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YZERENWEG VAN DEN STAET. — 1 November. 
De uren met een (*) geteekend zyn expres-treinen. 
Van Brugge naer: 

Oostende 7.17 8*28 9.34 10.43 2.57 7 25 8.32 
Gent, Brussel, Meche-

len en Antwerpen 7*13 7.38 10.08 12.43 3*27 6.13 6.38 
V. Ostende n. Brugge 0*45 7.00 9.30 12.05 5'00 5.45 6.00 
Van Gent » 6.02 7*39 8.45 9.28 1.22 6*36 7.17 
Van Brussel » 6*27 8.08 12.02 5"»» 5.57 
V. Antwerpen » 6.»» 9.50 3.45 4*50 
Van Mechelen » 6*45 10.42 5*30 

YZERENWEGELN VAN WESTVLAENDEREN. 
BniRRe 8.30 12.25 5.30 6.40 
Thourout 8.57 11.50 12.53 554 7.08 
Liehlervelde 6.»» 9.06 12.»» 1.03 6.0o 7.17 
Rousselaere 6.19 9.24 1.22 4.2a 6.16 7.38 
Iseghem 6.33 9.39 1.37 4.40 6.27 7.50 
Ingelmunster 6 419.48 1.44 4.54 6.32 7.58 
Kortryk 7.»»10.10 2.10 6.50 8.25 
Vertrek Kortryk 8.3510.15 2.15 4.30 7.50 8.35 
Meenen 8.5810.35 2.37 5.10 8.12 9.»» 

Wervick 9.0610.41 2.45 5.35 8.20 9.10 
Comen 9.1410.50 2.53 6.15 8.28 9.24 
Yper 9.3911.15 3.19 7.».» 8.Ö4 9.50 
Poperinghe 9.5511.35 3.35 7.25 9.1010.10 

Van Poperinghe naer Brugge. 

Nieuwjaerwensch op ze Berijes. 
Brugge, uitmyn loge, capitel 1800 jaer 70. 

Aen Mynheer van 't Jaer 50. 
Cosen, 

Merci, we-je, voor je nieuwjaer santje. 't En is wel 
geen bankbrïeftje van vyf honderd of duist frankstjes, 
maer 't is al gelyk wel gekomen, en ik bedanke joen 
beerhertelyk. ;k Peisde, milledjouw, da-je Bruintje to-
tael vergeten hadde. 'k Peisde ila-je geen beererulderye 
meer en zochte te drukken. En 'k peisde ook de zotle-
klaps van 't Berlje en cadreert toch maer slecht by de 
hooge geletterde en raisonnabele absolveringen van 
serieuse filosophen, die sedert drie a vier weken het 
Jaer 30 volschryven. Hewel, 'k moete het zeggen gelyk 
liet is, Cosen, die menheers hebben veel verstand van 
kennissen; maer ze'n kunnen niet monkelen, zyen kun
nen niet lachen gelyk den ouden en gesperimenteerden 
poortere van uit de loge, die vele weet, die alsan op 
schillewacht staet, en die by tyde ook ne keer op den 
drets gaet om alles te-'j-annoteeren wat er ommegaet, 
en die al lachen en al spoken de waerheid zegt, zonder 
dat iemand daerover misconlent is. 

7 Berlje mag hem dat permelleren, 
En 't gaet er ook van profiteren, 

öro voor de leute aen beesten en mensahen, 
Een brokke van ne nieuwjaer te wenschen. 

A sa, 'k beginne toen. (Al is't een bètje egoïst zyn ge-
lvkmyngebuer van de pestemarchandise zegt.) 'k Be
ginne met primo mild, en 'k zal toen continueren met 
voort te gaen gelyk het myne potlootpenne zal geven. 

* * • 
'k Wensche aen my zelven en aen al de beeren van 

stad die er toe capabel zyn, vrye circulatie, zoowel by 
dage als by nachte, en 'k wensche dat al deze die hun-
der daeraen nog lange durven opposeren voor hunder 
penitentie 365 keers 's jaers, met volle mnzyk, op eenen 
wagen vol suikerspekken, rond de stad zouden gevoerd 
worden. 

'k Wensche aen joen, Cosen, en aen Dichte, en aen 
geheel de Djillekes familie, en aen al de brugsche mae-
tjes, liefhebbers van è kotje, een mokke of è schalletje 
zoetekoeke, enfin aen al de vrienden en kennissen, 
kleen eo groot, arm en ryke, eenen gelukkigen nieuw
jaer. Tout che que vous pichez chouhaité, hoorde ik er 
twee zeggen die op nieuwjaerdag niet verre van myn 
loge, stonden te wateriseren. 

En 'k zegge daerby met vele naervolgende, menheers 
en ifrouwen, en k make ne salut, kykt maer ne keer 
omhooge, als gy binst de nieuwjaermaend al de nieuw-
jaerbrugge passeert, en'k groetejoender met veel poli-
tesse gelyk dat het aen eenen fynen geciviliseerden beer 
past of conveneert, en gelyk dat het hier in oude tyden 
alsan het gebruik was. 

• * 
'k Zoude daermeè kunnen stoppen, Cosen, maer 't en 

is alle dage geen kerremesse op de nieuwjaerbrugge, 
hé? En Bruintje mag met die occasie wel ne keer iut-
scheppen, al was het maer om een bètje plaisir en avan
ce te doen aen de redactie van de Brugsche pestificalie 
en van de sauve-qui-peut, die VRYE en ONAFHANKE-
LYKE liberale bladjesdie aen MEMAAP verkocht en zyn 
en die percies daervooren gesticht en gerecommandeerd 
zyn geworden door de cotterie. Versta-je wel 't Bertje, 
maetjes? 

* • 
En dat den vetten en dikwyls schandelyken rimram 

van uit de Spanjaerdstrate veel wordt gelezen en nooit 
gratis pro deo voor nieten en wordt uitgedeeld, dat is 
ook waer, mensen. Dat ze dat komen vertellen aen den 
dezen uit de loge, die alle weke de numerotjes telt dien 
hy hoort trekken en dien hy ziet voorby zynen neuze 

Poperinghe 5.55 9.15 
Yper 6.15 9.35 
Comen 6.32 9.56 
Wervick 6.39 10.05 
Meenen 6.50 10.18 
Kortryk 7.10 10.35 
Vertrek Kortryk 7.40 10.42 12.45 
Ingelmunster 8.01 10.58 1.04 
Iseghem 8.11 11.05 
Rousselaere 8.27 11.18 
Lichtervelde 5.10 8.46 11-33 
Thourout 5.17 8.55 11.40 
Brugge 9.25 12.05 

R O U S S E L A E R E 
Van Rousselaere naer Yper 9.30 

12.»» 
12.20 
12.57 
12.44 
12.55 
1.15 

3.15 
1.10 3.21 
1.24 3.35 
1.45 
1.55 
2.25 
— YPER. 
1.30 7.43 

4.40 
5.»» 
5.27 
5.35 
5.50 
4.15 

5.»» 7.»» 
5.17 7.20 
5.25 7.26 
5.40 7.40 
6.»» 7.59 
6.08 8.08 
6.30 8.38 

5 35 
5.55 
6.16 
6.25 
6.54 
6.55 
8.40 
9.05 
9.15 
9.40 

10.»» 

Yper naer Rousselaere 7.30 12.25 6.45 

THOUROUT — OOSTENDE. 
Van Thourout naer Oostende 

Oostende naer Thourout 
5.30 9,00' 2.»» -8.10 
8.00 10.30 12.00 6.18 

LICHTERVELDE — V E U R N E \ 
Lichtervelde naer Veurne 9.10 1.5Ó 2.30 8.05 
Dixmude naer Veurne 9.51 2.28 4.»» 8.46 
Veurne naer Lichtervelde 7.25 11.40 4.50 6.10 
Dixmude » 7.58 12.13 5.19 6.50 

N I E U P O R T — D I X M U D E . 
Vertrek uit Nieuport 7.20 11.35 4.40 6.05. 

» Dixmude 9.55 2.35 5.20 8.50. 
BRUGGE NAER GENT LANGST EECLOO. 

Van Brugge naer Eecloo en Gent, 9.30 12.50 4.10 6.50 
Gent naer Eecloo en Brugge. 6.45 9.10 12.50 5.00 

BRUGGE NAER B L A N K E N B E R G H E EN H E Y S T . 
Brugge naer Blankenberghe 8.25 10.45 den zaterdag, 2.40 7.25 
Blankenberghe naer Brugge 6.35 9.24 » 11.40 
Brugge naer Heyst 8.25 2.40 7.25 
Heyst naer Brugge 6.05 11.20 5.20 

passeeren; maer liegen of dat het gedrukt staet, dat en 
is geen kunste en hel papier is verduldig. 

»* 
A sa, 'k wensche dat die blagueurs van hier by en 

van elders alsan even goed met hunder zelven blyven 
staen en dat ze al neerstig blyven scharten om aen de 
brokken Ie geraken, want ze weten 't wel, hunder mar-
chandise en trekt niet wel, hunder abonnés en zyn maer 
dinne gezaeid en hunder protecteurs en vrienden zyn 
by tyde nog al een bètjen hard van afgaen, 't is te zeg
gen een bètje steeg van dokke-poen te doen of te leggen. 

* 
« « 

Hewel, dat maekt ne schryvelaer, nom de beerevel, 
dikwyls dul, en 't affreustje van al, 't is dat er dan hier 
of daer nog eene truntebazinne, eenen aep op den ezel 
zyne nekke komt draeyen en hem komt verwyten dat 
hy Uberael is en onafhankelijk en niet betaeld, en dat hy 
toch zokken schoone dingen drukt in zyne gazetten, dat 
ze zelve de eere niet en zou willen uitstaen van aen 
hem voor haren confrater in liberato te willen aenzien 
ofte meetellen. 

» • 

Komt dat tegen, menseh, van zokken pretentieuse 
oude sukkelesse. van zokken koopvrouwe in kerremelk, 
gelyk de pestificatie de redactie van den brugschen 
bourg-pourri tüuleert. Hoort, 'k zal ze misschien 't ac-
coord brengen met hunder alle twee een nieuwjaertje 
te wenschen, naer hunder goeste en wel en publyk ge
kende preferentie, 

« * 
Zoo 'k wensche dus aen de redactie van de pestificatie 

en van de sauve-quipeut, een bètje minder nydegaerderye 
en afjunste tegen het puppenkraem, en tegen zyne oude 
weldoenders, tegen de deze die hem zoo vele jaren 
eenen goeden stuiver geld hebben laten winnen, 
'k Wensche de verstandige liberale blaeskake van uit 
de Spanjaerdstrate, tot récompense van die beternisse, 
de exploitatie gratis voor nieten van de redoute-bals 
met de carnavaldagen, in de zale van onze nieuwe co-l 
medie. 'k Wensche hem de leveringe van al de fourni-
tures van al de liberale administratien en bureaux van 
stad. Dat is breed geraisonneerd hé, Cosen, dat hy leeft, 
en daermeê alleen zou hy gemakkelyk al zyn jongens 
kunnen groot kweeken. Als hy nu niet content en is 
van 't Bertje, dan en weet ik niet meer wat uit fineren 
om hem ryke te maken. 

* • 

En 'k wensche aen de redactie van den brugschen 
Bourg-pourri en van het Kromme Hecht de vriendschap 
van Haentje Toupet en de protectie van schepen circu
laire, die zoo zeere en zoo verre in de voie progressive 
heeft gecontinueerd van vooruit te marcheren, dat hy 
van controleur van de duwanen, arrondissement-com
missaris geworden is om zyn nonkel plaisir te doen, 
van Schepen, Burgemeester en van Senateur simpel par
ticuliere, vraegt het liever aen Samsom als 't geen waer 
en is? 

'k Wensche daerby aen 't geestig puppékraemtje 
eene geheele bakte nieuwe ferraille, en da'k als zynder 
ware, 'k liete dan de oude verkoopen voor oud yzer 
op de Woensdag mart. 'k Wensche hunder een mandetje 
beste galneulen, 4s,e soorte, alles voor de verbeteringe 
hunder interessante journalière publicatie die baest 
niemand meer en leest, 'k Wensche hunder voor con-
solatie eene halve dozyne chignons en eene complete 
collectie van blommetjes en lintjes en strekstjes zouder 
allegorie zulde, ('t is te zeggen van dezen keer niet voor 
den tourner des minces rubans) en daer by een geheelen 
zak van de fynste parfums en een tonnetje van de 
agreabelste odeurs om de slechte reuken te kunnen 
combatteren of te kunnen supporteren die ze daer alsan 
verplicht zyn van gratis voor nieten te komen opsnuiven 

in den frangschen theater. En 't en zyn geen leugens, 
cosen, ze zeggen 't zelf en z'hen der al dikwyls tegen 
gereclameerd in hunder theatrale cronyeke. 

k Wensche aen den averegtschen onpartydigen een 
kó-rédacleur ofte associé van de force ;en complectie 
van den eigenuer ofte propriètaire der Brugsche pestifi
catie dat en is de beste remedie niet om tusschen 
twee waters te zwemmen, gelyk den Westvlaming hem 
alsan verwyt, maer om alzeere naer den diepen te 
gaen en absoluit niet meer boven te komen, 't En 
is toch ook niet agréabel om slikken en niet ge
makkelyk om teêren of om te vergeten als ne menseh 
zokken teen onder zynen centrum gravitatis krygt, én 
ik en wensche dat noch aen myne gebeurs noch aen 
myn zelven. 

• 

* * 
'k Wensche vervolgens aen de liberale kopstukken 

dat zy altyd volgens hunder geweten zouden handelen. 
Dat en was nu wel percies niet noodig want de peste 
marchandise had hunder dat al gewenscht, serieus en 
zonder lachen. Effectievelyk zy en mankieren nooit van 
het anders te doen, volgens dat de situatie van de winkel 
hunder politike dat exzigeert. Vraegt het maer ne keer 
aen Bucephale, het klein gryst perretje van maetje 
Benedictus. Den dezen weet er van te spreken en de 
domestiken en hebben geene redens om er by te 
krysschen. 

Maer den ezel, dat zoo geen domme weerlicht en is 
als men wel en peist, houdt een boekstje en in dat 
boekstje staen der vieze paretten en aerdige parette-
makers ge-j'-annoteerd. Met tyd en stonden, maetjes, 
zullen zy al te gare voor de neuze van 't publiek ge-
draeid worden. 

# * 
'k Wensche aen schepen circulaire, afgedankten sena

teur, nog eene buize en 't is er meê gepast, en de deze 
heeft hy wel verdiend voor de kaeksmete dien hy aen 
de bruggelingen komt te geven, door den conseiller 
die de minste stemmen in de kiezinge heeft bekomen 
schepen te doen namen, k Hebbe daervan ne keer 
gesproken aen nen anderen hoogen fonctionnaire en 
den dezen zei: 'k En trekke my daervan niet aen, 't is 
daervooren dat de pestificatie bunder spotgewyze toe-
wenscht van altyd volgens hunder conscientie en VOL
GENS DEN WIL DES VOLKS TE regeren. 

'k Wensche hem eenigte kilotjes snuifpoer, om de 
bruggelingen te forceren hunder oogen toe te nypen 
binst dat hy bezig is met over zyn zelven en over zyn 
eigen administratie te blagueren en te boffen. Weet 
dien oolyke gaei nu nog niet dat goeije wyn zich van 
't zelfs pryst, binst dat het percies de slechte wyn is 
die noodig heeft geprezen te worden. Peerden en wen
sche ik hem niet, want hy en houdt niet vele van zok
ken beesten, maer 'k wensche hem eenen colossalen 
vélocipède ofte zeerlooper, om zyne nombreuse koersen 
en occupatien te kunnen doen te peerde op een kap-
w ie Ier, de deze en moeten geen haver hen of geen har-
nasseuringe, en je moet zelfs geenen knecht hén om 
ze te conduiseren of om ze vast te houden, als men in 
tyde van electie een tourneetje doet in al de herbergs-
tjes van stad, waerin dat ze acht dagen later bunder 
aenzicble niet meer en durven toogen. k Wensche hem 
veel neeringe in zyn zokken commercie, een voer mo-
deratie en regtzinnigheid, voor drie kluiten verstand 
van administreren, en nen kop zoo hard en zoo schoone 
gelyk de mynen, tegen dat de zyne versleten is. 

* 
* * 

'k Wensche aen de schepen van de kas een bril met 
vergrootglazen en eenen lantern met een oordje keert-
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en een tooverstokstje om de nieuwe belastingen af Ie 
meeren die de borgeryc binst het jaer 70 gaen op den 
nekke geduigd worden. 

* 
* • 

'k Wensche aen schepen solide rikgrate prirao-junior, 
•eene nieuwe viole, waervan dat er nog geene snaren 
gebroken en zyn. 'k Wensche hem eene ovatie van 
bedank-je, met dobbel orkest, in volle muzyk gezongen 
en gespeeld door al de artislen van den franschen thea
ter, voor slot van het comedie saisoen. 'k Wensche hem 
eene zoetekoeke van zooveel kilos en met zoo veel 
kanten aen als er entrepreneurs in Brugge zyn, die hy 
voor krotzakken heeft willen doen passeeren. 

* 
* » 

'k Wensche aen schepen lange planke dagelyks een 
•pakske aristotenkruid; gemengeld met pretentie en styf-
pap, drie of vier fyne fruilpannefjes en een potje cón-
ciliatie-zalve om de blessuren te genezen die de aris-
totjes gestegen hen op de kake van eene poussieve ro-
turiers familie, 'k Wensche hem ook eenen specialen 
pince-nez om zynen nieuwen collega te bekyken. 

'k Wensche aen schepen santjesstekkere, den eersten 
van dien name, eene collectie santjes van alle grootte 
en alle koleuren, en 't is gelyk van welke origine dat 
ze zyn, maer de deze die 't schoonste blinken en 't 
luidste klinken, zyn 3t beste gekomen, 'k Wensche hem 
dat hy zoo pousief moge zyn dat hy overal door pous
seert, 'k Wensche hem by zyne toekomende kiezinge 
van schepen een bet je sympathie by zyne gebeurs, die 
nog geene slunse van è vendel tje of geen oordje keersfje 
en hebben willen uitsteken, om zyne benaminge van 
schepen te vieren. Maer de pestificatie verzekert dat 
dit het duidelykste bewijs is dat de liberale kopstukken 
handelen volgens hun geweten en den wil des volks. 

Merci van zokken bewyzen en van zokken moderatie 
en rechtzinnigheid van 't part van die onpartydige re
geerders. 

* 
* * 

'k Wensche aen de liberale associatie een brevet van 
uitvindinge, als ze kan reussieren, 25 administrateur-
tjes op 't hooghuis te steken die zokke jans zyn gelyk 
de taerte croute van al de Lange reye, die niet anders 
en kan als graen negocieren en dronke paters fabrique-
ren, gelyk baes de zwarte en tutti quanti. En 'k wensche 
aen die heete koekstjes van gedislingueerden staet en 
conditie continuatie van protectie en al het geluk dat 
voorby myne loge en voorby ne simpelen burger zyne 
deure vliegt. Die't verdient mag het hên en die goed 
"klaverjas kan spelen, vaegt nog al dikwyls een en twee 
sehreeftjes. Atchie! 

* * 
Ja'z, 'k zou daer, nom de beerevel, nog iets particu-

liers vergelen, 'k Wensche aen Menheere de Steenpek-
kere, het directeurschap, niet van den franschen thea
ter, zulde, maer van het nieuw kleermagazyn dat ze op 
't hooghuis gaen bymaken, om de arme dutsen in de 
kleêren te steken die van den bureau de bienfaisance 
gesouteneerd worden. Maer 't is op conditie dat hy dat 
postje ook gratis voor nieten bediend, gelyk of dat hy 
armmeester zoude zyn van al de prochien van stad. 

En 'k sprake daer van het directeurschap van den 
franschen theater, hé? Hewel, ik wensche dat die men-
schen daer op 't einde van 't spel uitspringen zonder 
hunder kleeren daer aen te scheuren, en 'k en wensche 
bunder dat niet uit interessantigheid, gelyk de redactie 
van de peste gazette, die met de prjfit^n van het druk
ken van affichen etc. deure gaet, en die van de claque 
is, gelyk men te Parys zegt. Est-ce Mossieu est de la 
claque! üiti Madame. Passez. Maer 'k zegge dat uit 
regtzinnigheid, zonder calcul op de minste bate, om 
dat het wel malheureus zoude zyn van daer drie keers 
te weke van 't zotje of van den paljas te moeien spelen, 
om de kykers te amuseeren en dan nog geld by hunder 
moeite te moeten toedragen. 

Enfin, 'k wensche aen geheel de stad Brugge, ten 
dienste, ten profyte of tot vermaek van iedereen. 

d° Ten eersten: Een bètje meer en een bètje klaerdere 
gaze. Van tyd tot tyd ne keer rullen en niet doen dat 
en helpt niet. De administratie en moet dat op de com-
panie niet steken, ze'n moet maer het contralet doen 
uitvoeren of niet betalen, en daermeè ware 't effen. 

2° Ten tweeden, eene politie gelyk Menheere den 
Burgemeester alleene capabel is er eene te droomen 
of uit te peizen, en die zoo regtzinnig, en zoo fraei, en 
zoo geern van de burgerye gezien wordt als Menheere 
den Hoofd-Commissaris. 

