wat

hun toebehoorde, meester maakten.

Mgr. Roncetti, gewezen nuntius te Miinchen, is

den 13. dezer te Rome overleden.

Ernest Renan bevindt zich thans te Rome, waar

hij eenigen tijd denkt te blijven.

ZB I JST JSTE JSTXjA. JSTID.

Mgr. A. I. Schaepman, Aartsbisschop van Utrecht

heeft benoemd tot kapelaan te Zeddam (Gelder-
land) den WelEer w. heer B. H. Huinink.

Z. D. H. de bisschop van Haarlem heeft tot pro-

fessor aan het Seminarie te Warmond benoemd

den Weleerw. heer H. F. Akersloot, kapelaan aan

de St. Laurentius-kerk te Haarlem.

Z. D. H. Monseigneur A. Godschalk, bisschop van

's-Bosch, heeft benoemd tot Pastoor te Deernen en

Dieden, den WelEerw. heer J. 11. van Nuenen; tot

pastoor te Rijkevoort, den WelEerw. heer G. C.

Manders; tot kapelaan te Helvoirt, den WelEerw.
heer J. C. de Graaf; tot kapelaan te Wanroy, den

WelEerw. heer C. Klomp; tot kapelaan te Nuenen,
den WelEerw. heer J. A. de Croon, en tot kapelaan
te Wamel, den WelEerw. heer M. J. van der

Krabben.

Charles Darwin heeft weder een nieuw werk uit-

gegeven, getiteld : »de vorming van teelaarde door

de werkdadigheid der wormen.” Heeft hij in

zijn hoofdwerk: »De afstamming van den mensch,”
tot tevredenheid zijner bewonderaars den mensch,
den heer der schepping, van zijn hoog voetstuk ge-

rukt en hem, met de apen en alle levende wezens,

het diepzeeslijm en de oercel als gemeenschappelijke:!
stamvader aangewezen, nu richt hij den langvertre-
den worm uit het stof op om hem aan de bewon-

dering zijner bewonderaars voor te stellen. Hij
heeft hun nu in de gewone pieren hunne halfgo-

den, in de dauwwormen hunne góden aangewezen.

Volgens Darwin is de worm ’s menschen grootste
weldoener, de eigenlijke ploeger der natuur, de onont-

beerlijke vóorploeger van den landman. Want, zoo-

als reeds in den eersten zin van het werk wordt

gezegd, wij danken het vooral den worm dat de ge-

heele oppervlakte van elk tamelijk vochtig land door

een aardsoort bedekt is, die door dit dier voortdu-

rend wordt bemest en vernieuwd. Hoe geschiedt dit?

Het antwoord wordt gegeven door de beschrijving
van den worm zelf. Hij heeft geen oogen en geen

ooren, doch daarentegen wonderlijk goed ontwikkelde

verteringsorganen, voornamelijk voor bladeren. Bla-

deren gebruikt hij niet alleen als voedsel, doch ook
als voering voor de gaten waarin hij huist, vermoe-

delijk om zijn lichaam tegen de koude aarde te be-

schutten. Menigmaal ook bestrijkt hij de wanden

van zijn schuilplaats met een laagje fijne, zwarte

en zorgvuldig gladgemaakte aarde, die nauwkeurig
om den vorm van zijn lichaam past.

Het groote nut van den worm is nu dat hij ge-

stadig aarde en zeer kleine steentjes opslikt en bij
den doorgang door zijn lichaam bemest en bevrucht.

Daar nu de grond onder onze voeten van wormen

krioelt, zoodat een enkele akker er van 35- tot

50-duizend bevat, is het oppervlak der aarde steeds

aan gestadige verandering onderhevig. De laag die

jaarlijks op deze wijze verwerkt wordt is vrij dik;
bladen, steenen en andere voorwerpen die onaange-
roerd blijven, vindt men dikwijls na eenige jaren
bedolven. Ook den archaeologen bewijst de worm

gewichtige diensten, daar hij door deze bedekking
de overblijfelen van steenen tegen de werking der

buitenlucht beschermt; op deze wijze zijn waarschijn-
lijk oud-Romeinsche steden, als Silchester en Urico-

nium, behouden gebleven.
Dit is de hoofdinhoud van Darwin’s werk. Als

gewoonlijk bepaalt de schrijver zich tot de opsom-

ming van feiten, de gevolgtrekkingen aan zijne
volgelingen overlatend.

Voor eenige dagen las het N. v. d- D. de les

aan de straatjeugd voor hare baldadigheden. Het

blad deed dit in satirischen vorm, den straatjongens
schijnbaar lof toebrengende voor hun slecht gedrag.
En thans blijkt uit het blad, dat vele lezers dien

vorm niet begrepen hebben en den lof in ernst ge-
meend achtten !

Na zulk een voorbeeld beklaagt- het iV. v. d. D.

zich te recht, dat de kunst van lezen ten onzent

nog op een zeer laag standpunt staat.

En sedert 1857 genieten de lezers van ’t N. v.

d. D. reeds zulk een voorbeeldige, kostbare opvoe-

ding van Staatswege! Moet dan voor lieden, die

aldus leeren lezen, zooveel tweedracht in het land

, blijven bestaan, als door het openbaar onderwijs
gewekt wordt ?

Toen de kamer van afgevaardigden in Frankrijk,
den 5. Juli jl., het voorstel van een harer leden om

het Fransche gezantschap bij het Yaticaan af te

schaffen, met 300 tegen 186 stemmen had verwor-

pen, bracht le Courrier de la Meuse de vraag ter

sprake: of hierin geen aanleiding moest gevonden
worden om hier te lande op die afschaffing terug
te komen. Het denkbeeld vond welwillende beoor-

deeling in verschillende organen der pers. Dit geeft
genoemd blad aanleiding, thans nogmaals een beroep
in dien zin te doen op onze Katholieke afgevaar-
digden.

Het blad gaat daarbij de geschiedenis der bedoelde

afschaffing na. Het wijst op de geringe meerderheid,
39 tegen 33, waarmee dat besluit den 15. Nov. 1871

werd genomen. Het laat recht wedervaren aan de

krachtige oppositie, daar tegen gevoerd, en herin-

nert inzonderheid aan de ernstige taal, bij die gele-
genheid door wijlen den heer de Bieberstein en door

den minister van Buitenlandsche Zaken gevoerd. Het

doet daarbij opmerken, dat noch de koning,noch Zr. Mr.

minister den maatregel hebben gewild. Eindelijk wijst
het er op, dat het protestantsche Duitschland op het

punt staat, zijn officiële betrekkingen met den Paus

te hernieuwen, en dat zoowel Engeland als Rusland

daartoe met den dag meer neiging betoonen; om

ten slotte te wijzen op den invloed, dien het hoofd

der Katholieke Kerk op den socialen vrede kan uit-

oefenen, en te concluderen, dat Nederland ongetwij-
feld in aanzien zou winnen, als het op den maatre-

gel van 1871 terugkwam.

De Standaard herinnert in een eerste artikel over

het anti-vaccinatie congres, dat te Keulen gehou-
den wordt, aan de volgende stellingen op een vorig
anti-vaccinatie congres te Parijs, aangenomen:

1. De kinderpokken verhoogden niet het jaarlijk-
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