3° Ten derden: Eene brokke van è nieuwe statie 
tegen de kiezinge van 1872. Laet-je maer op üasschen 
trekken, maetjes, met tyd en patientie zy zal der wel 
komen. 

4° ten vierden: De statuwen van Broydel en de Co-
ninck, te midden van de mart, en vier kleine mannetjes, 
liansworstjes, per exempel, waervan dat er in 't jantje 
klaesspel van zaterdag, by misse, al tweegenaeiüd zyn 
die zouden op de hoeken van 't voetstuk kunnen gesteld 
worden, en zy zouden misschien daer beter figurc 
maken als die fyne knwshte jongens die aen het voetstuk 

staen van mynen gebeur,! Jan van Eyck, hunder staen 
te verdrieten dat het te vele schilt. 

En 5° ten vyfden: om het kort te maken 'k wensche 
dal de veertig a vyftig fabrieken of groote werkhuizen 
wacrmcé dat de v liberalen binst de laetste kiezingen 
zoo schrikkelyk geboft en geblagueerd hên, geheel het 
jaer deure werk mogen hen, want als er daervan tiene 
stille staen of nog niet én werken; tiene waerin dat 
men maer weinig mouvement en ziet, tiene waerin 
dat er niet veel occupatie en is; enz; dan was hét percies 
niet noodig van daer zoo luide mêe te trommelen en 
te trompetten, van daer mêe te boffen alsof er hier 
voor de iudustrie en voor de commercie niet meer te 
wenschen en ware. Nu't was een trukstje van electie 
om deze by den neuze te leiden, die niet verder en zien 
als hunder patater lang is. Zoo 'k wensche dus aen 
geheel de stad een belje meer winste zoowel voor 
meesters als voor knecliten, een belje minder lasten. 

'fc Wensche ook aen ieder hier 
Veel feesten en veel fjlaisir. 

Maer feesten en plaisir en kunnen maer bygewoond 
en gevierd worden door deze die 't oordjen hên, en 
de burger en de werkman en kan maer uitscheppen 
als hy een gonje stuiver geld kan winnen, hetgeen 
ik joender van harte alle gare wenschen en iunnen, per 
occasie van den nieuwjaer. 

En opsasa van falderidera! 
Salut we-je, tot ziens, want ik*schiete aen 't dansen en 

aen 't lachen omdat ik daer percies den nieuwen schepen 
santjes stekkere zien passeeren en hy en gelykt hy 
niet slecht aen e santje. 

Salut. (Get.)'t Berlje. 

In . cle c o m e d i e . 
Laetste keer ging het Jaer 30 naer de comedie om 

eens te informeren hoe dat het daer voor nieten zou 
ingeraken, lyk Naslen, de Popp"s en cie. 

Bah! was 't antwoord, das gemakkelyk. Gy hebt 
maer een verslag van de stukken te geven, anders ge-
zeid eene tooneelkroniek. 

Eh! wel, we gaen eens proberen om eene tooneel
kroniek te geven, met dat klein verschil dat het een 
supplement zal zyn. De Journal de Bruges zegt wat 
iedereen gezien heeft; wy zullen spreken van hetgene 
iedereen niet gezien en heeft. 

Baron Guano, een knappe jongen, schryft een brieftje 
aen een actrice, waerby hy haer zegt dat hy ze geerne 
ziet, et celera, et cetera, en vraegt hoe hy by haer zal 
kunnen komen. 

't Was een geestig brieftje, en was 't niet om de lezers 
van 't Jaer 30 geen al te schoone dingen te laten lezen, 
wy gaven 't in zyn geheel. Nu, de actrice belast een 
acteur, die wy A... zullen heeten, met het dragen van 
een antwoord aen baron Guano, 't Was ook een geestig 
brieftje, maer de lezers zullen bestraden water instond. 

Tol daer was er in de farce niets byzonders. 
Maer verder komt het comieke aen. 
Benige dagen nadien trouwt de actrice in kwestie met 

eenen anderen acteur, die wy B... zullen noemen. 
Nu op n'en avond was 't comedie. A... was gekleed in 

keunink en B... in schildknape en ze moesten voor de 
pinne komen. 

Maer B... de eigen getrouwde man, had vernomen dal 
A... in een herberg het vertelselke van Baron Guano 
gedaen had en diensvolgens op zéa vrouwtje, zén eigen 
getrouwd vrouwtje, ne'n slechte [reputatie gesmeten 
had. 

En op 't oogenblik dat de keunink en de schildknape 
uit de kostuimkamer stapten, gaf de knecht aen z'en 
meester zoo 'n fameuze heetekoeke, dal ze'n kake rood 
wierd zonder vermiljoen. 

Ëenige minuten later moest A... de keuninck van al 
den eenen kant en het actriestje van al den anderen kant 
op de planken komen. 

En in plaetse van hun rol Ie te spelen zei de keunink 
tegen B... ze'n eigen getrouwd vrouwtje: 

Sacré rosse, Ui nï'as mis la ane vilaine affaire sur Ie 
dos! 

Tableau! 
Om 't onze te zeggen, wy en houden niet staen dat 

de woorden keuninklyk waren of dat de schildknape 
keuninksgezind was, maer wy weten dat het Jaer 30 
dat alleene niet gehoord en heeft, al is 't dat het alleene 
het fyne van de zake weet. 

Te naesle keer gaen we nu zeker voor nieten naer 
de comedie meugen gaen. 

Ifcecïitveei 'clïof a y s i e n i s m a e r e e n w e t e . 

Twee deugden onzer stadhuisheeren, die klaerbly-
kend hunne onafhankelykheid bewyzen, zyn hunne 
bevoordeeling van de vreemden en hunne erkentenis 
voor bewezen diensten. 

Wy hebben nog eens zulke daed aen te stippen. M. 
Vandenbilcke, doktor in de rechten, den dezen die daer 
een huis bouwt aen de comedie, — vraeg my niet hoe, 
— is over eeaige dagen in eenen sprong diefde bureau 
in het gouvernement benoemd. Juist is het een bureau, 
waervan er geen chef de division en is, — verstael gy 
my? -— en van chef de division op 't gouvernement, ge-
raekt meu lichtelyk het een of het ander, district-com
missaris, by voorbeeld, of iels beters nog. 

Wy willen hoegenaemd niet onderzoeken of M. Van
denbilcke een bekwame jongeling of een dwaeshoofd 
is, maer alleen de volgende opmerking maken: 

Tegenover de benoeming tot bureel-overste stonden 
verscheidene bedienden die reeds lange jaren hun 
ambt met getrouwheid vervullen en die derhalve eene 

ondervinding van zaken hebben welke hun eene eerste 
acnbeveling tol bevordering was. 

Die oude veterans blyven in den modder steken om 
een blancbec te zien voorby ryden die van niet weet en 
uil de wolken valt. 

Is het niet de geschiedenis van alle dagen? Zien wy 
zulks niet overal: in het leger, in de administratie, in 
de bnrgerlyke bedieningen? Worden bekwaemheid, 
vernuft, onderwys en ondervinding, door onze dok-
tfinairs naer weerde geschat ? 

En laten ze hunne kiesdravers, hunne machtige on
dersteuners loopen? 

Camaraderie en protectie kennen ze goed en dat al 
zonder te vragen of 't de burgery aenstaet. 

OaiirvsxMgfsst a e n l i e t H o f . 
Er heeft eene ontvangst van officieele persoonen aen 

het hof plaets gehad; geheel de Monitcur en is maer 
een wierookvat, in welk elk op tour eene groote brokke 
wierook heeft kunnen branden. Ik heb er vrede raeê ; 
ik beklagen den koning en zyne familie, die uren lang 
naer al die groote woorden hebben moeten luisteren 
en, wat men ook zei, deze ernstige moesten opnemen. 
Wat myne lezers betreft, ik denke niet, dat zy my zul
len vragen die ellenlange redevoeringen te vertalen. 
Zy en bevatten niets als de gewone complimenten en 
hebben niets byzonders onder opzicht van tale of styl 
•— zyn, kortom, wat zy ieder jaer zyn. 

P r o g r a m n i e v a n h e t fi'ansch m i n i s t e r i e . 
De programme waermêe de nieuwe party Ollivier op

getreden is, en dat dus met volle recht kan beschouwd 
worden als de programme van het nieuw fransch mi
nisterie, luidt als volgt: 

« Wat betreft het buitenland : Vrede. 
Ö Wat betreft het binnenland: Intrekking der wet op 

de openbare veiligheid. Verbod van vereeniging van 
groote traktemenlen op eenen titularis. 

« Onderzoek van een stelsel van decentralisatie, 
waerdoor op zoo breed mogelyken grondslag de zelfre
geling gevestigd wordt van gemeenten, arrondissemen
ten en departementen. Inmiddels: verplichte keus der 
meiers in den schoot der gemeenteraden. 

» Hervorming van de kieswet, voor de vernieuwing 
van het wetgevende korps, met name; regeling by de 
wet van het aental en de grenzen der kiesdistrikten en 
waerborging van de vryheid der kiezingen. 

» Wyziging van art. 75 der constitutie van het jaer 
VIII, voor zoo veel de kiezingen betreft, de schending 
van de individuëele vryheid en van het recht van domi
cilie. 

» Verwyzing van persovertredingen naer den jury. 
x> Afschaffing van de zegel op de dagbladen en gedeel-

telyke vervanging van dit recht door een postzegel. 
» Intrekking der bevoegdheid van de prefecten, om 

de plaelsing van rechterlyke aenkondigingen aen be-
paelde dagbladen toe te wyzen. 

» Vryheid van hooger onderwys. 
» Een parlementair onderzoek over de werking der 

handelsverdragen. 
» Onderzoek Daer alle bruikbare middelen tot verbe

tering van den zedelyken, verstandelyken en stoffelyken 
toestand van de groote meerderheid der bevolking. » 

In den Antwerpsehen gemeenteraed, heeft M. Om-
meganck de aendacht ingeroepen op een feit van het 
hoogste belang. Sedert eenigen tyd worden er in de 
huisgezinnen vele verglaesde yzeren voorwerpen ge
bezigd. Dit is zeer nadeelig voor de gezondheid, dewyl 
er tot het vervaerdigen van die voorwerpen eene groote 
hoeveelheid lood wordt gebruik, en de spyzen dikwyls 
gansch zwart uit die potten en pannen komen. — Spre
ker stelt voor, die zaek naer de kommissie van openbare 
gezondheid te verzenden, welke drie exporten tot on
derzoek van die kwestie zou aenstellen. 

Na eenige opmerkingen, wórdt die zaek naer het 
kollegie verzonden. 

Verwisseling der titels van Oostenryksche Staetspapie-
ren Meialiiekcn. — Wy gelooven het nuttig onze lezers 
kennis te geven dat de verwisseling der oude titels van 
Oostenryksche Staetspapieren tegen de nieuwe Obli-
galiën, den 31 dezer maend zal ophouden in het buiten
land. 

Dien ten gevolge, zullen de achlerhlyvers, te rekenen 
van 4 February aeustaende, verplicht zyn de verwis
seling hunner titels te doen verzorgen in Oostenryks 
hoofstad. 

De Koophandel kamer van Kortryk heeft eene verga
dering gehouden, waerby eenige leden der Koophan-
delkamer van Rousselaere aenwezig waren, om maet-
regelen leberamen, ten einde de spoedige wegruiming 
te bekomen van de grieven, waerover de linnennyver
heid zich te beklagen heeft. 

Z a e k - T r o p m a n . 
Tropmann, de moordenaer van geheel de familie 

Kinck, is den 30 december, ten 9 uren 30 m. 's avonds, 
voor zyne afgruwelyke misdaed, tot den dood verwezen. 

M. de procureur-generael, in zyn requisitorium, zei 
dat het nog nooit geweten is geweest dat er zulk een 
groote misdadcr voor de jury is verschenen, dat hv al
leen pligtig was, dat hy hoegenaemd geene roedepü^f'-
gen en'had, en vróog de straffe des doo&; ; ^ a ved
elen beschuldigden. 
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Daerna heeft M. Lachaud het woord genomen en van 
de moeder en de familie Tropmann gesproken, heigene 
de plichtige biüer doen weeneo heeft. 

Tropmann, na de uitsprake van zyne straffe gehoord 
(e hebben, grimlachte en bedankte, het hoofd buigen
de, het hof én de jurés. Als hy overgevoerd wierd vaa 
uit de zael des 'Pas-Perdus naer de conciergerie, en 
heeft hy geen woord gesproken. In zyne cel gekomen 
zynde, en heeft hy die opgeruimdheid niet meer ge-
toogd gelyk de vorige avonden, en en heeft niet an
ders willen profiteren als een glas wyn. 

Tropmann heeft zich Vrydag avond, ten 5 uren m 
cassatie voorzien. Hy had acn ftlr Lachaud, zynen avo
caet, geschreven, zoo gauw als dat men hem zou ter 
dood veroordeelen, dat hy zou in cassatie gegaen heb
ben, niet om zyn leven te verlangen, maer om den tyd 
te hebben om zyne medcpligtigen kenbaer te maken en 
te laten opzoeken. 

Tropmann is bezocht geworden door M. Bozeriacn, 
die met de verdediging van zyne voorziening gelast is. 
De veroordeelde hield zich op ditoogenblik bezig met 
het maken van verzen, welke hy schreef op een tafel
tje, aen hetwelk hy zat. Elk vers, of liever elke regel, 
begint met eeue hoofdletter, aen welke hy den vorm 
van eene drukletler geeft. Hy droeg de costume van de 
gevangenis: kloefen, eene grysde broek en een schabbe 
van hetzelve coleur. Hy scheen kalm en gelaten te zyn. 

M. Bozerian ondervroeg hem opzientens zyne mede
plichtigen. De veroordeelde hield staende, dat hy er 
had, en dat indien men zich de moeite wilde geven de 
portefeuille op te zoeken, van welke hy het bestaen 
geopenbaerd heeft, men in dezelve niet alleen den 
name van zyne medeplichtigen, maer ook de redens 
zou vinden, welke hém het slilzwygen opleggen. 

De uitmuntende avocaet maeode hem aen dezelve 
te noemen. Tropmann antwoordde op den kalmsten 
toon: Ik wil liever hel hoofd verliezen, als hen recht
streeks aen te klagen. Hy heeft aen zynen avocaet in 
kassalie, beloofd hem te zullen scbryven, als hy het 
noodig oordeelt. 

Men had Tropmann van zyn dwangkamisool ont-
daeu, hetwelk een van de grootste straffen is, die hy 
tot hiertoe heeft ondergaen; doch des 's nachts wordt 
hy het aengedaen. 

In de pleidooi van avocaet Lachaud, ten voordcele 
van Tropmann, komen eenige woorden voor, die zeker 
beduidend zyn, omdat zy aentoogen wat invloed het 
lezen van zekere fransche. romans van onzen tyd, te 
weeg brengt. 

Tropmann had zyn denkbeeld, om de familie Kinck 
beurtelings Ie doen verdwynen, geput uit den roman 
Ie Jut f Êrrant, een der gemeenste boeken welke de 
fransche letterkunde in de laetste jaren opgeleverd 
heeft. 

Even als de romanschryver de familie Renneponl 
beurtelings van het tooneel stoot, en dit door alle mo-
gelyke misdaden, even zoo besloot Tropmann een einde 
te maken aen het leven van eene brave en eerlyke fa
milie, uiet om een half milüoen, maer om een kands-
vol franken meester te worden. 

• 't 'Is in dien boek, zegt avocaet Lachaud, dat de 
moordenaer, de oorsprong van zyne misdaed gevonden 
heeft. 

Zou hel de eenige verwoesting wel zyn, welke dien 
boek heeft doen ontstaen, in welke de vrydenüery, om 
veld te winnen, gebruik maekt vau al den mogelyken 
laster tegen de geestelykheid? 

Wy denken het niet. Het boek heeft, door de denk
beelden die het bevat, grootelyks bygedragen om het 
zedebederf te vergrooten sedert den tyd dat het geschre
ven wierd; het heeft gedachten in zekere volksklasse 
doen ontstaen, die vernietigend zyn voor de orde der 
samenleving. 

De denkbeelden der vrydenkery, die den mensch ten 
slotte aen den moordkuil van Pantin brengen — zie-
daeralzooeen der goede uitwerksels welke dit boekte 
weeg bragt, hetwelk als eene weldaed wierd aenzien 
door zekere wereld i 

rusten. II ;t beestje kantelt, slaet over dé leuningen 
de dief blyl't met zynen hals lusschen het achlerhoul 
en de leuning hangen, stikt, en wordt 's-anderendags, 
rik en rik met zyn zwyn gevonden door de veldwachter 
die sullens een proces-verbal opmaekte. 

Uien g v o o t e stoi*m. 
Vrydag voorlaetst, zegt de P'all-Mail-gazetle, heeft er 

boven de stad Limerick, in Engeland, een van de he
vigste storms ontstaen, die men sedert langen tyd in 
die streUe niet geware geworden en heeft. 

Een groot getal huizen, !door dood arme menschen 
bewoond, zyn verwoest en gansche familien zyn onder 
de puinen begraven. Er zyn reeds 11) lyken gevonden 
en men denkt dat er nog meer zullen zyn. 

De storm heeft een g'roote schouwe omverre gewor
pen, die op het dak van een huis gevallen is en het 
zelve heeft doen instorten. Zestien menschen wierden 
onder de puinen begraven; vyf van hun zyn op den 
slag dood gebleven; verscheidene andere zyn zwaer 
gekwetst geweest en drie van hun liggen op sterven; 
slechts drie vaa hun hebben zich kunnen redden. 

Doods t r a f f e zoauïei' y o n u i s . 
.Een Pruis, die geern spek at, slool te Karsen, in 

Duitschland, een zwyn die juiste 's nuchtens geslacht 
was; het beestje en was nog niet afgekapt en droeg 
lyk gewoonte, een hout tusschen zyn achterpooten. De 
vrecht was een befje te zwaer, eh ja, 't was nog al een 
goede gevleesde heeste, en onderweg zette de dief zyn 
last tegen do leuning vau eene brugge om è bètje te 

CorrespcMicleTffl'ii.'ici'a, 
Antwerpen 29 December 1809. 

Heer opsteller van 'tJacr 50, 
Ik heb u in myn laetste schryven gezegd hoe zeer 

de doctrinaire party hier verslagen staet over de kalme 
houding der burgery, nu het zuidkasteel zal worden 
afgebroken.. Ook in het binnenland verstaet men er 
zich niet aen, en de ministerieele bladen doen hunne 
best om die houding zoo goed mogelyk uit te leggen. 

Indien Antwerpen nu geene vreugde lichtjes ont
steekt, dan is het.... Raed eens! — Omdat het niet te 
vrede is?.. — Neen! — Omdat het de grootheid der 
weldaed niet beseft! — Nog al minder! 

— Omdat... Geeft gy het op? De Eloile beige zal het 
u zeggen : 

Omdat de drukte der handelszaken aen A ntwerpen niet 
toelact van aen illumineeren Ie denken. 

Hoe vindt gy die vond? — Met my zult ge bekennen 
dat de brusselsche star geestig vernuftig is. 

Dat de Etoila beige zich echter niet misgrype. Indien 
de handelsdrukte aen Antwerpen niet toelael van te 
feesten, toch vindt het tyds genoeg om aen zyne zaek 
te denken, en zullen de wakkere verdedigers welke het 
naer de kamer zond, blyven werken, en een oog in 
't zeil houden opdat zyne belangen niet schipbreuk 
lyden op de ministerieele bank. 

De krachtdadige werking van onze vertegenwoordi
gers is hier volmondig toegejuicht geworden, en vooral 
hunne voorzichtige houding in dezen killelachligen 
toestand heeft de algemeene goedkeuring weggedragen. 

Want men voelt het, hoe dichter de ontknooping der 
antwerpsche kwestie naby komt, hoe meer voor2ichtig-
en waekzaemheid er dient te worden aen den dag gelegd. 

Wel verklaert hetgouvernement dat het geneigd is hel 
noordkasleel te laten varen, of ten minste grondig te 
veranderen. Dat bevredigt hier de achterdocht niet. Is 
het noordkasteel veroordeeld in den geest van het mi
nisterie, dan is het voorzeker omdat het niets betee-
kent, of voor niets kan dienen zonder eenige nieuwe 
miljoenen onkosten die het ministerie niet kan komen 
vragen, zonder den lach van geheel het land op den 
hals, en wellichteenen verontweerdigden schup onder 
den centrum gravitatis te krygen. 

Aen de omzichtige handeling van het ministerie, is 
het zichtbaer dat het het daerblyven van dat kasteel 
wil vertragen, in de hoop dat — niet een ommekeer 
in de openbare denkwys — maer eene inwikkeling der 
politieke gebeurtenissen in Europa die gewenschte vol-
tooijing tot stand doe brengen. 

In de debatten ligt er ten overvloede het bewys van. 
Vergeefs heeft de Heer De Laet immers gevraegd dat 

men de gronden van het noordkasteel aen burgerlyk 
gebruik zou leveren? 

Vergeefs hebben anderen gezegd dat, vermits die 
sterkte dan toch veroordeeld is, dat men dan geen 14 
miljoen meer zou moeten verspillen aen volledigiugs-
werken. 

Alles wat men behendig insinueerde is dat men de 
biunenfronlen zou willen afwerpen, en eenen muer 
met schietgaten in de plaets stellen. 

De oude droom, gelyk men ziet. 
Maer de Heer Gerrils heeft al dadelyk doen begrypen 

dat Antwerpen niet geneigd is zich door M. Frerc, of 
wie het ook zy, om den tuin te laten leiden. Immers 
zoo een muer met schietgaten is in tyd van nood al 
spoedig in batteryen veranderd. En met de aerde der 
vestingen zou men den grond van het noordkasteel 
ophoogen. Door dien behendigen maetregel zou het 
dus bruikbaer worden gemaekt en bygevolg eerst ge-
vaerlyk worden. Dat zou eene rechte mystificatie zyn. 
En de Heer Gerrits heeft den nagel op den kop geslagen. 

Onze liberale associatie is moedeloos geworden. 
Zy die zoo stoutmoedig nederlaeg op nederlaeg trot

seerde, en, by iedere overwinning der meeting, met 
cyfiers bewees dat de ministerieele party hier de over
hand bleef hebben, zy die by de ontheffing van den 
scheldetol, en by de onthulling van haer ruilersland-
beeld zoo luidruchtig feestvierde ... zy laet thans het 
hoofd hangen, en zal zelfs de laek van een liberael 
congres te beroepen (eeue kleinigheid) niet meer op 
zich nemen. 

Arme associatie! Oud, moedeloos en [dan het brand
merk van M. Haghe op het voorhoofd.... 

Ook zyn alle de groote ontwerpen van de doctrinaire 
party hangende. 

Van het grafmonument van Jan Van Ryswyck hoort 
men voor het oogenblik nog juist zoo veel spreken als 
van de beruchte liberale balikery en slachtery. Dat is 
te zeggen : Niets! 

Er zyn hier zelfs oneindig veel menschen die bewee-
ren dat dit alles verschoven is tot... de eerstkomende 
kiezing. 

En dat is zoo onaennemclyk niet! 
Aenvaerd, heer opsteller, mynen broederlyken groet. 

X. Z. 

't ÜNïeuvrs -van tl© ^vclco. 
Maendag laetst heeft de plechtige inhuldinge van de 

E. H. Affenaer, Pastor-Deken van Veurne, met veel 
luister plaets gehad. De geestelykheid van de beide 

kerken, de heeren van de kerkfabrike van Sint-Niklaes, 
en een schoonen stoel, samengesteld uit verscheidene 
historieke en godsdienstige groepen, zyn, met 't muzyk 
van St-Josephs-genootschap aen 't hoofd, den nieuwen 
herder lol aen de statie te gemocle gegaen en hem 
verweüekornt. 

De gemeenteraed en heeft geen deel willen nemen 
in die fecste. Dat besluit heeft genomen geweest in 
hare laetste zitting met gelykheid van stemmen. 

Niettemin heeft de feeste allerluislerlyks geweest en 
zal lang in het geheugen blyven van de katliolike veur-
naers. Dynsdag heeft de E. H. Deken eene brooddeeling 
gedaen aen de arme menschen van de twee prochien. 

— Uit het laetste verslag door de bestendige depu
tatie aen den provincialen raed van Weslvlaenderen 
toegestierd, blykt dat ieder inwooner aen de gemeenle-
kasse der volgende plaetsen betaeld: te Rousselaere, 
fr. 3,92 c.; te Thourout, fr. 3,68; te Veurne, fr. 5,3! ; 
te Iseghem, fr. 3,10; te Oostende, fr. 3,00; te Wervick, 
fr. 2,80; te Thielt, fr. 2,78; te Brugge en te Iper, fr. 
2,00; te Poperinghe, fr. 1,92; te Meencn, fr. 1,70; te 
Kortryk, fr. 1,49; en te Dixmude, fr. 1,29. 

Te lloussclaere betaelt elke inwooner op de grond
belastingen 47 centimen ; Meenen betaelt 57 c , Veurne 
35, Iper 54, Poperinghe 52, Kortryk 50, Oostende 27, 
Thourout 25, Dixmude 22, Iseghem IS, Thielt en 
Wervick 15, enz. 

— De heeren represenlanten zyn tol 18 January in 
vacantie. Na de vacantie, gaet de wet op de kerkfabri-
ken op 't fapyt komen ; onze volkslievende liberale 
mannetjes zullen in die discussie eene goede gelegent-
heid vinden om tegen de papen te bassen, dat het al en 
te vele zal schillen, let er op. 

— Ze gaen een onderzeesche kabel leggen van uit 
China naer Kopenhagen. 

— 't Spaensch ministerie ligt in duigen voor e keer
tje. Hoevele nog? 

— De dronkenschap doet somwylen de dwaeste en 
de gevaerlykste dingen verrichten. Dezer dagen was er 
te Gent, in eene herberg eenen dronkaerd die zei. dat 
hy een vyffrankstuk zou in tween gebeten hebben. Om 
dien fameuzen tour de force uit te meten, kreeg hy een 
vyffrankstuk van een ander persoon. Maer in plaetse 
van zyn gebyt te gebruiken, wierp hy het stuk in zyn 
bier glas en zond geld en bier zyn keiegat in. Een wei
nig nadien wierd den dronkaerd zoo slecht, dat men 
gedwongen was drie docteurs te halen, die er in ge
lukten, maer niet zonder moeite, het geldstuk uit zyn 
kele Ie halen, waer het blyven steken was. De fameuze 
geld by ter heeft veel bloed gespauwen, en God weet 
hoe dat 't zal gaen met zyne gezondheid, want men 
heeft hem moeten naer zyne wooning brengen. Dat 
komt van te diepe in 't glas te kyken. 

— Verleden Donderdag heeft er te Marseille, in het 
paleis van juslicie, eene stoutmoedige ontsnappinge 
plaetse gehad: Een oud veroordeelde, Frederic Kinge, 
was op heeler daed van diefte betrapt. Als hy in het 
paleis van juslicie verscheen, wierd hy veroordeeld tot 
2 jaren gevang en 5 jaren onder de waekzaemheid van 
de police, voor zyne bedrevene misdaed. Nauwelyks 
was hy op den bank der beschuldigde weêregekeerd, 
of hy maekte gebruik van de owwaekzaemheid. Hy 
stond op, stepte over de balustrade, die het publyk van 
de voorbehoudene plaetsen afscheid, en poetste de plate 
langs de gang op strate. Waer dat de vogel gaen vlie
gen is, dat is God bekend. 

— De brandewyn, zei er laetst een oude dronkaerd, 
is een verfoeielyke dienacr. Ik zende hem altvd in myn 
kele en hy loopt altyd naer myn hoofd, en toen en zie 
ik niet meer waer dat ik moet loopen. 

— Nu is 't zeker, zeggen ze, dat den yzerenweg van 
Veurne naer Duinkerke, in deze maend voor het pu
blyk zal geopend worden. 

— Het geruchte is verspreid dat er te Loo eene moord
poging gepleegd is op eenen persoon, die alleen een 
huis bewoont. Zyn toestand zou zeer gevaerlyk zyn. De 
dader is, volgens men zegt, aen 't loopen gegaen. 

— Den honger dryft den wolf uit de bosschen. In 
den nacht van den 2 dezer, rond 6 */« uren 's morgens, 
was er een van die dieren, op een gekuchte langs de 
kanlen van Bastogne, in een schaepslal gedrongen, en 
is met een geheel schaep, gelyk het ging^en stond, uit 
den stal weggeloopen. Twee sterke mannen, elk met 
een knibbeld, (dat is een stok met lood op het einde,) 
vervolgden den roover en dwongen hem zyne prooi los 
te laten. Ja maer, mynheer de wolf had honger, en hy 
en was niet al te rap zyne bètjes te laten varen, alstoen 
begon er eene worsteling tusschen hun en mynheer de 
wolf, die zoo geweldige knibbel-stok-slagen kreeg, dat 
hy op hel slagveld is blyven liggen. 

— Al de dagbladschryvers van Pest, geen een uit
genomen, zonder onderscheid van party, zyn op een 
groot banquet vergaderd, om de afschaffing van de 
dagbladzegel te vieren, en alzoo zal 't geheel de wereld 
deure komen dat er geene zegels meer en zullen be
staen voor de gazetten. 

— Waerom, vroeg er een boer uit 't Noorden aen 
zynen koeiwachter, doet onzen liane altyd zyn oogen 
toe als hy zingt? — Om te loogen, anlwoorde de koei-
wachter, dat hy dat liedtje van builen kent, dat hy 
geen muzike van doene en heeft. 

— Ik verneme uit Rousselare, dat M. Solvyns-Maer-
tens, van Gent, zich aldaer op rang stelt om senateur 
gekozen te worden in vervauging van wylen M. Morits 
de Rpbiano. 

— Dat gelukkig Spanje en heeft nog geen koning. 
De candidaturo van den hertog van Genua, ligt nu 
voor goed in 't water. Ficken-Manuel en heeft, op het 
aenüringeu van Vrankryk, daerin niet willen toestem-



men. Zoo dat tllaliaensch prinstje, nog voor eenige 
jaren zal meugen naer schole gaen in plaetse van 
spaensche koning te worden. Wie zullen ze nu op-
zoeken? 

— Cathedrakkerk van Sint-Salvator. — Zondag 9 Ja-
nuary, feestdag der H. Kindschheid, om 8 1(2 uren 
's morgens, solemnele mis, door Mgr VVemaer, vicaris-
Generael en Huisprelaet van Zyne Heiligheid, 's Avonds 
ten 4 uren Lof, daerna Sermoen door den E. H. Van 
Steenkiste, professor in bet groot seminarie, gevolgd 
door eene luister]} ke processie. 

i P r i o s t e r l y l t e b e n o e m i n g e n . 
Mgr dè Bisschop van Brugge, komt de volgende benoemingen te 

doen: 
M. Soenens, professor in 't collegie van Kortryk, wordt onderpastor 

te Thourotit. 
M. L. Vaneecke, onderpastor te Dranouter, wordt professor in 't ge

sticht van doofstommen te Brugge, en M. Simoens, professor in't ge
knield gesticht, wordt onderpastor te Dranouter. 

M. Veys, priester in 't seminarie, wordt coadjutor te Zandvoorde. 
M. Busschaert, priester in 't seminarie, wordt professor in '( collegie 

vanThielt. 
M. Soenen, priester in 't seminarie, wordt professor in 't collegie van 

Kortryk. 
M. Van Wambeke, priester in't seminarie, wordt coadjutor te Zeve-

cote. 
M. De Laere, priester in 't seminarie, wordt onderpastor te St-Jooris-

ten-Distel, in vervanging van M. Van Hamme de Stampaershoucke, die 
zyn ontslag gegeven heeft. 

M y n S p r e e k k a m e r t j e . 
Bertje, merci voor je'n nieuwjaer, 't is fyn gebreid, en zonder ma

chine toen nog, ze gaender zeker wel moeten van niezen. Nu, nu,'t is 
eene verlichtinge in 't hoofd, en als-je iels nieuws weet, je'n moet my 
niet sparen, 'k staen aen uwe dispositie, zend maer op, Pol de Leeuw 
zal zeker ook wel uit zyn kot komen. ~ Q. Hoe is 't met de korte rebben ? 
lyk vooren en na, zulde? — Keune secretaris, ligt er nog alsan sneeuw 
tusschen de duinen, dè? — Mietje Meeskes, je'n brief en houdt maer wei
nig in, en van die lanteern die zoo 'n klaerte geeft, dat weet ik ook, 
vrouwmensch. — Karel Misverstand, wanneer gaet die soupé a la gas-
saiaê plaets hebben dè, of slaet er nog geen versche te maeyen mis
schien? de botten van de hoornen loopen pertang al uit, maer 'k en heb 
ik nog geen eene tegengekomen. — X. Dat was zeker een prulle da-je 
me wilde wys maken, enne? —Iper, MUe L., ontv. — Alveringliem, 
C. V. B. en A. D. V. ontv. 

Door Sterfgeval. 

Openbare Verkooping 
VAN 

BURGERLYKEN S T A E T . 
Buwelyken. 

Den 6 January. — Julianus De Jonghe, velplotter, met Marie Be-
noodt, strykster. Joannes Dhondt, meubelmaker, met Rosa 1 ie Ver-
cruysse, dienstmeid. Edmond De Maerschalck, herbergier, met Herme
ende De Roost, herbergierster. 

Overlydens. 
Den 1,2, 3 January. —Petrus Vanderhispallie, 37 j . , echlg.'van 

Mtlanie De Post, Vuldersstr. Joanna Ma Hein, 63 j . 11 m., echlg. van 
Joannes Vandenbroucke, Noordzandstr. Bruno Tierman, 38 j . , echtg. 
van Colela Vernimme, Ste-Clarastr. Celostine Radelet, 67 j . , wed. van 
Margareta Deluezc, Bouverystr. Joseph Denys, 83 j . , wed. van Marie 
Sinave, Ste-Catharinastr. Catherina Pattyn, 70 j . , Oudenburgstr. Isa-
bella Paeme, 79 j . , echtg. van Angelus Mylle, Bouverystr. Joseph Kar-
rebrouck, 72 j . , Bouverystr. Ivo Bostoen, iö j . , Jacobinnessenstr. Marie 
De Jonghe, 48 j . , Werkhuisstr. Joannes Bosson, wed. Genoveva Van-
denheede, Mariastr. Anna Keuckelinck, 83 j . , wed. van Joannes De 
Moor, Gendhof. — Den 4. Philippus De Boutte, 68 j . , echtg vanCa-
tharina Slabbinck, Vrydagmarkt. Casimir Lefevere, 72 j . 11 m., echtg. 
van Marie Possenier, Somerstr. Coleta Quaegebeur, 64 j . , wed. van 
Carolus Vandecatoore, Meeslr. Theresia De Clcrck, 36 j . , echtg, van 
Louis Lambrecht, Dry Kroeserstr. Virginie Schelfaut, 46 j . , Jacobissens. 
— Den 5. Joannes Allaert, 78 j . , Mariastr. Carolus Dumon, 44 j . , Ma
riastr. Joannes Aspeslagh, 47 j.> echtg. van Virginie Vanhee, Bouve-
Tystr. Eugenie Doom, 63 j . , Bouverystr. Petrus Seruers, 78 j . 9 m., 
echtg. van Marie Dhont, Ste-Clarastr. Carolus Van Compernolle, 86 j . , 
wed. van Rosalie Hano, Bouverystr. —- Den 6. Joannes Dewaele, 43 j . 
11 m., echtg. van Melanie Boerjan, Peperstr. Nicolas Laforce, 79 j . 
11 m., Ste-Catharinastr. Petrus Laude, 75 j . 10 m., echtg. van Adèle 
Englebert, Groole Markt. Theresia Hoest, 84 j . , wed. van Joannes Van 
Damme, Smedestr. — Den 7. Carolus Staelens, 62 j . , echlg. van Isabella 
Vercaemer, Rykepinderstr. 

3 kinders onder de 9 jaer. — Geboorten 32. 

MARKTPRYZEN DER VOLGENDE WAREN 
BRUGGE, 8 January. — Per Hectoliter. 

Terwe, IS 00 a 24 00 Sucrioen, 
ttogge, 12 00 4 13 50 Boekweel, 
Boonen, 15 00 a 16 75 Aerdpppels, 
Geerste, 11 25 a 13 50 Boter per kilo, 
Haver, 7 50 a 0 00 Eyer per 26, 

ROÜSSELAERE 4 January. — per Heet. en half. 
Nieuwe Terwe fr. 27 00 a 31 00 Aerd. 100 kil. 
Oude » 36 00 a 38 00 Boter per kilo. 
Australische Tarwe 26 00 a 28 00 Eyers per 2a. 
Roode » 26 00 a 27 00 Viggens 
Rogge 20 00 a 21 00 Koolzaed 

00 00 a 00 00 
00 00 a 60 t5 

7 50 a 8 25 
2 45 a 3 00 
2 ZO a 2 73 

6 75 a 7 25 
3 27 a 3 36 
3 09 a 3 18 

21 00 a 23 00 
00 00 a 00 00 

Haver 15 00 a 17 00 Koolz.-Olie 103 kil. 91 00 a 91 50 
Boonen 29 00 a 31 00 Lynz.-Olie 105 > 

VEURNE, 5 January. — Per 145 liters. 
Terwe, 23 00 a 27 00 Haver, 
Rogge, 20 00 a 00 00 Boonen, 

.Sucrioen, 18 00 a 21 25 Erweteo, 
D1XMUDE, 3 January. — Per hectoliter. 

Terwe, 15 86 a 18 93 Boonen, 
Rogge, 00 00 a 00 00 Boter het st. 7 h. 
Sucrioen, 12 75 a 14 75 Eyers per 25, 

73 00 a 73 30 

15 00 a 17 00 
24 00 a 27 06 
25 00 a 27 00 

17 24 a 18 62 
1 81 a 2 18 
2 72 a 2 90 

Haver, 10 34 a 12 41 Aerdappels (100 k.) 8 00 a 11 00 
POPER1NGHE, 7 January. —Per Heet. 

Terwe, 18 67 a 00 00 Aerdappels, 
Rogge, 14 50 a 00 00 Boter per kilo, 
Haver, 10 00 a 00 00 Hoppe per 50 k. 

BEKENDMAKINGEN 

9 00 a 00 00 
3 20 a 00 00 

100 0 a 000 00 

Venditie 
Onder de directie van P. F. Du Baert, Zaakwaar

nemer, te Brugge. 

MAENDAG 24 Januari 1&70, om \ ure, te Houcke, 
voor de erfgenamen van Isabella Mabesoone: 50 koo-

Ï
ien Olmen, Esschen, Achlkanten, Notelaren, Kerse
aren, Appel-en Peerelaren.. 

Door bevoegden ambtenaer en hetaelbaer (en kan-
loore van P. F. Dn llacrt, Zaekwaernemer en StoU-
huoder, Korte Ridderstraet, n° 5, Brugge. 330 

MEUBELEN 
Beddegoed, Linnen, Mans- en Yronwskleederen, Me-

nagèren, yzer Schouwen, Stoveu, Bultmolen,, Vo-
gelhuizen, enz., ter Yerkoopzael Nieuwstraet. 

Woensdag 12 Januari 1870, en volgende dagen, 
van 10 ure 's morgens en 2 ure namiddag, zalmen in de gemelde Ver-
koopzael openbaerlyk verkoopen: 

Wagenschotte Kleerkassen, Beddebakken met en zonder ressorts, Com-
moden, Buffetten, Coulisse-, Ronde-, Speel- en andere Tafels, Stoelen, 
Ganapés, Menagiegerief, Menage ie ii, yzer Schouwen, Stoven, Bedde
goed, Bultmolen, Vogelhuizen, enz. 

Alles de Verkoopdagen na te zien. 
Op gewoone conditien. betaelbaer ten kantore van X J . D e R o e e l f , 

Directeur van Verkoopingen, in de Nieuwstraet. 

ONDER SE D1REKTIE VAN 

DESIRÉ VANDERBEKE, Kandidaet-Notaris 
te Brugge. 

MAENDAG 10 JANUARY 1870, 
i ure namiddag, te St-Andries,ivoor M'heren D'Hooghe, 
Ryckaert en Serdobbel-de Serret, grondeigenaers te 
Brugge, van : 

60 koopen Achtkante en Beuke Boom en, Busschen en 
Brandhout. 

De vergadering aen 't land gebruikt doro Ver-
meersch, Dixmudschen aerdeweg. 

DYNSDAG 11 JANUARY 1870, 
1 ure namiddag, te Zedelgbem en Aertrycke, voor 
M'her Coppieters-Kervyn voornoemd: 

Sparren op stam, alle slach van Persen en Busschen. 
WOENSDAG 12 JANUARY 1870, 

1 ure namiddag, te Vladsloo, in 't dorp, voor dito M'her 
den graef de Souancé, op zyne hofstede-landen, gebruikt 
door sieur Boddez, schoone Venditie van : 

65 koopen schoone Eiken Boomen. 
De vergadering aen koop een. 

MAENDAG 17 JANUARY 1870, 
1 ure namiddag, te Oedelem (Hoorn), voor : 

A dito M'her Coppieiers-Kervyn, op d'hofstede ge
bruikt by de kinders Gailliaert: 

70 koopen Beuke, Achtkante en Olme Boomen. 
B Mevrouw Lebailly de Tilleghem-de Man, grondei-

genares Ie Brugge: 
20 koopen Beuke Boomen en Larixen. 
C De kinders Gailliaert voornoemd: 
6 koopen Taillie. 

DONDERDAG 20 JANUARY 1870, 
12 ure 's middags, te St-Andries, voor dito M'her Guil-
leri, graef de Souancé, Merkwcerdige venditie van: 

125 koopen Eike en Beuke Boomen. 
De vergadering by d'heer Karel Kint. 

MAENDAG 24 JANUARY 1870, 
1 ure namiddag, te Sint Andries, voor dito M'her Cop-
pieters-Kervyn, aen zyn kasteel aldaer : 

90 koopen extra zware Eike en Elze Taillie. 
De vergadering aen koop een. 

MAENDAG 31 JANUARY 1870, 
3 ure namiddag, te Brugge, voor d'heer Jan Van 
Houtte: 

200 koopen gezaegde Houtwaren. 
De vergadering in den Rooden Leeuw, tegen de 

Kruispoort. 
MAENDAG 7 FEBRUARY 1870, 

1 ure namiddag, te Gits, voor dito M'her Guilleri, graef 
de Souancé, schoone Venditie van: 

85 koopen zware Eiken, Olms en Esschen Boomen en 
extra zware Buiken, dienstig voor groote werken. 

De vergadering op d'hofstede Tan sieur Staelens. 
Door bevoegden ambtenaer en betaelbaer ten kantoore 

van Déslré Vanderneke, voornoemd, Geldmuntstraet, 
N° 37. 329 

VENMT1EN 
onder de directie van 

ALPHONSE VAN ROLLEGHEM. 
MAENDAG 10 dito, om 1 ure 's namiddags, te Moer-

kerke (Weststrate) voor d'heer Frans Van Damme, land
bouwer aldaer, op d'hofstede door hem gebruikt: 10 
buitengewoone schoone Kalfkoeyen en Kalfveerzen, 
5 extra schoone vette Beesten, 1.1 Zwyns, 2 Wagens 
met smal beslag, 2000 kilos Aerdappels, 5000 kilos 
Strooi, Taillie op stam, 2000 drooge Busschen, 500 Ver-
maekpersen, enz. 

MAENDAG 31 dito, om 2 uren 's namiddags, te As-
sebroucke, voor sieur Pieter Duthoy, landbouwer al
daer en andere, op 't hofplaetsken door hem bewoond: 
15 extra schoone Kalfkoeyen en Kalfveerzen, 1 buiten
gewoon schoon vet Kalf, 6 Zwyns, 12 Viggens. Kiekens, 
Keern met toebehoorten, Rapen, Beeten, 500 bonden 
Strooi, Mestput, 500 Elzen Fasseel en Brandhout. 

MAENDAG 7 FEBRUARY 1870, om 12 ure precies 
's middags, te Sinte Kruis, Maele, voor Jonker Baron 
Ch. de Coullemont de Waeterleet, grondeigenaer te Brus
sel, in zyne verraaerde Sparrebosschen, palende aen het 
Maele veld : Merkweerdlgcn jaerlyk«ehcn koop-
dag van 200 koopen extra schoone, zware en lange 

Sparrekepers en Vermaekpersen, alsook van 7000 
Sparrebusschen. 

Betaelbaer ten kantore van Alphonae Von Rolle-
*hem, Stokhouder, Oudezakstraet, 10 Brugge. 324 

MAENDAG 10 JANUARY 1870, om 1 ure, te Sinte-
Kruis, voor Mevrouw douairière gravin Visart: 50 koo
pen zware Taillie, 55 koopen Achtkante-, Éike- en 
Larix Boomen. 

DYNSDAG 11 dito, om 1 ure fix, te Moerkerke 
(Scheeweghe), voor Mynheer baron Van Hoobrouck de 
ten Hulle (hostede De VVeerd): 50 koopen Eike-, Wulge-
Olm- en Achtkante Boomen. 

DONDERDAG 14 dito, om 12 ure, te Varssenaere, in 
behoeve Jonkheer de Man-van Caloen, 75 koopen VVul-
ge Boomen, Gastagnepersen, Beuke Stukken en veel 
Brandhout. 

MAENDAG 7 FEBRUARY 1870. om 9 ure fix 's mor-
gends, te Eerneghem, by de Moerdyk, voor Mad. Bidart, 
buitengewoone Venditie van: 900 groote koopen 
Eike Boomen, dienstig voor scheeps- en andere werken, 
Assen, Pestels, Einden, Kuipers-boomen, enz., alle van 
eene buitengewoone lengde. 

Onder de direklie van den Zaekwaernemer Ad. \mn 
der Hofatadt de Mcyer, Korte Zilverstraet, 84, 
te Brugge. 328. 

Vervolg Venditien 
Onder de directie van ALPHONSE MAUS, door het 

ambt van den Deurwaerder L. GEERNAERT, 

91» Maendagl0dito,om 1 ure,teDudzeele(dorp),tegen 
het kerkhof, op de landen gebruikt door de weduwe 
Fevery, merkweerdlge venditie van juist 71 
langstammige Olme Boomen, al van 2 meters dik, 
ten behoeve van Mejufvrouw Marie-Anne van Oc-
kerhout. 

93o Woensdag 12 dito, om 9 uren 's morgens, te Lisse-
weghe (dorp), alle slach van Houtwaren. Om 1 ure 
op d'hofstede landen gebruikt door Louis Van Au-
denaerde, Olmen, Esschen, Eiken, Achtkanlen en 
Fruitboomen, ten behoeve van Mad" Clara Ver-
muteren, grondeigenarige te Brugge. 

94o Vrydag 14 dito, om 2 ure, te Zuienkerke, aen d'hof
stede van Desmit (Katterogge), jaerlyksche venditie 
van Taillie, voor Mevr. douairière van Outryve-
d'Ydewalle. 

95° Maendag 17 dito, om 2 ure, te Varssenaere, op 
d'hofslede-landen gebruikt door Van Maele, merk
weerdlge venditie van Beuken en Achtkanten, 
ten behoeve van Mevr. Douairière van Ockerhout-
van Caloen. En daerna op de landen gebruikt door 
Cools, Beuken voor den Graef de Borium d'floog-
straeten, grondeigenaer, te Gent. 

9e° Maendag 24 dito, om 1 ure, te Wvngene (Bulscamp-
veld), 46 vimmen Sparregaten, alle slach van Per
sen en Sparrebusschen, ten behoeve van Jonker 

, Ch. de Madrid. 
Betaelbaer ten kantore van Alpb. Mau«, Stokhou

der, te Brugge, Waelschestraet, B 30. 319 

A. D'HAESE, Koopman in Houillie- en Boschko-
len, Noordzandstraet, N° 45, te Brugge. 

LIEBIG'S VLEESCH-EXTRACT 
VAN ZÜID-AMERIKA (FRAY-BENTOS), 

V a n d e Xj iebi ip ' s -Compajgnie , ÏLtöndeik 
Groote bezuiniging voor de Huishoudens. 

Oogenblikkelyke bereiding van soep, driemaél goedkoo-
per dan diegene van versch vleesch. — Verbetering van 
spijzen, sauzen, groenten, enz. — Uitmuntende verster
king voor zieken en herstellende personen. 

GOUDEN MEDALIE IN DE TENTOONSTELLINGEN VAN PARYS 
1867 EN VAN HAVER 1868. 

Pot v. 1 eng. L. | P. v. 1/2 eng. L. | P. v. 1/4 eng. L. | P.»v. l/8e. L. 
fr. I S | fr. G.2S | fr. 3 . Ö O | fr. l . O O 

B E R I C H T . 
Aengezien de talryke narnaeksels van bet o p r e c h t Tjïet>$fr*m 

V l e e s c h . e x t r a c t , roept de Liebig's extracl-kömpagnir de 
aendacht der koopers in op het fabriekmark en ly verzoekt Hen, om 

zich van de echtheid van het produkl te verzekeren, op elk pot dt hand-
teekeningen van de heeren professor Baron J. VON LIfiBiG en doktor 
MAX VON PETTENKOFER, teeischen. 

fr^^ 
Te koop by de voornaemste handelaers in levensmiddelen, kruide

niers, conflseurs, apothekers en drogisten. 
Voor den verkoop in het groot, zich te adresseren by M. DE GERLA-

CHE-DE M ARTE LAERE, te Antwerpen. Te verkrygen ie Brugge, in 
het groot en in 't klein, by M. EL. VAN SPEYHROUCK-VAN DAMME, 
Negociant in colonialé waren, Philipstockstraet, Brugge. 

Brugge, Drukkery. VANDENBERGHE-DBNAIIX. 
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De Vlamingen zyn getrouwe onderdanen — maer — zy en verdragen geen slavemy » [Keizer Karet). 
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YZERENWEG VAN PEN STAET. - 1 November. 
De uren met een ("j geteckend zyn expres-treinen. 
Van Brugge naer: 

Oostende 7.17 8*28. 9.34 10.43 2.37 7*25 8.32 
Gent, Brussel, Meche-

len en Antwerpen 7*13 7.38 10.08 12.43 5*27 6.15 6.38 
V. Ostende n. Brugge 6*45 7.00 9.30 12.05 3*00 5.45 6.00 
Van Gent V » 6-02 7*39 8.45 9.28 1.22 6*56 7.17 
Van Brussel " » 6*27 8.08 12.02 5"»» 5.57 
V. Antwerpen » 6'.»» 9.50 5.45 4*50 
Van Meclxlen » 6*45 10.42 5*50 

YZEIIELNVVEGELN VAN WESTVLAENDEREN. 
Brugge 8.30 12.25 5.30 6.40 
Thouroiil 8.57 11.50 12.55 5.54 7.08 
Lichlervelde 6.»» :9.06 12.»» 1.03 6.05 7.17 
Rousselaere 6.19 9.24 1.22 4.25 6.16 7.58 
Iseghem 6.33 9.39 1.37 4.40 6.27 7.50 
Ingelmunster 6 419.48 1.44 4.54 , 6.32 7.58 
Korlryk 7.»» 10.10 2.10 6.50 8.25 
Verdek Kortryk 8.3510.15 2.15 4.50 7.50 8.35 
Meenen 8.5810.55 2.57 5.10 8.12 9.»» 

Uitbre id ing van h e t k i e s r ech t . 
Wy hebben in een onzer vorige nummers den wensen 

uitgedrukt dat deze belangryke volkskwestie door prak
tische middelen worden doorgedreven; en de noodza-
kelykheid der doelmatige regeling der werking doen 
uitschynen. 

Ook is het met een waer genoegen dat wy de ein-
delyke vorming aenteekenen van het verbond tot uit
breiding van het kiesrecht onder het voorzitterschap van 
den heer de Nothomb te Brussel gesticht. 

De vlaemsche drukpers zal hierin haren plicht doen, 
en die beweging met alle hare kracht ondersteunen, 
opdat de vorming der lokale afdeelingen van het ver
bond overal weldra tot stand konren, en ieder wie het 
wel meent met de zaek er zich by aensluite. 

Dat is hel hoofdzakelyke: want de alarmklok begint 
alreeds te'luiden in het ministerieel kamp; en eendracht 
moet onder het volk liet ordewoord zyn, wil men de 
beweging tot een goed einde kunnen leiden. 

Want (wy hebben het zoo dikwyls herhaeld) de doc
trinaire party heeft twee gezichten. Zoo lang de voor
uitstrevende gedachten in de wieg liggen, juichen zy 
dezelve schynbaer toe; maer niet zoodra neemt de be
weging een ernstig karakter aen, of achter haer libe-
rael masker stelt zy alles in het werk om de beweging 
tegen te werken, en zoo mogelyk te vernietigen. 

In de protestatie tegen de soldalery hebben wy de 
schynheilige werking gezien en leeren kennen, welke 
de doctrinaire party misschien een mael meer zal in 
het werk stellen om de uitbreiding van het kiesrecht te 
doen mislukken, en hel ministerie te redden. 

Die werking is gekend.... De vos trekt hel aenzicht 
van den monnik aen en komt de passie preken. 

« Wy ook, » (zullen de doctrinairs komen roepen,) 
« wy ook willen het algemeen stemrecht wy liberalen 
hebben maer eene wet: het heilig volksrecht ! enz. » 
Alzoo trachten zy de kortzichligen tot zich te trekken, 
en eene tegenbeweging te vormen, die eindelyk met 
duizend en ééne verschillende discussien wordt bezig 
gehouden, waer zy eindelyk onder versmacht. 

En dan ook is hun doel bereikt: Verdeelt zoo gy wilt 
heerseken! is immers het orde woord van de ministe
rieele coterie en het geheim van haer voorbestaen? 

Dat de burgery dus op de hoede blyve tegen die 
listige goochel toeren, en zich de spreuk herinnere: 

Als de vos de passie preekt 
Boer, bewaek uw ganzen! 

Want voor de doctrinaire party is de wil van M. 
Frèrë een yzeren gebod; M. Frère wil niet dat men 
het kiesrecht geve aen werkgasten en hoefknechts... en 
zoolang M. Frère zynen « NOOIT! «niet weg neemt, 
zal geen zyner vrienden dien dwarsboom overschryden. 

De ministereelen willen geene uitbreiding van het 
stemrecht, en spannen dan ook alle middelen in om 
dit (en alle vooruitstrevende gedachten in het algemeen) 
ïn den schoot der liberale (!) party zelve onder den 
dqmphoorn te versmachten. 

HEAVYS. 

Ieder weet dat de progressjsten het niet méér eens 
beginnen te zyn met de doctrinairs, om de goede rede 
dat de rechtzinnige niet lang hand aen hand kan gaen 
met den huiehelaer. , , , , . . . 

De progressisten die in 1859 het overwicht gaven aen 
de party die ons vandaeg behcerst-fait,. «iqn, te; laet dat 
hunne hoop geheel is te leur gesteld, jen.dat,het libe-
rael (?) ministerie op de baen des vooruitgang*, zoo 
onbeweeglyk blyft staen, als een koppige egel die, niet 
langer vooruit wil. . 

De duchtige waerschuwingen welke de ministerieele 
party in zoo weinige kiezing reeds heeft gekregen, 
geeft ons de maet van de bitterheid die onder de pro
gressisten van dag tot dag aengroeit. 

By de eerste plechtige gelegenheid zal het onweer 

2.45 
9 ?; 

Wei-vick 0.0619.41 
Comen 9.1410.50 z.ao 
Yper 9.3911.15 3.19 
Poperinglie 9.5511.55 3.35 

Van Poperinglie naer Brugge. 
Poperinglie 5.55 9.15 12.»» 
Yper 6.15 9.55 12.20 
Comen 6.52 9.56 12.57 
Wervick 6.59 10.05 12.44 
Meenen 6.50 10.18 12.55 
Korlryk 7.10 10.35 1.15 
Vertrek Kortryk 7.40 10.42 12.45 
Ingelmunster 8.01 10.58 1.04 5.15 
Iseghcin 8.11 11.05 1.10 5.21 
Rousselaere 8.27 11. IS 1.24 5.35 
Lichlervelde 5.10 8.46 11-53 1.45 
Thouroul 5.17 8.55 11.40 1.55 
Brugge 9.25 12.05 2.25 

ROUSSELAF.RE — YPER. 
Van Rousselaere naer Yper 9.30 1.30 7.45 

Yper naer Rousselaere 7.50 12.25 6.45 

5.35 8.20 9.10 
6.15 8.28 9.24 
7.»» 8.54 9.50 
7.25 9.1010.10 

4.40 
5.»» 
5.27 
5.35 
5.50 
4.15 

5.»» 7.»» 
5.17 7.20 
5.25 7.26 
5.40 7.40 
6.»» 7.59 
6.08 8.08 
6.50 8.58 

5 35 
5.55 
6.16 
6.25 
6.54 
6.55 
8.40 
9.05 
9.15 
9.40 

10.»» 

THOUROÜT — 
Van Thouroul naer Oostende 5.30 

Oostende naer Thouroüt 8.00 10Ï50 12.00 6.18 
'LlCIITERVELDE — V F . U R N E 

Lichlervelde naer Veurne 9.10 1.50 2.30 8.05 
Üixmude naer Veurne 9.51 2.28 4.»» 
Veurne naer Lichlervelde 7.S5 11.40 4.50' 
Üixmude » 7.58 12.13 5.19 

NlEUPORT — DlXMUDE. 
Vertrek uil Nicuport 7.20 11.55 4.40 

» üixmude 9.55 2.55 5.20 
BRUGGE NAER GENT LANGST EECLOO. 

Van Brugge naer Eecloo en Gent, 9.50 12.30 4.10 6.50 
Gent naer Eecloo en Brugge. 6.45 9:10 12.50 5.00 

BRUGGE NAER BLANKENBERGIIE EN HEYST. 
Brugge naer Mankenberghe 8.25 10.45 den zaterdag, 2.40 7.25 
Blankenbergiie naer Brugge 6 55 9.24 » 11.40 
Brugge naer Heyst 8.25 2.40 7.25 
Heyst naer Brugge 6.05 11.20 5.20 

OOSTENDE. 
9,00 2.»» 8.10 

8.46 
6.10 
6.50 

6.05. 
8.50. 

Iosbranden.... De doctrinaire party ziet de scheuring 
boven haer hoofd hangen en wat doet zy? 

— Men weet dal de liberale associatie van Charleroi 
aen de overige associaties van het land eenen omzend
brief heeft gestuerd over het beroepen van een liberael 
congres. 

D»aer hangt nu het zweerd van Daraocïes boven de 
coterie! Zy behoeft dus voorzichtig te werk te gaen, 
opdat de rotte koord niet breke. 

Wy zullen nu de ontvangst van dit vertoog niet 
overal opmerken, maer vooral in de liberale (?) asso
ciatie van Antwerpen, omdat deze (door gansch byzon-
dere omstandigheden) van zuiveren doctrinairen bloede 
is gebleven. 

Immers het is niemand onbekend dat al wie in Ant
werpen de gevoelens van het ministerie niet deelt — 
en dus de progressisten niet uitgezonderd — die asso
ciatie hebben verlaten om zich in de kringen der volks
beweging te werpen. 

Welnu, het voorstel der associatie van Charleroi is 
er koel ontvangen, en het beroepen van dit congres 
wordt er door de kopstukken als geheel ontydig en 
gevaerlyk van de hand gewezen. 

Wy gelooven het wel!! 
En weet men waerom? — Hel is omdat er volgens 

iVI. Delvaux en consoorten, sedert J846 èen aenlal 
nieuwe gedachten zyn ontstaen welke in de geesten 
nog dienen te rypen; en waerin het op dit oogeblik 
gevaerlyk zou zyn eene beslissing te nemen. 

Indien wy die woorden in ernst opnemen, dan zou 
de beroeping van een congres juist eene noodzakelyk-
heid zyn om door de betwisting der verschillende ge
dachten lot eene slotsom te komen of ten minste eenen 
slap vooruit te doen. 

Want de doctrinaire party kan wel de overtuiging 
hebben dat zy stil staet, maer ze kan toch niet blind 
of dom genoeg zyn om te veronderstellen dat sedert 
1846 — dat is te zeggen sedert 24 jaer —- die verschil
lende gedachten by de progressisten geene vordering 
genoeg hebben gemaekt om vandaeg in vollen ernst 
en met nut te kunnen worden besproken. 

Maer daer is het verken niet vast! 
De knoop ligt juist in den aerd van die gedachten 

welke der ministerieele coterie het kiekenvleesch op 
hetlyfjagen. 

Want onder dezelve staen de vermindering van het 
leger, de afschaffing der loling —de regeling der tael 
kwestie — de ontvoogding der gemeenten enz. en de 
uitbreiding van het stemrecht vooral op den eersten 
rang. 

En, moest men op ditoogenblik die punten én voor-
namelyk de kiesliervorming bespreken, dan is het zeker 
dat de progressisten zich los zouden rukken van eene 
party die haer werk als hel plas ultra van het liberalism 
aanschouwt. Dat is het gevaer dat de doctrinaire party 
verontrust. 
i Dus geen congres en leve de domphoorn!! 
• Voor wat ons; betreft, wy zien zeker niet zonder 
belangstelling de beslissing der verschillende associaties 
van het land op dit belangryk punt tegemoet.... 

Maer onze groote hoop rust thans op het verbond dat 
zich; in Brussel aenjiet hoofd der kiesbeweging heeft 
gesteld, die — wy vertrouwen het — spoedig veld ge
noeg zal winnen om eerlang aen het ministerie te kunnen 
zeggen '• • 

Buigen!.... of breken!! 

fitoswcthervorBiifing. 
Ik heb myne lezers een goed nieuws mee te deelen: 

er heeft zich te Brussel een bond gevormd ter bekoming 
van de hervorming van de kieswet, welke noodzake-
lykheid door niemand meer betwist en wordt. 

Het middêlcomiteit heeft tot voorzitter den heer Alph. 
Nolhomb, gewezen minister van justitie en lid van de 

Kamer, een dergenen die de uitbreiding van het kies
recht in de Kamer reeds zoo welsprekend hebben ver
dedigd. 

Heeft de werkinge van deze vereeniging een bepaeld 
doel? Schryft zy, beter gezeid, aen de werking eenen 
bepaelden kring vooren? Neen. 

Dezen, zegt eene uitgegeven circulaire, vragen, dat 
het recht op hel debiet van sterke dranken niet meer 
geleld en worden in den kiescyns; anderen stellen eene 
verdeelinge des Lacds in omschryvingen van 40 of 
80,000 zielen vooren, en het voegen van de opcentimen 
by de tegenwoordige elementen van den cyns. 

Nog anderen vragen, hetzy eene uitbreiding van het 
stemrecht, hetzy zelfs het algemeene stemrecht voor 
de kiezingen der provincie en gemeente. 

Alzoo is het princiep van hervorming zelf algemeen 
erkend; de werkinge dezer ingerichte vereeniging zal 
doen zien, langs welken kant het publyk de uitbreiding 
verlangt. Later zullen de wetgevers uit die beweging 
nut en voordeel trekken, en des te beter eene wet on
dersteunen, welke het beste aen den algemeenen geest 
zal beantwoorden. 

Hier zyn nu de statuten dier vereeniging : 
Art. 1. Er wordt eene Vereeniging voor de kieswet

hervorming ingesteld. 
Art. 2. Die vereeniging heeft voor doel, in het land 

eene beweging ten voordeele der kieswelhervorming 
te doen ontstaen, zooals petitionnément, meetings, con-
ferentien, schriften, enz. 

Art. 5. De associatie heeft haren zetel te Brussel; zy 
is er vertegenwoordigd door een centraal comiteit. De 
provinciale comiteiten worden gevormd in iedere pro-
vincie-hoofdslad door het centrael comiteit. Deze comi
teiten vormen zooveel plaetselyke comiteiten, als zy 
goedvinden. 

Art. 4. Het centrael comiteit neemt de algemeene 
maetregels; ieder provinciale comiteit is in het centrale 
comiteit door eenen afgeveerdigde vertegenwoordigd. 

Art. 5. De provinciale comiteiten helpen het centrale 
comiteit in het spoedig uitvoeren der aengenomene be
slissingen; zy zyn tevens belast met het uitbreiden der 
vereeniging. 

Art. C. De bydragen der leden is op i fr. mininum 
per jaer bepaeld. 

Art. 7. Zyn teden der vereeniging, al degenen welke 
de tegenwoordige statuten bylreden. 

De Secretaris, De Voorzitter, 
A. DELMER. Alph. NOTHOMB. 

In afwachting der inrichting van de provinciale 
comiteiten, vermeld in art. 3, nebben de leden, wier 
namen volgen, zich wel willen gelasten de toetredingen 
op te nemen in hunne respectieve provinciën. 

De heer Herreboudt, avocaet, te Brugge; 
» Am. Neut, publicist, Gouvernementstraet, 

11, te Gent; 
» Aug. Snieders, publicist, Ommegangstraet, 

56, te Antwerpen; 
» Cartuyvels, cvocaet, te St-Truiden: 
» Ch. Woeste, avocaet, Nyverheidsstr. Brussel; 
» G. Lebrocquy, secretaris der conservatieve 

Vereeniging, te Brussel; 
» Mabille, avocaet, Groote Mart, te Bergen; 
» Fl. Raikem, avocaet, te Luik; 
» Pety de Thozée, grondeigenaer, te Grune 

(Luxemburg); 
» X. Thibaut, avocaet, te Dinant. 

Gvoote l i b e r a l e sane t jes feeate in «Thalve ï t lnnc! 
Atclileü 

't Was in den beginne van 't jaer Achttien honderd 
't zeventig, op den zesden van Louwmaend, 't is te 
zeggen van Januarius, of van Janus, met twee aenzig-
ten, en 't was op drie keuningen! dag, 's avondsL ten; 



;«sht uren precies, dat die groote f e es te geannonceerd 
was. Al van korts achter den zevenen/ zag men de 
nombreuse uitgenoodigden naer A'halve Mane toestroo
men. 

Djilleken, joenen ootmoed i gen dienaer, kwam 't Ber
gje van de loge tegen aen de Vischmart, en zy verkenden 
malkaer subyt by't licht van de klare gaze. Bon choir, 
Djilleken, zei den ouden poortere, Bon choir, Cosen 
zeid hy, waer loop-je zoo zeere, zeiA hy, zy-je mille-
djouw zoo styf gepresseerd, zeid-hy? Ha, ba ncen'k, 
zêide ik, 'k zyn te wege naer de samber literhêeren om 
een pinte uitzet te pakken. Kom zeid-hy laet ons te gare 
ne keer eene pinte gaen koopen in & halve Mane, 
zeid-hy, 't is daer eene groote libere sancljes feeste, 
zeid-hy volgens dak vernomen hebbe, 'kzyn kontent, 
zeide-ik, maer'k en heb geen brieft je van invitatie 
gekregen. Als 't maer daten is, zei 't Bertje, 'ken hebbe 
ik er ook geene, maer d''halve Mane is eene publyke 
staminé, daer ieder en clk-end een voor zyn oortjes 
kan bestierd worden, en wy trokken er te samen op af. 

'k moete daer nu by zeggen dat ik dat zoo ligte nieten 
zoude aenveerd hên, maer 't Bert je was verkleed in 
eenen mensch en 't had my op avance beloofd van niet 
vele te zeggen of te rullen om zelve niet den held of den 
beer van de feeste te worden. 

Zoo wynder trokken er step en half nnertoe, en 't 
warender al twintig a dertig menschen en der kwamen
der dan nog zoo vele, nog zoo vele by dat er haest 
't zestig waren. Is dat niet vele dè? Hewel 't Bertje 
monkelde en hy telde z' al te gare op zyn poot en niet 
liiide: tien liberalen, zeid hy, en harte, zeid-hy, libere 
penserie marchands, zeid-hy, en twintig twiffelaers, 
zeid-hy, die van dage ja en morgen neen zeggen, zeid-
hy, en dertig clericalen, zeid-hy, dat is wel juiste't 
zestig, zeid-hy, zonder de menschen van den huize meê 
te rekenen en ook zonder schepenen sanctjes stekkere 
zelve en zyae eerstgeborene zeune die der nog niet en 
waren. 

'k En wele niet of dat die appreciatie van den oud
sten burger van stad geheel juiste is, maer hy en noem
de niemand, en de deze die der tegen zouden willen 
protesteren, zullen met de meeste politesse van 't Bertje 
ontvangen worden. Ze 'n hén maer voor zyne loge te 

<compareren, hunder hoedtje of hunder mutse af te ne
men en hunder reclame te doen, hy geeft alle dage pu-
Myke audiëntie. 

Enting, geheel Brugge was er gevraegd, want wynder 
zagen daer menschen van alle quarlieren van stad. 
't Waren er zelfs van buiten de Dampoorte en questie 
en warender geene van Assebroucke, en vanSt-Michjels, 
en van St-Andries, en van Beernem, elc , want er wa
render ook die me wynder niet en kenden. Om het kort 
te maken, er warender, zei der eene die in 't hoekstje 
zat, haest duist gevraegd, en er warender totalement 
't zestig opgekomen. I Zestig, mensen, ja,'t zestig, dat 
is wel eene colossale bakte, hé, maetjes? En binst dat die 
uitgenoodigden daer hunder pype zaten te rooken en af 
te wachten wat er zoude gebeuren, zal schepenen sanc-
tje-stekkere, in 't fransen* spectacle achter den dooven 
te hurken en te krysschen, en naer de beentjes van Miss 
Mullon te kyken, en hy liet hy zyn invites pypenlokken 
en drinken zooveel als 't van hunder plaisir was, maer 
op hunder eigen rekeninge, en zoovele als 't hunder 
beurze permetteerde. Want hy en had zelfs op die schoo-
ne en geestige fooije geen halvetje of geen quartje uitzet 
te drinken gegeven. Nu 't was achte, 't was negene, 't 
was negen en half, 't was quart voor den tienen, maer 
den dezen die niet op en kwam, was schepenen sancljes-
slekkere, dien fynen democraet, die 't volk zoo geern 
ziet en die door 't volk zoo styf geern gezien wordt, dal 
ze hem van over lange naer de mane zouden willen zien 
voyageren, en 't is comique dat hy toen ook percis op 
weg was om van den franschen theater naer iï Halve 
Mane voort te pousseren. Fiere gelyk ne versch genaem-
den magistraet, met een buikstje gelyk een tonnetje en 
een aenzichle gelyk een sanctje, pekkelde het poussifavo-
catje al den Burg en al de Vischmart al trekkebeenen 
voort, 't Peisde wel 't is è bètje late, en 't is è bètje met 
de mensehen lachen van ze zoo lange te laten wachten, 
maer als ne mensch schepen is van stad, b ut eau de la 
ville, zou den ouden ancien van de pompiers zeggen, 
dan mag hy hem wel twee uren laten wachten, en 't 
peisde ook, ;t poussif knollelje van è ventje, a;s ik die 
veugels twee uren achter myn persoon laten wachten, 
ze zullen zoo veel te meer verlangen achter myn kom-
ste, en dat zal daer zeker by mynen entree eene kerre-
messe zyn en een geschreeuw van hoera ! viva! 't sche
penen sanctje stekkere! hip! hip! hoera!!! en 't poussif 
avocatje sprong naer ombooge van vreugde en saterfac
tie; maer ei, zoo by of 't lag met zyne respectabele fon-
damenteledikketole in eene modder, by 't hoekstje van 
de Vischmart en de Preek heersira te; Waune, de zuster 
van Doka van Mite de melkege, was percys achter hem. 
Z'hèd 's anderdags 's nuchlens aeu myn keukenmeisse 
verteld. En op de absolvueringe die deze maekte, dat ze 
dan gemakkelyk een handje had kunneu toesteken om 
hem tegen te houden, zei ze; ba 'k en doe, zei ze, want 
hy zoude zoo met zyne dikke boeretaerte in eene van 
myn emmers kunnen gedonderd hén en 'k zou daer ton 
schoone staen kyken hén, met zokken gebenedyde ze
geningen over myne marchandise. Dat en is bier na 
maer by maniere van spreken en suppositie, maer 't 
poussief sanctjestekkerlje spertekle^ voort en 't kwam 
omtrent den tienen in de inane, 't is te zeggen, in 
d' Halve Mane, zulde. 

Maer nog nooit en heeft het gezien geweest, nog 
nooit en heeft het gehoord geweest, zoude Sinte Paulus 
Keggen, de blijdschap? en de vreugde? en 't plaisir? en 
de saterfaclk? en de contente meute? en den entousemias-

me? en de vriendschap? en de leute? met de welke dat 
den heer schepenen sanctjeslekkere, alias 't poussief 
avocatje, in rf' Halve Mane is ontvangen geweest. Daer 
stond zeker eene commissie aen de deure van twee 
mael drie members van 't progres? Jae 'z, zei den blin
den, maer hy en zag ze niet. En ei, zoo by, of daer 
wierd een discours van receptie uitgesproken en een 
chaeur geschuifeld in volle muzyk, want iedereen was 
hem toch zoo sympattyk en ze schreeuwen bravo en 't 
was e leven van al de duivels, maer niemand en sprak 
er, niemand cu roerde zyne tote, en't poussief avoca
tje zonk haest door de sleenen van de planché van 
cï Halve Mane, omdat 't zoo luidruchtig, zoo solemneel, 
zoo feestelyk wierd ingehaeld. 

Dat zal hem primo ten eersten, bewyzen dat het dom 
en in't geheele niet convenabel en is, van menschen 
zoo lange te laten wachten, van hunder ten achten te 
vragen en zelve maer ten tienen 't arriveren. En dit 
zal hem secundo ten tweeden, ook doen gevoelen hoe 
poppulair dat zyne benoeminge van schepenen by de 
Bruggelingen is, en zelfs by deze die zyne gebeurs 
zyn, en die hunder de moeite niet en hebben willen 
geven van eeu vendeltje uit te steken of van een oordtje 
keerstje te branden om zyne kiezinge te vieren. 

Hewel, 'k moet het zeggen gelyk het is, al de kant 
waer wynder zaten warender vele die content waren 
van haest 't eindetje van dat santjespelletje, van dat 
kiescomeditje, van die colossale juosle, van dien nieuw-
poortschen krasselare te zien. 

A sa, er kwamen toen zeven of acht pryzén op het 
tapyt, 't is te zeggen op den disch: iedereen kreeg een 
numerotje, gevraegd of niet gevraegd, kiezer of geen 
kiezer, man of jongene, en Djilleke en 't Bertje ook. 
en de conditien van de santjesfeeste, 't is te zeggen van 
den liberalen 'tombola» wierden met luider stemme voo
rengelezen door den bas van 't muzyk, avoué by de 
brugschechoeurs; de lotjes wierden uitgetrokken door 
de vrouwe van den huize, en ze wierden nog eens 
gerepeteerd, en geannotteerd, en gecontroleerd door 
eenen gezworen ambtenaer van dejusticie in de ge-
daente van Goliath, en in de costume van een huissier 
of contrainte drager. Nu, 't en was zoo gauw niet be
gonnen of 't was er m**ê gepast, en den eenen geluk
kigen tap won een likeurkastje, den anderen een snuif-
pot of tabak potizetje, den anderen een cigaren draeyer-
ije, den anderen twee vazetjes, den anderen zes café-
lastjes, den anderen zes ruramertjes en 't was daermeé 
uit. En om nog meer zyne junste te toogen. trakteerde 
t schepen sanctjes-slekkere nog al deze die der niet 
subyt van deure en liepen met een halvetje bitter of 
een halvetje klaren, en de deze die wilden eenen ge-
heelen kilo drinken, ze mochten 't ook doen, met zyne 
permissie, want de zindereuze schepenen sanctjes-slek
kere was in zyn geven, mensch! en hy en zag op geen 
halvetje geniver onder of boven, 't Was breed, hé, maer 
ook hy is door een naelde van eene ooge gekropen by 
de laetsle electie, en te naeste keer en gaet hy voor
zeker met zyn dik bolgstje daer deure niet meer kun
nen passeeren. 

En 't meisse of de knecht was om mokken, en knols, 
en pik-niks geloopen naer 't Breydelslraetje, maer tegen 
dat de mokken kwamen, was 'tal gezuiverd, en ze 
waren uiteen gegaen, al die nombreuse invites gelyk 
ze zyn te gare gekomen, al roepen en al schreeuwen : 
Vivat onzen nieuwen schepen? Vivat "'t poussif avocatje 
van't hoekstje! maer alles ging binnensmonds, zonder 
spreken. Ze waren vol saterfactie en stom van admira-
tievoorde nominatie van dien fynen en oolyken sanc-
tje-stekkere, en 't is daermeê dat ze zooveel geruchte 
maekten: 'k wele van goe part dat Pieter Boutenski 
daer van den geheelen nacht geen ooge van en heeft 
kunnen open of toe doen, en dat hy 's anderdags 's 
nuchtens regie naer Cokstje, zyn confrater, geloopen is, 
hem de triomphe en de victorie van 't poussif avocatje 
in è'Éalve Mane te vertellen. 

Hewel, die triomphe mag in de jaerboeken van de 
V isehmart en de Preekheerenslrate geannotteerd wor
den, want als er van ze leven eene feesle met veel suc
ces en mei vele sauce, maetjes, is gegeven geworden, 
dan is het wel dezen van Drie Keuuingendag in d'Halve 
Mane. Ook het poussif avocatje trok met zyn eerste ge
borene zeune, te samen in companie, al drupneuzen, 
naer huis, en 't en heeft zeker den geheelen nacht van 
emotie en van spytniet kunnen slapen. 

Gezondmaking. 
'k Heb ik altyd hooren zeggen dat het in den buiten 

veel gezonder was als in stad en dat om de reden dat er 
meer lucht was. En eigentlyk, ik geloof het. 

Gaet by voorbeeld naer Brussel en naer Parys, — om 
van Londen niet te spreken, — en ge zult er huizen van 
vier en vyf stagien vinden, zonder een groentje achter
uit of ten hoogsten, — voor de gelukkigste, — een ho-
veken van een schorte groot, waer de beste kamer staet 
en waer men vyf-en-veertig voet hooge moet kykeuom 
den blauwen hemel tusschen de daken te zien. 

Ook is 't bewezen dat de sterfclykheid in die steden 
veel grooter is als te velde. 

* * 
Wy mogen het onze bestierders dank wyten wanneer 

zy iets doen tot het gezondmaken onzer wyken en de 
goede inrichting onzer huizen. Er is niets waer den 
mensch meer aen houdt dan aen zyn leven en diens-
volgens aen zyne gezondheid. En wanneer er dus maet-
regèlen genomen worden om vuile straten in propere 
wegen te veranderen) om afzichtelyke woningen in def
tige huizen te herscheppen, moet elk-ond-een gewetens
vol toejuichen. 

Ea wy ook. 

Toen over een drietal jaren de onteigeningen der ge
bouwen van rond decomedie aengevat wierden, prykte 
steeds in den akt van expropriatie de formuel: « Uit 
hoofde van gezondmaking van het kwartier gelegen tus
schen de Vlamingstrate en Kuiperstrate, van den eenen 
kant, en de Bezemstrate en Robynstrate, van den ande
ren kant. » 

Het blyft bewezen dat er van al die gebouwen maer 
een enkel gezond huis en was; te weten dat van eenen 
schouwvager die al zyn muren en zyn prachtig mcubel-
getuig met witsel gesmeerd had. Al de andere waren 
zeer nette en bevallige huizekens, 't is waer, maer zeer 
ongezond. Er was te veel achterplaets aen, en de kamers 
waren te luchtig. 

Hoe dat onze voorouders toch zoo ongezonde gebou
wen konden maken, 't Is schande! 

• * 
Maer gaet ziet nu eens. Nu hebben wy reeds eenige 

scboone gebouwen, ze zyn wel van geknabbeld papier 
gemaekt en zonder ach terp laet se, met beste kamers die 
in de lucht hangen, gelyk een duivekot, maei gezond 
en wel verdeeld! O! 'die mannen van de negentiende 
eeuw! ze weten met alles weg! 

Vooreerts: nog zooveel kamertjes in half zooveel 
plaetse, verders bloemen en rosetten in de plafonds, zoo 
schoon, zoo schoon... dat... ze er wel eens zouden kun
nen aftuimelen; steenen ea moortel van eerste kwali
teit en dan een gevel, zoo hemelsch, zoogoddelyk, dat. . 
men nog een kleen bètje bekrompen zou willen woonen 
om zoo 'n gevel te bezitten. 

* • 
Bravo! bravissimo! roepen wy onze stadhuismannen 

toe. Gy hebt uwen doortocht door een schitterend werk 
bezegeld. Er is maer eene zake meer te kort: dat gy de 
Bezemstrate eenen anderen name geeft. Bezem! aal is 
zoo gemeen. Was het nog rue Boy aval, dat is prachtig, 
dat is kostelyk! 

Maer ze mogen er zeker van zyn, dat, indien M. Boya-
val den bezem wegvaegt om wat beters te vinden.de 
bezem later M. Boyaval ook wegvagen zal, om insgelyks 
wat beters te vinden. 

Doch in afwachting kunnen ze nog wat gezonde hui
zen bouwen. 

Uitdaging tot Tweegevecht. — Moord door 
Prln» Bonaparte gepleegd. 

Ik leze in eene correspondentie, van 10 January : 
«Na eene uitdaging tot tweegevecht, door prins 

Pierre-Napoleon Bonaparte, aen M. Henri Rochefort 
gericht, heeft deze laetste twee getuigen, MM. Viclor 
Noir en Ulrich de Fonvielle, aen den prins gezonden, 
welke de voorwaerden van een tweegevecht moesten 
bepalen. Prins Pierre-Napoleon Bonaparte, welke men 
niet met prins Jerome Napoleon moet verwarren, is 
een der zonen van prins Lucien Bonaparte. Hy bewoont 
gewoonlyk Corsika, en thans verblyft hy te Anteuil. 
Van daer heeft hy den volgenden uitdagingsbrief aen 
VI. Rochefort gezonden : 

Parys, 7 January 1870. 
Mynheer, 

« Na de een voor en de ander na, na ieder der mynen 
beleedigd te hebben, en noch de vrouwen, noch de 
kinders gespaerd te hebben, beleedigt gy my door de 
pen van een uwer handlangers. 

» Dat is natuerlyk, en myne beurt moest komen. 
» Alleen heb ik misschien een voordeel op den mees-

ten van die, welke mynen naem dragen; ik ben een 
simpel partikuliere, niettegenstaende ik een Bonaparte 
ben. 

> Ik ga u dus vragen of uw intekoker zich gewaer-
borgd vindt door uwe borst, en ik beken dat ik maer 
een gering vertrouwen en heb in den uitslag uivoer 
poging. 

» Ik verneme inderdaed, door de dagbladen, dat uwe 
kiezers u een imperatief mandaet opgelegd hebben, om 
alle eerherstelling te weigeren en uw koslbaer beslaen 
te bewaren. 

» Toch wil ik de kans wagen, in de hoop dat een 
zwak overschot van fransch gevoel u, ten mynen gunste 
zal doen afzien van de maetregels van voorzichtigheid 
en voorzorg, achter welke gy wegkruipt. 

» Als gy dus, by toeval, er in toestemdet de grendels 
weg te schuiven, die uwen achtbaren persoon tweemael 
onschendbaer maken, zult gy my noch in een paleis, 
noch in een kasteel vinden; ik woon heel eenvoudig 
59, rue dAnteuil, en ik beloof u, dat als gy u zult aen-
bieden, men u niet en zal zeggen dat ik uitgegaen ben. 

» In afwachting van uw antwoord, heb ik de eer u 
te groeten. 

PIERRE NAPOLEON BONAPARTE. 
Aen ilf. Benri Rochefort, 5, rue Aboukir, te Parys. 
« Men zegt in de zake der Pas-Perdus, dat M. Victor 

Noir, een der getuigen, welke door M. Rochefort naer 
prins Pierre Bouaparte waren gezonden, eene discussie 
met hem heeft gehad, welke in gewelddadigheid zou 
veranderd zyn, en ten gevolge van welke Af. Victor 
Noir, met eenen pistoolkogel getroffen, zou gevallen 
zyn. Men voegt er by, dat M. Victor Noir, buiten ken' 
nis uit het huis van prins Bonaparte naer de woning 
van eenen apotheker in het gebuerte is gedragen, alwaer 
men hem tot het leven niet en heeft kunnen terugroepen. 

« Deze verschrikkelyke gebeurtenis schynt inderdaed 
onwaer te zyn. Men weigert te denken, dat M. Victor 
Noir, op eene andere wyze, dan in een geregeld twee
gevecht getroffen is, hetwelk plotseling» tussehen den 
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prins en hem zou önlstaen zyn, hetzy in den bosch van 
Boulogne, hclzy in eenen tuin van Anteuil. 

» Een groot getal dagbladschryvers vertrekken naer 
Anteuil, ten einde er inlichtingen nopens deze zake in 
te winnen. 

r> Verschillende opstellers van de Marseülaise, die 
ik niet en kenne, komen in de zale der Pas-Perdus, en 
vragen naer M. Rochefort, aen welke zy deze treurige 
gebeurtenis verhalen. 

» Hét is stellig, dat men M. Victor Noir tot het leven 
niet en heeft kunnen terugroepen. 

» Op de ure, dat ik mynen brief sluite, bevestigen 
verscheidene getuigen, weike uit Anteuil zyn terugge
keerd, den dood van M. Victor Noir, welks lyk in de 
apotheek ligt; rondom het lyk verdringt zich eene 
overgroole volksmenigte. » 

De Liberlè en de Parlement hebben hunne trekking 
opgehouden, om de volgende regels over deze gebeur-
leiiisse te kunnen meêdeelen : 

« Men verzekert ons op dit oogenblik, dat M. Victor 
Noir, opsteller der Marseülaise, te Anleuil zou gedood 
zyn door eene persoon, by welke hy zich aengeboden 
had als getuige voor een zyner kollegas .» 

i\Ien leest in den Parlement : 
» Laetste betichten. — Ten gevolge van eene woor

denwisseling met prins Pierre Bonaparte, wierd M. 
Victor Noir, welke zich als getuige van iM. Rochefort 
by hem begeven had, door prins Pierre Bonaparte, met 
eec pistole gedood.» 

De Conslitutionnel bevestigt het feit dat prins Pieter 
Bonaparte den heer Victor Noir gedood heeft. 

Het blad deelt deswege de volgende byzonderheden 
mede : 

Jn eenen brief aen den heer Henri de Rochefort, 
verweet prins Pieter hem, dat hy, door de pen van 
een zyner handlangers, persoonlyk beleedigd was ge
worden. 

Woensdag begaven de heeren Victor Noir en Ulrice 
Fonvielle zich by den prins, als zaekgelastigden van 
den heer Pascal Grosset, onderleekenaer van het ar
tikel der Marseülaise; in het salon geleid, vroeg prins 
Pieter hun, of zy de handlangers waren door den heer 
Rochefort afgezonden. 

Op dien oogenblik, zou de heer Victor Noir den prins 
een geweldigen slag op zyn aenzicht hebben toege
bracht, en de heer'Fonvielle, ongetwyfeld eene ver
dediging voorziende, trok een revolver van onder zy-
nen overjas. 

By eene zulke geweldadige aenranding, greep de 
prins ras eene pistool uit eén wapenbundel, die het 
salon versierde, en loste een schot op den heer Noir 
die, gewond, den trap bereikte, alwaer hy dood neer
zonk. 

De heer justitieminister heeft aenstonds de aenhou-
ding van den prins Bonaparte bevolen. 

De Keizer heeft die beslissing goedgekeurd. Hel rech* 
terlyke onderzoek dier zaek is reeds begonnen. 

De Journal officiel kondigt een keizerlyk besluit af, 
welke de kamer van inbeschuldigingstelling van 't 
Hooggerechtshof byeen roept, om eene beslissinge te 
nemen op het feit van doodslag, den prins Pieter Bo
naparte aengelyd. 

Het zelfde blad vermeldt het nieuws, dat de heer 
Justitieminister Ollivier den prins Pieter Bonaparte in 
hechtenis heeft doen nemen. De prins had dat bevel 
voorkomen en zich reeds ten 5 nre 's namiddags ge
vangen gesteld by den politiecommissaris van Anteuil 
die hem aenstonds naer het gevang der Gonciergerie 
heeft overgevoerd. 

BEGRAVING TAN VICTOR NOIR. 
Reeds van 12 uren stroomden de Paryzenaers langs 

alle straten naer Neuiily, en lange voor de bcpaelde ure 
der begraving, was er zooveel gedroom in de passage 
Masséna en aenpalende straten, dat de doorgang er zeer 
moeijelyk was. Van weerskanten der Marktstraet ston
den twee reyen voiluren, die niet voor-jof achterwaerts 
en konden. Men bemerkt honderden persoon en, die 
immortellen aen hun knoopsgat dragen. 

Uit het midden der volksmenigte hoort men her-
haelde malen verwarde kreten; degene van Leve 
Rochefort! Weg met de Bonaparten! overheerschen. 

By het hek der Porte-Maillot staen talryke groepen 
stedelyke police-agenten; doch in Neuiily zag men 
geen eenen. 

Ten een ure kwam de heer Rochefort in een huer-
voiture ter plaetse en wierd met geestdriftige toejui
chingen onthacld. Tegenover de passage Masséna, heft 
men hem uit zyn voiture en draegt hem naer het sterf
huis n° 21, alwaer de heer Louis Noir, broeder van den 
overledenen, woont. 

Een oogenblik daerna verschynt Louis Noir op den 
dorpel van de deur, en geeft een teeken dat hy wenscht 
te spreken. Aenstonds heerscht eene algemeene stilte, 
en hy zegt het volgende : 

« Burgers, in overeenstemming met de opstellers der 
Marseitlaise en der Rêforme, is er beslist dat heden 
eene vreedzame manifestatie zal plaets hebben; dus 
kalmte, burgers, kalmte! Vergeet niet dat wy omringd 
zyn door honderden spionnen die revolvers in hunne 
zakken dragen.» 

Die woorden worden met bravos begroet. 
Quart na 3 uren wierd het lyk opgenomen. De dood

kist van Victor Noir was letterlyk bedekt met bloera-
tuilen en immortellenkroonen. 

Er waren meer als IB.OÜÖ persoonen tegenwoordig. 
Rochefort heeft door de venster van het sterfhuis aen 
het volk gesproken. Er waren geene troepen nog po
litieagenten te Neuiily. Op de weg naer het kerkhof 

heeft het volk de peerden van den doodwagen uitge-
spannen, de wielen weggenomen en zy droegen den 
doodwagen met het lyk op hunne schouders. 

Meer als 50 duist persoonen hebben dat ongelukkig 
slachtoffer dezer politike driften gaen beschouwen. 

Talryke jfolitieagenten beletteden de nieuwsgierigen 
stille te staen voor het huis van Pieter Bonaparte, die 
zyn eigendom is. Hy leefde zeer afgezonderd en had 
een keukenmeise en vier knechten in dienst. 

Paris, 12 januari, 6 ure 's avonds. 
Rochefort is diep ontroerd, ten 5 uren in de zitting 

van het wetgevende corps gekomen. Men verzekert dat 
hy zyn ontslag van gedeputeerde wil geven. 

Ten 4 uren en half was er eene groole menigte volk 
samengetroept in de Champs-Elysées, recht over het 
Nyverheidspaleis. Na de wetlelyke opeischingen en 2 
mael hetgeroefel der trommels, hebben de scadcons ja
gers het volk uiteen doen gaen zonder het minste ge
weld te bezigen. 

Parys, 43,1 ure "snachts. 
Ten 10 uren hebben er op den kruisweg van den bou

levard Montmartre zich eenige samenscholingen ge
vormd bestaende uit jongelieden en kinders die de Mar
seülaise zongen. Te middernacht was alles in ruste. 

Verschelde detachementen cavalerie uit de naburige 
garnizoenen zyn te Parys aengekomen. 

Gister avond ten 7 uren, liepen talryke benden langs 
de boulevard de Marseülaise zingende. De police.wilde 
die uit elkander jagen, maer de oproerlingen smeeten 
met steenen en kwetsten twee agenten en een vredereg-
ter. Twee andere hebben dolksteken bekomen. Vyf van 
die oproerlingen zyn aengehouden. 

Rochefort die achter het lyk van Victor Noir ging, is 
kwalyk gevallen en is in een naburig huis moeten ge
dragen worden. Het lyk is te Neuiily begraven. 

Zack-Tropmann. 
Het schynt dat de justicie haest heeft om met Trop-

mann gedaen te maken. De verschrikkelyke verhalen 
van zyne schelmstukken, de uitleggingen, tot welke 
dezelve aenleiding geven, hebbm meer schyn by te 
dragen tot de verontzedelyking der werkende klassen, 
als om aen dezelve voor les te dienen. Men heeft dus 
besloten het met de zake kort te maken en indien het 
mogelyk is de voorziening van Tropmansi zóohaest mo-
gelyk voor het kassatiehof op te roepen. 

Men denkt, dat het onderzoek der voorziening en de 
genade drie dagen zal duren, en dat de halsrechting 
van den moordenaer Maendag, 's morgens ten 7 ure zal 
kunnen plaets hebben. 

* 
» » 

Het hof heeft het voorzien in kassatie van Tropmann 
verworpen. De misdadiger kan nu nog genade aen den 
keizer vragen. Deze verworpen, dan zal de halsrechting 
spoedig volgen. 

't ÜYieuTVS van . d e •vrejee. 
M. Solvyns-Martens, katholyk, is sénateur gekozen 

voor het district Rousselaere, in vervanging van M.graef 
Maurice de Robiano, overleden. 

— Keizer Napoleon heeft het verslag van minister 
Ollivier goedgekeurd, besluitende dat Ledru-Roilin, 
vry en vrank naer Vrankryk meugt werekeeren. 

— De gazetten van New-York, hebben toch rare 
berichten voor hun blad op te vullen. Hork een keer 
wal ik daer over een dag twee drie gelezen heb in een 
gazetje van die bovengemelde stad. Oh! wat zeg ik, 't 
was eene de grootte van de poorte van de halentorre. 

« Indien de Gentlemen, (questie en was het geen vod
denraper) die woensdag, in de salons van den coitFeur X. 
(die X. wordt dikwyls gebruikt) een nieuwen boed 
medegenomen heeft en een oude in zyne plaetse ge
zet, niet seffens aen het oaderstaende adres terug en 
zend of zei ven en brengt, zal den eigenaer van den 
nieuwen hoed, aen de vrouwe van den dien die hem 
meegenomen heeft, eenen brief zenden diehy tusschen 
de voeringe van den ouden hoed gevonden heeft,» 

Zich te adresseren by M. X. (wederom X.) Broadway 
Nu II . Dat te Londen ware, 'k zou vragen aen Uponhül, 
myn correspondent, als hy my niets van die historie en 
zou kunnen ter hand stellen? 

— De rechtbank van Baden heeft over eenige dagen 
een aerdig proces moeten oordeelen. M. M..., proprieta-
ris van een huis in voormelde stad, had een aenklachl 
ingediend tegen zynen rechter en stinker gebuerman, 
voor de volgende redens: Tegen zynen rechter gebuer
man, die een bakker is, uit oorzake van den oven die 
aen zyn huis paelt, aen den kant van zyn slaepkaraer, 
omdat hy, als hy ligt te slapen, allyd gedurig zweet; 
en tegen zynen slinker gebuer, uit oorzake van zynen 
ysberg, die omtrent zyne eetplaetse ligt, omdat zyn 
eten, zoo gauw hel in die plaetse opgediend wordt, 
seffens koud is. 

De rechter overwegende dat de huizen van die twee 
gebuers sedert meer als 60 jaer bestaen, zonder dat er 
ooit iemand aenklachl gedaen heeft, heeft den heer 
proprietaris naer demane gezonden. 

— Wil-je een keer weten, lezers en lezeressen, wel
ke wilde dat er sedert drie jaren in de schoone stad 
van Parys bestaet, leest dit hier: In 1867 waren er 
1,620 bankroeten, in 18G8, 4,945 en in 4869, 2,473. 
Zoo ge ziet dat ze daer fyn progres doen, hé? Moet het 
alzoo blyven prospereren, 't zullen er in 4870 wel drie 
duist zyn. Maer waer vliegen al die veugels toen? 

H e e k der EF,. P P . Paitcr» Ca2»mclltcn^l»2scalscn. 
Zondag 10 january, Feestdag van den H. Nacm Jesus, om 9 uren 

plechtige Hoogmis. Om 5 1(2 uroti,Sermoen en solemneel Lof. Maendag 
en Dynsd.if; 18 January, na de Mis van 51(2 uren, onilerriyting. Om 5 
uren plechtig Lof en Sermoen. 

M y n S p r e c k k a r a e r t j e . 
Angelatje, 'k hén 't al twee keers overlezen, en 'k en vinden er nog 

kopiiogsteertaen, daerby 't is kattcklauwsel. — Bertje, jezyt gy toch 
overal Ie vinden. — Siehem, A. ontv. — Lelfinghe, P. F. V.-ll, ontv. — 
Uponhül, Iieh-je 't vast? 

BURGERLYKEN S T A E T . 
Buwelyken. 

Den 12 January. — .loannes De Russenere, werktuigkundigen, met 
Horlense Van Vlassenhroeek, dienstmeid. Carolus Samyn, byzonrieren, 
met Rosine Leersnyder, byzondcre. Anlonius Ililiterson, bedienden, 
mat Josephine Brakelman, zonder beroep. — Den 14. Louis Seghers, 
werkm., met Marie Been, werkv. Joannes Steyaert, werkm., met Pru-
dence De Planeke, kantw. Philippe Devadder, werkm., met Anna 
Rotsaert, kantw. 

Overlydens. 
Den 8 January. — Virginie Devos, wed. van Philippus De Boutte, 

Ai ']., Vrydagmarkt. — Den 10. Marie Harents, echlg. van Joseph De 
Rous, 58 j . , Mariastr.— Den 11. Leonie Demey, eebtg. van Joannes 
De Ronck, 59 ,j., Carmerstr. Aujjuste Van Mullem, 26 j . , Statieplaets. 
— Den 12. Marie Tliys, echlg. van Joannes Stoops, 60 j . , Bouverystr. 
Désiré Lievens, echtg. van Barbara Devos, 40 ,j., Mariaslr. Angc De-
wyndt, wed. van Anna Devestel, 83 j", Hoogstr. Jacobiis Vlarainck, 
wed. van Marie Norré, 81 j . , Ste-Calherinastr. Jacobus Honoré, wed. 
van Joannes Samyn, 77 j , Polterierey. — Den t4. Joseph Hubrecht, 
52 j . , Mariastr. Carolus Mostaerl, wed. van Isabelta Vandenheede, 60 
j . 7 m., Sle-Catharinastr. Luc Deswelgh, wed. van Sophie Lusyne, 
6l) j . S m., Bouverystr. Marie Bio, 85 j . , Oudenburgst. Anna Van 
Reybrouck. wed. van Philippus De Cock, 88 j . , Jan Boonenslr. Bernard 
Schorreet, echtg. van Cleinence Geerolf, 52 j . , Wilhelmyne dreve. 
Joseph Boivin, echtg. van Catherine Vermeulen, 58 j, Laenestr. Joannes 
Lescrauwaet, echtg. van Rosalie Duysburg, 55 j . . m., Raemstr. 

3 kinders onder de 9 jaer. — Geboorten, 14. 

De lykdienst gevolgd door de begraving van 
M e v r o u w 

SYLVIEDHONDT, 
Bouairiere van Mynheer de graef 

D e n i s M i o l e s L e o a i l l y , 
zal plaets hebben, op Zondag 16 dezer, in de paro
chiale kerk van de Heilige Magdalena, om 11 uren 
's morgens. 

De vrienden en kennissen, die door vergeten-
heid geene uilnoodiging zouden ontvangen heb
ben, worden vriendelyk verzocht, hetzelve als 
zulkdanig te willen aenzien. 

Men vergare zich aen het sterfhuis, Garenmart. 

MARKTPBTZEN DER VOLGENDE WAREN 
BRUGGE, 15 January. — Per Hectoliter. 

Terwe, 15 00 a 24 00 Sucrioen, 00 00 a 00 00 
Rogge, 12 00 * 13 50 Boekweet, 00 00 a 60 15 
Boonen, 15 00 a 16 75 Aer<i?ppels, 7 50 a 8 25 
Geerste, 11 25 a 13 50 Boter per kilo, 2 45 a 3 00 
Haver, 7 50 a 0 00 Eyer per 26, 2 30 a 2 75 

VEURNE, 12 January. — Per 145 liters. 
Terwe, 23 00 a 2G 50 Haver, IS 00 a 17 00 
Rogge, 19 00 a 21 00 Boonen, 23 00 a 26 00 
Sucrioen, 17 00 a 21 25 Erwelen, 23 00 a 26 00 

DIXMUDE, 10 January. — Per hectoliter. 
Terwe, 25 86 a 18 62 Boonen, 16 55 a 18 62 
Rogge, 00 00 a 00 09 Boter het st. 7 h. 2 00 a 2 27 
Sucrioen, 12 41 a 14 66 Evers per 23, 2 36 a 2 54 
Haver, 10 54 a 11 72 Aerdappcls (100 k.) 9 00 a 11 00 

POPER11VGHE, 14 January. —Per Heet. 
Terwe, 19 13 a 00 00 Aerdappels, 9 00 a 0» oO 
Rogge, 14 50 a 00 00 Boter per kilo, 3 20 a 00 00 
Haver, 10 00 a 00 00 Hoppe per 50 k. 100 0 a 000 00 

ROUSSELAERE 11 January. —per Heet. en half. 
Nieuwe Terwe Ir. 27 50 a 29 50 Aerd. 100 kil. 6 75 a 7 25 
Oude » 37 00 a 58 00 Boter per kilo. 3 09 a 3 18 
Australische Tarwe 26 50 a 27 50 Eyers per 23. 3 56 a 3J45 
Roode » 26 60 a 27 50 Viggens 23 00 a 27 00 
Rogge 19 50 a '20 50 Koolzaed 00 00 a 00 00 
Haver 14 25 a 15 00 Koolz.-Olie 105 kil. 93 30 a 94 00 
ttooncn 29 00 a 31 00 Lynz.-Ülie 105 » 73 00 a 7350 

B E K E N D M A K I N G E N . 

Ville de Bruges. — POHF causc de d<teès. 

V E N T E P U B L I Q U E 
DE 

PORGELAINES 
do Chine, de Japon, de Sèvres, de Saxe, e tc , Païences, 

Terres-cuites, Poteries, Vieux Meubles, Bahuts, Lus
tres, Objets d'art et d'antiauités de toute espèce, Ta-
bleaux, etc. En outre quelquos Meubles, efi'ets d'Ha-
billements, Bijoux, etc. 
ISIcrtrcdi 'id et Jeudl 37 Janvier 1870, a 10 heu-

res du matin et a 2 hcures de relevée, a la mortuaire de 
Jeanne Martin, veuve de Monsieur Jean Vandenbroucke, 
rue Nord du Sablon a Bruges. 

Aux conditions ordinair es, par Ie ministère d'un offi
cier competent et payable au bureau du Directeur de 
ventes, Ein. Dulliicrt-Van Uvcke, rue Vieux Bourg. 

V e r a n d e r i n g v a n . " W o o n s t , 

C. DE COCK, 
B o r s t e l m a k e r , gewoond hebbende Lange 

Reye, E 59, komt zyne woonste te vestigen in het 
Oost-Ghistelhof, alwaer hy zynen styl zal voort uitoe
fenen. Hy verhoopt door de goede hoedanigheid zyner 
koopwaren en de gematigheid zyner pryzen, de gunst 
van eenieder te genieten. 



Openbare Verkoophtg 
VAN SGHOOKE 

HOFSTEDE 
LANDEN M HUIZEN 

ie Sintf-Jtan-in-Ercnto, SiEat-£:invcyns, @2ntc-
KB*IB5S en Brugge, 

*» eene -««tV*? op DYNSDAG 8 FEB&UARY 1870, ten 
%:ure namiddag, in de afspanning den Jambon, Span-
jaerdslraet ie Brugge. 

Gemeente Sint'Jtan-in-EipeBiBO. 
1° Eene HOFSTEDE, genaemd Caneghem-slede, met 

H. 23-04-00 C, onder Hofplaets, Boomgaerd, Tuin 
•en Zaeiland, slaende en gelegen (er gemeente Sint-
Jaii-in-Eremo, wyk de Zonne, behalve een perceel 
.gelegen te Sin'-Laureyns, palende aen de heeren, 
Verplancke, Dewilde, Fordeyn, Dhuyveüer, Claeys, 
de Mande weg, den Polderdyk en de graef Jansdyk. 

Gebruikt door de We VANDE WINKEL, lot 1 Octo-
ber 4874, mits 1,700 franks, boven alle lasten, tejare. 

Ingesteld 45,000 franks. 
2° Eene HOFSTEDE met H. 7-77-65 €., onder Hof

plaets, Boomgaerd en Zaeiland, gelegen te Sint-Jan-
in-Eremo, wyk Benlille, by de kerk, palende aen D. 
Bake, den heer Verplancke, Van Damme en den 
heer Van Zuylen. 

Gebruikt door JACOBUS BOELENS, lot I Ocfober 
1877, mits 450 franks 's jaers, boven «He lasten. 

Ingesteld 12.500 franks. 
S° Een HOFSTEDEKEN genaemd de Mate, m«t 11. 

1-41-40 onder Hofplaets, Boomgaerd en Zaeiland, 
gelegen te Sint-Jan in Eremo, wyk Benlille, zuid aen 
den steenweg, palende aen de heeren Van Zuylen, 
Verplancke en Bake. 

Gebruikt door ENCELBERT LANDTIYT, tot -1 Ooiober 
1871, mits 180 franks 's jaers, boven alle lasten. 

Ingesteld 4,500 franks. 
Stad Ba»raggc. 

4° Een groot en gerievig WOONHUIS met Koets
poort, Stalling, Hof en Afhanglykheden, te Brugge, 
in den Korte Winkel, seclie F n° iA. 

Om aen het vry gebruik te komen eene maend na 
de toewyzing. . 

Ingesteld 14,000 franks. 
fienccemte Sfiaitc-ïiirmS©. 

5° Eene HOFSTEDE met H. 6-94-72 C, onder Hof
plaets, Boomgaerd en Zaeiland, staende en gelegen 
ter gemeente Sinte-Kruis, langst den Leege weg, pa
lende aen M. Pecsleen, De Bie en de Mey. 

Gebruikt door J. VANDEVELDE, tot 1 October 1874, 
mits 800 franks te jare, boven de lasten. 

Ingesteld 24,000 franks. 
<S° Een HUIZEKEN met 52 aren 30 c , Land langs 

den steenweg naer Sysseele, een weinig over het ge-
huchte Maele. 

Gebruikt door L. CAMPE, mits 70 franks te jare 
zonder pacht. 

Ingesteld 700 franks. 
1° H. 1-36-79 C. CYNSLAND, palende aen het voor-

gnende. 
Gebruikt door J. DE BREE, mits 100 franks te jare. 

Ingesteld \,§00 franks. 
8° H. 0-21-62 C. CYNSGROND by hel voorgaende. 

Gebruikt door VANLERBERGHE, aen 50 franks 's 
jaers. 

Ingesteld 500 franks. 
9° H. 0-55-10 C. CYNSGRONB by het kasteel van 

Maele. 
Gebruikt door VANDIERENDONCK, mits 20 franks te 

jare. 
Ingesteld 700 franks. 

10° II. 5-83-62 C. CYNSLAND by het voorgaende. 
Gebruikt door FIUNCISCUS SWIPPE, mits 500 franks 

te jare. 
Ingesteld 7,500 franks. 

11° H. 0-93-40 C. CYNSLAND, wyk Maele. 
Gebruikt door C. SNAUWAERT, mits 60 franks te 

jare. 
Ingesteld 1,500 franks. 

! « • H. 0-91-20 C. CYNSLAND palende aen het voor
gaende. 

Gebruikt door iACOB SNIPPE, mits 80 franks 's jaers. 
Ingesteld 1,500 franks. 

13° H. 0-80-60 C. ZAEILAND houdende aen het voor
gaende. 

Gebruikt door denzelven mits 60 franks 's jaers. 
Ingesteld 1,500 franks. 

14» 'II. 1-88-70 C. CYNSLAND palende aen het voor
gaende, en den Antwerpschen aerdeweg. 

Gebruikt door JOSEPII VAN MEENEN, aen 170 franks 
's jaers. 

Ingesteld 5,200 franks. 
15» gene DRIEWOOxNST met 52 aren 12 c. Land, 

zuid-oost by het dorp en den molen. 
Gebruikt door TIAIMEIUUAN en NAEYAEUT, mits 154 

franks te jare. 
Ingesteld 2,000 franks. 

Ten pvcrstaon van den heer J. COPPIETERS, vrede-
regtérvan het 3° kanton Brugge, bygeslaen van zynen 
greftier. . 

De veilings-voorwaerden, titelen van eigendom en 
plans berusten ten: kantore van den Notaris VSQBQ Els-
lande, te Brugge, in de Nicuwstraet. 551 

Vervolg Venditién 
onder de directie van 

ALPHONSE VAN ROLLEGHEM. 
8° MAENDAG 24 JANUARY 1870, om 1 ure namid

dag, te Ste. Kruis. Maele, voor Jonker den Baron 
C/l. de Coullcmcnt de Waeterleet, 153 Olme, Beukc, 
Linde, Wulge en Achtkante Boomen, alsook van 
Eiken Taillie op stam. 

9° MAENDAG 24 dito, om 5 ure namiddag, te Ste. 
Kruis, Maele, voor Picler Verstraete, en andere: 
12 buitengewoone schoone Koeijen en Veerzen, be-
kalfd en by de bate, 2 beviggende Zeugen, 1 Lyf-
zeuge, 12 Viggens, Wagen met smal beslag, Dry-
wielkar, Strooi, Hooi, 2500 drooge Brombusschen, 
enz. 

10» MAENDAG 31 dito, om 2 uren 's namiddags, te 
Assebroucke, voor sieur Pieter Duthqy, landbou
wer aldaer en andere, op 't hofplaelsken door hem 
bewoond: 15 extra schoone Kalf koeyen en Kalf-
véerzen, 1 buitengewoon schoon vet Kalf, 6 Zwyns, 
12 Viggens, Kiekens, Keern met toebehoorten, 
Rapen, Becten, 500 bonden Strooi, Mestput, 500 
Elzen Fasseel. Brandhout en Taillie. 

11" WOENSDAG 2 FEBUUARY 1870, om 2 ure na
middag, te Ste. Pieters, Scheepsdaele, in den Ouden 
Keizer en de Belle Vue, vóór d'heer Bruno Logghe, 
gs*ootei» Bioopdag van een scheepslading ge-
zaegd Olm-Hout, Achtkante Berd, Pannelalten, 
1500 Speoken, Olme en Abeele Boombullen van 2 
tol 3 meters omtrek, en een scheepslading droog 
Achtkante Fasseel. 

IS" MAENDAG 7 FEiJRUARY 1870, om 12 ure pre
cies 's middags, te Sinle Kruis, Maele, voor Jon
ker Baron Ch. de CouKcmont de Waeterleet, grond-
eigenaer Ie Brussel, in z.yne vermaerde Sparrebos-
schen, palende aen het Maeleveid : ESe5»kwecB»di» 
gcaa ;̂a«a»%'li.scliacsa koopïïjsg van 200 koopen 
extra schoone, zware en lan^e Sparrekepérs en 
Vermaekpersen, alsook van 7000 Sparrebusschen. 

Betaelbaer ten kantore van AlpSBonsc Vnn Holle-
slicset, Slokhouder, Oudezakslraet, 10 Brugge. 555 

ÜAËNDAü 24 JANUARY 1870, 
binnen de gemeente OEDELEM, om 9 ure voormiddag, 
zal Meester CwBcsa®, Notaris te Brugge, ten verzoeke 
en profyle van Mr en Jwcn Slroobant, landbouwers en 
grondeigenaers te Oedelem en Me Wwc en kinderen van 
d'heer Petrus Colens, grondeigenaers te Brugge, open-
baerlyk verkoopen : 

100 koopen schoone en zware achtkante 
en eike Boomen. 

De vergadering op d'hofplaets van sieur Hendrik 
Janssens, wyk « den Hoorn. » 

Op gewone Conditien, betaelbaer ten Kantore van 
dito Notaris CoacBss, Burgplaels, Brugge. 532 

^ w 233 r*na~ J E © JH: na?' DH: S B : mar 
ONDER DE DIREKTIE VAN 

DESIRÉ VANDERBEKE, Kandidaet-BTotaris 
te Brugge. 

MAENDAG 17 JANUARY 1870, 
1 ure namiddag, te Oedelem (Hoorn), voor : 

4 dito M'her Coppieters-Kernyn, op d'uofstede ge
bruikt by de kinders Gailliaerl: 

70 koopen Beuke, Achtkante en Olme Boomen. 
B Mevrouw Lebailly de Tilleghem-de Man, grondei 

genares te Brugge: 
20 koopen Beuke Boomen en Larixen. 
C De kinders Gailliaerl voornoemd: 
6 koopen Taillie. 

DONDERDAG 20 JANUARY 1870, 
12 ure 's middags, te St-Andries, voor dito M'her Guil-
le.ri, graef de Souancé, l l c rkwecrd lge vcndl t lc van: 

125 koopen Eike en Beuke Boomen. 
De vergadering by d'heer Karel Kint. 

MAENDAG 24 JANUARY 1870, 
1 ure namiddag, te Sint Andries, voor dilo M'her Cop-
pieters-Kervyn, aen zyn kasteel aldaer : 

90 koopen extra zware Eike en Elze Taillie. 
De vergadering aen koop een. 

MAENDAG 51 JANUARY 1870, 
3 ure namiddag, te Brugge, voor d'heer Jan Van 
Houlte: 

200 koopen gezaegde Houtwaren. 
De vergadering in den Roodcn Leeuw, legen de 

Kruispoort. 
MAENDA G 7 FEBRUARY 1870, 

1 ure namiddag, te Gits, voor dito M'her Guüleri, graef 
de Souancé, schoone Vcnilltic van : 

85 koopen zware Eiken, Olais en Esschen Boomen en 
extra zware Buiken, dienstig voor groote werken. 

De vergadering op d'hofstede van sieur Staelens. 
Door bevoegden ambtenaer en betaelbaer ten kantoor e 

van Désfiré \ auderlieïte, voornoemd, Geldmuntstraet, 
N" 57. 529 

TKT Tff^ r*a6T HSM 3SE n a H 39C !B3E3 PBKT 
MAENDAG 7 FEBRUARY 1S70, om 9 ure fix 's mor-

gends, Ie Eerneghem, by de Moerdyk, voor Mad. Bidart, 
Isuttciigewooue Vcucültlc van: £4)0 groote koopen 
Eike Boomen, dienstig voor scheeps- en andere werken, 
Assen, Pestels, Einden, Kuipers-boomen, enz., allo van 
eene buitengewoone lengde. 

Onder de direktie van den Zaekwaememcr Ad. Van 
de r Koffetadt de Mcyer, Korte Zilverstraet, 84, 
te. Bruqge. 528. 

Vervolg Venditién 
Onder de directie van ALPHONSE MAUS, door hét 

ambt van den Deurwaerder L. GEERNAERT. 

«5° Maendag 17 dito, om 2 ure, te Varssenaere, op 
d'hofstede-landen gebruikt door Van Maele, merk-
wcerdlffe vcndl t le van Beuken en Achtkanten, 
ten behoeve van Mevr. Douairière van Ockerhout-
van Caloen. En daerna op de landen gebruikt door 
Cools, Beuken voor den Graef de Borlmit d'IIoog-
slraeten, grondeigenaer, te Gent. 

«o» Maendag 24 dito, om 1 ure, te Wyngene (Bulscamp-
veld), 46 vimmen Sparregaten, alle slach van Per
sen en Sparrebusschen, ten behoeve van Jonker 
Ch. de Madrid. 

Betaelbaer ten kantore van Alph. Maus, Stokhou-
der, te Brugge, Waelschestraet, B 30. 519 

Venditie 
Onder de directie van P . F . Dn Bacr t , Zaekwaer-

nemer, te Brugge. 

MAENDAG 24 Januari 1870, om 1 ure, (e Houcke, 
voor de erfgenamen van Isa bol la Mabesoone: 50 koo
pen Olmen, Esschen, Achtkanten, Notelaren, Kerse
laren, Appel- en Peerelaren. 

Door bevoegden ambtenaer en betaelbaer ter» kan-
toore van P. F . Ba «tiert , Zaekwaernemer en Stok-
huoder, Korte Ridderstraet, n° 5, Brugge. 330 

3B3HC 9E3 r-JBC* j g j r T T T T f p 

L B S C E A U W A E T , 
St. Catharinastraet, by de Mariabrug, 

TE BttUGGE, 
Willende den handel van Visch op een grooter voet 
brengen, komt direktelyk van Yarmouth te doen toe
komen voor zyne rekening: de schepen William, kap. 
Kirby, en de Herinnering, kap. Peere, met eene volle 
lading besten HARING. 

De faem die den Haring van Yarmouth geniet, als
ook, zyne hoedanigheid, laten het gemeld HUIS LES-
CRAUWAET toe te verzekeren aen het geëerd publiek 
dat dergelyke goede soort reeds sedert meer dan tien 
jaren in den handel niet geweest is. 

De gcedkoope pryzen aen welke gezegd HUIS he
li waem is zyne leveringen zoo kleine als groote te ver-
riglen, doen het verhopen de gunst van eenieder Ie 
genieten en maken alle konkurrenlie onrnogelyk. 522 

«TK-
heeft de eer het publiek aen te kondigen dat by zich 
komt te plaetsen te Brugge, by het Prison, als Goud en 
Zilversmid, Graveerder en Ciseleerder. Hy beveelt zich 
byzonderlyk aen voor het maken van Kelken, Ciboriën 
Remonslranliën in gothieken als in andere stylen. 

Op vraeg, wordt eene voorafgaende teekening opge-
maekt welke na goedkeuring stiptelyk zal gevolgd wor
den. '528 

K a t h - o l y k e ü o e l s l i a n c l e l v a n 

BEYAERT-DEFOORT 
TE 

B R U G G E . 

Men schryftin aen het nieuw werk van Monseigneur 
D p p i 17 TV H p 

EPISTELS EN EVANGELIËN 
op alle Zondagen 

en op de \oomaemsle Feestdagen van het jaer. 
Prys 5 franken. 334 

Verkrygbaer by II. Vandenberghe-Denaux Gruuthuis-
strate, N° 4 , te Brugge: 

T I E N M E D I T A T I E F 
OP HET 

LYDEN CHRISTI 
(1749-1764) 

DOOR WYIiEND DEN EEIUYEEllDEN HEEn 

PETRUS VLEYS 
GEWEZEN PASTOR TOT DUDZEELE 

Met Goedkeuring rjctcckcnd door Monseigneur A. WEMAER 
Vic.-Gcn. van het iïisdom van Brugge. 

Een schoon boekdeel van 232 bladzyden. — Prys':'Genomen by de 
uitfiever, 1 fr. 50 o.; met de post besteld, 1 fï. 60 c. 

Postzegels worden aen veer d. 

A. D'HAESE, Koopman in Homilie- en Boschko-
ieo, Noordzandstraet, N° 45, te Brugge. 

Brugge, Drukkery VANDEiNBUUGHE-DENAux. 
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Brugiie, den 22en Jariuary 1870. i\° 290. — 7* Jaer, JM» t 
m m i j . i — ' — w 

BUREEL TE BRUGGE 
v alwaer dit blad verschynt 

DEN ZATERDAG 

Dff SINT ANTONIÜS 
6RUÜTHU1S-STRATE, numero 4. 

AENBBVELINCiElV 
4 0 CENTIMEN PER REGEL. 

30 
INSCHRYVINGEN EN BETALINGEN 

geschieden op het bureel van dit blad 
EN OP ALLE 

POSTKANTOORESI, 
mits ccne verhooging van 25 cenlimcn 

ABlf K OMmif « E X 

2 0 CENTIMEN PER REGEL 

« De Vlamingen zyn getrouwe onderdanen maer zy en verdragen geen slaverny » (Keizer Karet), 

P r y « s v o o r s t a d 3 ft». 5 0 e . e n v o o r d e p r o v i n c i e 8 ffr. 7 5 c. v o o r a f t e b e t a l e n a e n d r u k k e r VANDMBERCrHE-DENATJX, t e B r u g g e ' 

Y Z E R E N W E G VAN D E N S T A E T . — 1 November. 
De uren met een (") geteekend zyn expres-treinen. 
Van Brugge naer: 

" "" 8*28 9.34 10.43 Oostende 7.17 
Gent, Brussel, Meche-

len en Antwerpen 7*13 
V. Oslende n. Brugge 6'45 
Van Gent » 6.02 
Van Brussel » 6*27 
V. Antwerpen » 6.»» 

2.37 7*25 8.32 

7.38 10.08 12.43 3*27 6.13 6.38 
7.00 9.30 12.0") 3*00 5.45 6.U0 
7*39 8.43 9.28 1.22 Ö'SÖ 7.17 
8.08 12.02 5*»» 5.37 
9.50 3.4a 4*50 

Van MecJielen » 6*45 10.42 3*50 
YZERENWEGEN VAN WESTVLAENDEREN. 

Brugge 
Thourout 
Lichlervelde 
Rousselaere 
Iseghem 
Ingelmunster 
Kortryk 
Vertrek Kortryk 
Méenen 

6.»» 
6.19 9.24 
6.33 9.59 
6 41 9.48 
7.»»10.I0 
8.3510.15 
8.5810.53 

8.30 12.25 
8.57 11.50 12.53 
9 06 12.»» 1.03 

1.23 4.23 
1.37 4.40 
1.44 4.54 
9.10 
2.15 
2.37 

5.30 6.40 
5.54 7.08 
6.03 7.17 
6.16 ' .38 
6/27 7.50 
0.3? 7.58 
6.50 8.25 

4.30 7.50 8.35 
5.10 8.12 9.»>» 

Solemnele Séance van het Conseil conimnnal. 
• ' .' • 18 January 1870. 

De zitting begint ten vyf uren en balf, ondar de pre-
sidentie van Menheere Boyaval, burgemeester, en de 
presentie "van MM. De Busschere, Van Nieuwenhuysc, 
schapenen, Roels, Van Ca toen, Van Zuylen. De Ridder, 
Mamet, Van Sevcren, Termotc,' Louwage, Van de 
Kerckhove, Pecsteen, Jooris, De Wille, Maertens, De 
.laeeer, Van Trooslenberghe en Valcke, leden van den 
Raed. 

Dagorde : Discussie op de rekening van 1868 en bud-
jet van de hospicen van 1870. 

31. Pecsteen zegt dat hy over twee jaer eene descriptie 
gepresenteerd heeft van het Claelje, 3n hy vraegt hoe 
dal het nu staet nut dat établissement. 

31. De Ridder antwoordt dat het nog alsan staet gelyk 
het gestaen hei ft, dat zy de kinders die eene velziekle 
hadden (zynder geen groote en kleene menschen in 
stad die met deze ziekte geplaegd zyn?) Nu dat ze die 
kinders hadden willen biljetteren in hel lokael van de 
stomme-doove schole, maer dat het conseil daervooren 
juist niet favorabel en was. 

M. Pecsteen vraegt dat daeraen een einde zoude ko
men, en hy toogt aen de hospicen een huis dat al achter 
tegen den hof van het hospitaeJ staet. 

M. Van Niemvenhuyse ondersteunt de observatien 
van M. Pecsteen en hy verrassureert dat het Claelje 
voorgeene soorten van zieke duisrn goed is en dal hel 
geheel dangereus is dien brandenden viertorre te mid
den van stad te laten existeeren. 

(Bravo M. Van Nieuwenhuyse, dat is een fyn aver-
tissementje voor de deze die een botje amateur zyn van 
versche visch en gelapte fruifpannetjes.) 

31. Valcke vraegt dat de hospicen aen de docteurs 
van de arme menschen zouden willen permetteeren 
van hunder baings te doen 't huis dragen van hout, 
asschen en sulfer af te weeken. (En zeker ook om twy-
felachtig ha ir te krygen en van couleur te changeren). 
Hy is wel docteur, maer hy verdeclareert dat hy het 
Claelje niet en kent, en hy staet zeker pafte kyken 
om dat zyne collegaes, die geen docteurs en zyn, daer-
van veel meer kennisse.hebben als hy. De honorabele 
member is van opinie dat er te Brugge zoovele men
schen sterven om dat er geen convenabel hospitael voor 
de kinders en is. 

31. Boyaval herkent de justighcid van die ahsolve
ringen, en hy zegt dat hy van d'hospicen moeste zyn, 
dat hy zynen name zou willen vastmaken aen de ver-
demoleringen van dien stinkenden brand pil van in
sertie die 't Claelje heet. 

Maer Non licet omnibusadire Corinthum. Iedereen 
en heeft zoo veel courage en zoo veel talenten niet als 
H. Boyaval, en 't ware nog te weten of het niet dan-
gereusder en zoude zyn en of het niet meer en zoude 
Branden en stinken dat er in plaetse van dat, een groot 
Claelje ne keer vyftig kleene en verdoken Claetjes in 
stad waren. Dat is de absolveering van Dj il leken die 
geen docteur en is. 

31. Boyaval zegt dat er toch remedie moot gezocht 
worden aen de tegenwoordige situatie, dat het best 
zoude zyn van een compleet rapport te vragen aen de 
hospicen, en wynder van onzen kant, zegt hy, wy zul
len trachten zeere voort te gaen met de solutie te zoe
ken om tusschen te komen in 't affairen van de meis-
jesschole en van de Bogarde schole. 

M. Jooris proposeert van in afwachting provisoire 
crediten te stemmen. 

M. De Ridder veronderstelt dat M. Valcke de kinder
kamer niet gezien en heeft in 't hospitael, sedert dat ze 
gerestaureerd is. Deze kamer presenteert tegenwoordig 
al de gewilde verbeteringen. Men telt daerin tot dertig 
bedden. 

Af. Vakke. Dat en is niet juste! geen waer! dat en is 

Wervick 9.0616.41 
Comen 9.1410.50 
Yper 9.39il.15 
Poperinghe 9.5511.35 

Van Poperinghe 
Poperinghe 5.55 9.15 
Ypor 6.15 9.35 
Comen 6.32 9.56 
Wervick 6.39 10.05 
Meenen 6.50 10.18 
Kortryk 7.10 10.35 
Vertrek Kortryk 7.40 10.42 
Ingelmunster 8.01 10.58 
Iseghem 8.11 11.05 
Housselsiere 8.27 11.18 
Lichlervelde 5.10 8.46 11-33 
Thourout 5.17 8.55 11.40 
Brugge 9.25 12.05 

R O U S S E L A E R E 
Van Rousselaere naer Yper 9.30 

Yper naer Rousselaere 7.30 

2.45 
2.53 
3.19 
3.35 

naer Brugge. 
12.»» 

12.20 
12.37 
12.44 
12.55 
1.15 

5.35 8.20 9.10 
6.15 8.28 9.24 
7.»» 8.54 9.50 
7.25 9.1010.10 

3.15 
321 
3.35 

12.45 
1.04 
1.10 
1.24 
1.45 
1.55 
2.25 
— YPER. 
1.30 7.45 

12.25 6.45 

4.40 
5.»» 
5,27 
5.35 
5.50 
4.15 

5.»» 7.*» 
5.17 7.20 
5.25 7.26 
5.40 7.40 
6.»» 7.59 
6.08 8.08 
6.30 8.33 

5 55 
5.55 
6:16 
6.25 
6.34 
6.55 
8.40 
9.05 
9.15 
9.40 

10.»» 

THOUROUT — OOSTENDE. 
Van Thourout naer Oostende 5.30 9,00 2.»» 8.10 

Oostende naer Thourout 8.00 10.30 12.00 6.18 

LICHTERVELDE — VEURNE 
Lichlervelde naer Veurne 9.10 1.50 2.30 8.05 
Dixmude naer Veurne 9.51 2.28 4.»» 8.46 
Veurne naer Lichtervelde 7.£5 11.40 4.50 6.10 
Dixmude » 7.58 12.13 '5.19 6.50 

N I E U P O R T — D I X M U D E . 
Vertrek nit Nieuport 7.20 11.35 4.40 6.05. 

» Dixmude 9.55 2.55 5.20 8.50. 
B R U G G E N A E R G E N T L A N G S T E E C L O O . 

Van Brugge naer Eecloo en Gent, 9.30 12.30 4.10 6.50 
Gent naer Eecloo en Brugge. 6.45 9.10 12.50 5.00 

B R U G G E N A E R B L A N K E N B E R G H E EN H E Y S T . 
Brugge naer Blankenberghe 8.25 10.45 den zaterdag, 2.40 7.2S 
Blankenberghe naer Brugge 635 9.24 » 11.40 
Brugge naer Heyst 8.2a 2.40 7.25 
Heyst naer Brugge 6.05 11.20 5.20 

(Ei zoo by of M. Valcke zei: 't Zyn leugens, of je liegt 
er om, met permissie, om 't exempel van M. Frère te 
volgen.) 

31. De Riddercontenteert hem met simpelyk te repe
teren: Er zynder dertig en vyftien ten hoogste zynder 
bezet. 

De commissie van de hospicen zal geene objectien 
doen, zegt tVI- De Ridder en M. Boyaval verrassureert 
dat het Collegie ook goed gedisposeerd is. Zoo dat ze 
al te gare geheel favorabel gedisposeerd zyn om een 
convenabel hospitael te maken voor al deze die onge
makken te lyden hebben van de velziekte. Hewel, dat 
alles, zegt M. Boyaval en is geen reden om den budjet 
niet te voteeren, maer ik zou begeeren dat het conseil 
een rapport vraegt. 

Provisoire credieten stemmen dat en is niet regulier. 
Heigene dat gynder geconsidereerd hebt als niet legael, 
zoude gy vooruitzetten; hetgene tegen wat wynder dees 
jaer geprotesteerd hên, geloovende den budjet nog niet 
gedeposeerd, zonde gy proposeeren! Allons donc! Zyt 
ne keer een bètje logique.' (gelyk ik had hy daer moeten 
by ajouteeren). 

M. Van Nieuwenhuyze accepteert die propositie van 
M. Boyaval mits conditie dat er eene formele propositie 
gepres^nteert wordt. 

31. Jooris vraegt welke vervaldag dat men zal fixee-
ren. 

31. Boyaval antwoordt binnen drie maenden. 
31.' Termote onderschikt zyne stemminge aen het ge

dacht dal de hospicen hunder niet en zullen tegenhou
den voor de uitgaven die te bezwaerlyk zouden zyn 
voor eenen provisoiren staet ofte situatie. 

31. Boyaval consideieert deze questie als eene qnestie 
van meetinge. Als gy morgen duist en duist franks 
vraegt, zegt hy, die aen den Avenir ofte Toekomste niet 
en kan profiteren, 'kzalle ze niet accorderen, zegt hy. 
Wy vragen provisoire, zegt hy, maer daervooren en 
moeten de uitgaven niet geekzagereerd worden. M. 
Termote doet absolveren dat de commissie van de hos
picen hunder achter dien provisoire verduiken, en in 
die questie, zegt hy, moeten wynder ons meer occu
peren met zieke menschen als met geld. 

31. Pecsteen stelt vooren van de commissie van de 
hospicen naer eene commissie van docteurs te verzen
den om hunder avis te vragen. Als ze dat goed gedacht 
gehad hadden, zegt hy, en zouden ze geene veritabele 
kelders gebouwd hén om de zieke dutsen te logeren. 

31. Boyaval ver'zoekt vaD niets te ekzagereren, het zyn 
geheelc dröoge plaetsen. 

31. Pecsteen declareert dat hy kelders aen zyn huis 
heeft die vele drooger zyn als die kelders van 't hospi
tael, (en ze zyn zeker ook beter gefournierd?) 't Is wel 
te peizen. M. Boyaval zegl dat het geene kelders en zyn. 
M. Pecsteen zegt dat het zeker kelders zyn, en ten 
preuve, zegl hy, 't is dat men er met vyf of zes trappen 
naer omleege moet inkruipen. M. Boyaval zegt dat er 
geene trappen en zyn. M. Pecsteen souleneert dat er 
vyf of zes (rappen zyn. 

31. Jooris maekt een einde aen die flagrante con
tradictie met te zeggen dat er trappen zyn al de kant 
waer \I. Pecsteen in die zalen is gegaen en geene trap
pen al de kaut waer M. Boyaval is gaen kyken. 

31. Valcke, zonder iets te weten van 't gene dat hy 
niet gezien en heeft, is van 't avis van VI. Pecsteen, dat 
het altyd best is van docteurs te consulteren. (Hy is 
van 't stylletje en ieder raisonneert het fynst in zaken 
van zyn eigen attributien). 

M. Jooris vraegt waerom dat de revenus van ieder 
hospice a part staen en de depenses in globo. 

Af. De Ridder heeft goeste om hem te vragen waerom 
dat hy gouden vischtjes in een bokael kweekt, maer 
hy antwoordt hem geheel kalm dat het is in overeen-
komste met de wet: Conformément a la lui, en op die 
soleiuneele declaratie wordt de rekeniuge, van 1868, 

waervoor dat er vele gebabbeld en weinig of niet se
rieus gezeid is, goedgekeurd. 

Asa hier begint nu het tweede punt van de dagorde, 
maer 't en is bet laetste niet, we-je.' 

31. De Busschere declareert dat hy voor den budjet 
zal stemmen op conditie dat er niemendalle afgetrok
ken en wordt van't credit van 6,000 franks, (studiën 
van plans en bestekken aen de batimenten van de Zus-
tertjes van Liefde) zonder wydere toestemming van het 
conseil. 

M. Vandekerkhove vraegt (probabelyk met dezelfste 
occasie en ten profyte van al de graenmarchands) waer
om dat de leveringe van de terwe niet in publyke ad-
judicatie en heeft gesteld geweest. 

31. De Ridder antwoordt hem dat het is omdat M. 
Chanlrell, die een competent man is in zaken van 
graen, zesen-dertig middelen kende op welke men het 
graen kan vervalsenen, zonder dat men het remar-
queert of geware wordten dat het daervooren prefera
bel is het graen uit de handen van de boertjes op de 
mart te koopen. (Die M. De Ridder is nog al een parli 
ko, hé ?) & i 

Djilleke peisde dat er maer 23 middeltjes en waren 
om de granen te vervalsenen, maer volgens de decla
ratie van M. De Ridder zouden er al 36 zyn. Quel pro-
grès ! en dat moet wel eene goeje commercie zyn. 

31. Boyaval verrassureert dat de hospicen van Brussel 
ook hunder graen op de mart koopen. 'k Geloof het 
wel, en achter deze declaratie valt geheel het conseil 
aen 't monkelen en den budjet van de hospicen wordt 
d funanimité gevoteerd. 

Het Conseil geeft verder zyne approbatie aen de ven-
ditie van è stukstje land te Coolkercke. Het voteert eene 
indemnisatie aen de proprietarissen van twee huizetjes 
staende buiten de Gentpoorte. Het approuveert de ven-
dilie van een perceel grond by den theater aen M. Van 
öckerhout en van 't huis van M. D'Hooghe aen M. 
Denys. AL DE TERREINS ZYN NU VERKOCHT? en"het Conseil 
gaet over tot de generale discussie van den budjet van 
stad voor 1870. 

* * * 
Lieve lezers, pakt maer è snuiftje of houdt joender 

neuze vast, want hier begint het è bètje naer eau de 
cologne te rieken. 

31. Jooris geeft lezinge van een styf lang rapport, 
wegens.de afschaflinge van de beere contributie. (M. 
Boyaval is visiblement nisch gezind, en 't Bertje van 
de loge staet in 't hoekstje van de zale te lachen dat 
het een plaisir is van te zien.) 

31. Jooris staet op tegen dévryheden en privilegiën 
die vele huizen genieten van hunder gadoues, 't is zoo 
dat hy hunder beeren tituleert, vry te laten loopen 
waer ze willen en hy zoude de afschaflinge willen zien 
van pitten waervan dat de fond verloren is. (Die hem 
vindt en naer den bureau van politie draegt, zal zeker 
eene raisonnabele belooninge krygen). 

Om te sluiten stelt JVI. Jooris voor een GROOTE of eeno 
kleene commissie ad hoc, 't is te zeggen, die der toe ca
pabel is, te namen, en de zake in questie, 't is te zeggen, 
ïüur& onderzoeken en van stante pedes, of al zittende 
dat is nog natuèrlyker, het princiep te voteeren van 
de regten of geheel de familie van de gadoues af te 
schaffen voor het jaer 1871. 

31. Van Nieuwenhuyze doet absolveren dat het niet re
gulier en is van dat princiep te willen voteren voor dat 
de commissie haer fatsoen van peizen en appreciëren 
over de gadoues geprononceerd heeft. 

31. Jooris antwoordt dat zyne propositie dobbel is. 
(Dat is zeker om juiste in overeenkomste te blyven met 
de dobbele compositie van bilbergen, waer tusschen 
portugael gesitueerd is.) Zoo dus zyne propositie fs dob
bel. Primo ten eersten, hy vraegt de afschaflinge van de 

http://wegens.de


1 — U M . . . )• IIHMIMUBW vriyaetjafL^j&m. M»\±imiMM^Mmi^*iimMj~Ji^üixs:vsi3.iviia.~:n wessswswt-T-w* 

De Sauve-qui-peuter van uit do Spanjaerdslrale, wilt 
lachen met Djilleke en met 7./«er 0, maer 't en gaet 
hem niet af en hy lacht ze zei ven blauw en groene. Dat 
hy zóó veel honderd abonnés hadde als "'t Jaar 50 er 
diiist heeft, hy zonde mogen zyn handije kussen, en 
zeggen, ik bedank joender van harte, maetjes, zonder 
dan nog de numerotjes te tellen die alle weken boven
dien, zou Ulspegel'zeggen, uit er baud verkocht wor
den. Uet importantste en admirabelsïe verschil dat er 
tusschen dien frangsehen aop.en Djillekes Jacr 0 bo-
staet, is dat ze dien Sauve-quipeuter tont partout were 
zenden en dat ze by Djilleke by tyde eenen geheelen 
frank komen oflrieren. om e numerolje van 't Jaer 30 
te kunnen krygen. Ze welen 't wel, die fransche bla-
guéurs, en 't zyn de liberalen zelve die nog 't meeste 
bètüovml zyn om 't Jaer 50 te lezen. 

Ook is't al dikwyls gebeurd dat ik des Zaterdag's 
avonds, geen enkel numerolje meer over en hadde, en 
'k zorge nogtans alsan van der meer als honderd op 
riscó te trekken, 'k Hcbbe misschien ongelyk van hem 
dié vlaemsclie chique onder zyne neuze te duigen, 
maer ze is groot eu dikke genoeg om geheel zynen 
frangsehen bebbel te stoppen. 

belastinge, en secundo ten tweeden, hy vraegt ook eene 
commissie om middelen uit te peilen om de beere con
tributie door eene andere inenselic- of beesle contribu
tie te remplaceren. 

M. Termote vraegt eene generale discussie, want als 
den eenen alhier in commissie gact en dien anderen al-
daer, dan vallender vele goeje denkbeelden en zaken 
verloren, maer dat verandert een bètje d'économie van 
't systeem, men gaet aehlerwaerls vooruit, om dat werk 
te doen en als het rapport gepresenteerd is, het rapport 
isaenveerd. 

31. Boy aval. Neen, neen, (hola, mannetje, zoo zeere 
niet). 

31. Termote peisl'dat die queslie al lange genoeg ge
studeerd geweest heeft. 

(Eh Djilleke peist dat ook en 't Bertje dat au courant 
is van't gene dat het volk absoluit wilt, en dat aen 
de boertjes en aen de landen geheel veel deugd zoude 
doen.'t Bertje heeftal lange genoeg gereclameerd om 
die afschaflïnge te bekomen, maer 't gene dat sommige 
menschen in hunder steene bovenkamer hen, dat en 
hebben ze in hunder gadoues-poorte niet, en dacrmêe 
sluit ik myne absolveeringe.) 

Hewel M. Termote zegt: WY AD?,ÏETTEEREN *LLEN, 
zeg t hy , DE AFSCHAFFING VAN DE CÖMT.1BUTJE OP DE 
BEEREN. 

31. Boynval. Neen, noen, ik niet. 
31. Termote haelt de redens by die ten voordeele van 

die afschaffing spreken, maer niet te draeyen. 
M. Boynval trekt hem uit 't slag, mei te zeggen dal 

hy hem daer niet aen en verwachtte en omdat hy ziet 
dat er een bètje geinsisteerd wordt, schiet hy in eene 
fransche colère/en ei zoo by, of hy maekte v<ui. de 
ques,tie van de gadoues eene questie van cabinet, het
gene dat een lerribele cacade zoude geweest hen. 

•k En wete niet, riep hy hoorn dul, da-je ons wilt 
brutalement die slcmminge arracheren! 'k En wete 
niet hoe da-je ons wilt doen voteeren, met ons oogen 
toe, over eene queslie die wynderc niet en kennen S 
Atchie! Atchie! Atchie! 

Maer ieder snuüle zyne neuze en 'tongeweerte cal-
nieerde hem. *k Wilde dat 't nu ne keer gadoues regen
de, zei 't Bertje, maer alles passeerde zonder ongeluk
ken. 
''M. Boyaval herkende dat hy een bètje hooge te peer-

de gezeten hadde, en 'ten is nogtans van zyne gewoon
te niet van hem dul te maken en van den onbuigbaren 
autocraet of alleene meester te spelen, en 't is dat die 
h.em zoo vele speet. Zoo hy proposeerde, enting, 
voor de form zeker, van de questie naer eene commis
sie te verzenden, die met de zelfste occasie zoudt on
derzoeken de questie van de NOODZAKELYKE V.EIWSEERDE-
RINGE VAN LASTEN. 

Deze propositie en zal niemand verwonderen, want 
Djilleke en 't Bertje en andere vulksbedrlegers, hebben 
het lange genoeg voorzeid, en de vrye en onafhankelijke 
gazelle krabbers, hebben het by hooge en by leege af-
geloochcnd, toen de questie van de kiezinge op het tapyt 
was. 

JU. De Busschere vraegt dat de queslie van de gadoues 
zou verzonden worden naer de commissie van finanlien 
en naer deze van de industrie, en achter deze zal ze 
dan zeker te berde komen voor de commissje van 
schoone kunsten. 

'M. Jooris vraegt eene speciale commissie. 
M. Boyaval doet absolveeren dat er vele schoone en 

nuttige werken in Brugge zyn gemaekt, sedert de af
schafiinge van 't octrooi, maer dat Brugge gaet moeten 
uitkyken achter nieuwe ressourcen en hy zou geern 
hên dat de commissie van de BEEUQUESTIE achter die 
ressourcen ging zoeken of informeoren. 

Jn afwachting van eene gelukkige vonste mogen de 
contribuabelen hunder oordtjes gereed houdeu en de 
séance is daermeê ten 7 en half uren opgeheven. 

deren tol de enkele schikkingen nopens het toezicht, met 
deze byvoeging, dat de gemeenten en provinciën alle 
hulpgeld zouden mogen weigeren aen de kerkraden, 
die weigeren zouden hun budget of hunne rekeningen 
mede te declen. Van hel oorspronkclyke wetsontwerp 
zouden aldus nog slechts de arlilieien 88-110. bestaen, 
dus nauwelyks een twintigtal. 

AI. Thonissen heeft den verzoenings^eest des gou ver
nemen ts hulde gebracht, maer niettemin in zyne merk-
weerdige redevoering verscheidene punten aengchaeld, 
die voor de kalholiken van het hoogste belang zyn: Hy 
heeft aengeloond, dat de Kerk wezentlyk het recht van 
eigendom bezit, acngezien ar de goederen, waermede 
zy begiftigd is geworden, niet aen de gemeente, niet 
aen de provincie, niet aen den Staet, maer alléén en 
uitsluiielyk aen de Kerk gegeven zyn. 

Al. Thonissen erkent volmondig, dat de Slaet het 
recht heeft, een toezicht op 't bestier der kerkgoederen; 
uit te oefenen, wanneer hy het tekort door een hulp
geld dekken moet. Dit toezicht mag, volgens den rede-
naer, eventwel niet ontaerden in kwellerye, en heeft 
de burgerlyke overheid eenig recht dat moet geëerbie
digd worden, de weerdigheid en de rechten der geeste-
lyke overheid mogen evenmin gekrenkt worden. 

Wy zullen nogmaels de aendacht van onze lezers 
trekken op de handelwyze der doctrinaire party. 

De ministerieelen kennen de openbare opinie zeer 
goed, en zullen zich wel wachten van er niet mede af 
te rekenen. Zy welen dat die plaegwet op het tydelyk 
der eerediensten alles behalve populair is maer het 
is eene kostelvke gelegentbeid om tegen kloosters en 
kerken te schreeuwen, en de kalholiken te bedriegen.' 

Dat doel hebben zy bereikt. De komedie is gespeeld; 
de liberalen (?) hebben zich weer eene poos vermaekt; 
en nu is er nog een slag om den arm gebleven voor den 
volgenden akt. 

By eene nadere gelegentbeid immers zal M. Defre, of 
een ander van denzelfslen kant, weer met een ander 
kapittel voor den dag komen, en nóginaels eenen hoop 
discussies uitlokken Qver den gelief koosden thema: 
katholyk en liberael? 

Alen moet geen propheet zyn om zoo iets te voor
zeggen. 

Maer hoe lang nog zullen de menschen de wees bly-
ven van dat marionettenspel ? 

'*• TryjScSj'& «3cfi» cei»cc!S©iasteni.' ] 
De protestaties welke in de Kamers en de drukpers 

ontstonden toen dit wetsontwerp aen de dagorde wierd 
gebragl en zyn niet zender uitwerksel gebleven. Met 
ministerie heeft voorzichtigheidshalve de discussie al
leen op de volgende punteu geroepen : 

Al. Frère, hoofd van het cabinet, lei by het openen 
der zitting van dysendag laetst, de vérklaring af, dat het 
gouvernement.geneigd was /M' wetsontwerp Wvermhi-

15© |?csa2BeïekIs.c3ay®. 
Iedereen weet dat er in geheel de wereld geen ma

chine en bestaet, hetwelk zoo ingewikkeld is als de 
machine dat men Bureaucratie, adtninistration of pen
nelekkerye noemt. Er zyn duer honderd wielen in waer 
er maer één noodig en is, en al die wielen moeten 
niettemin wel gesmeerd en onderhouden worden. Ëiir-
tyds by onze goede, doch tevens ook wel beredeneerde 
voorouders, spotte men reeds met het vyfde wiel dat 
meu zou aen eenen wagen plaetsen, wat zouden zy zeg
gen van de vernufte en verlichte uilvinders der X1XC 

eeuwe, die er honderd voor één gebruiken? 
De pennelekkerye is hedendaegs lyk eene ziekte ge

worden by de mannen die ons bestieren; hel is o'nge-
loovelyk wat stapel papier er jaerlyks nutteloos met 
inle beklad wordt, o in een landeken, gelyk België, te 
voorzien van wetten, berigten, belastingen, enz. 

AJen heeft eens de opsomming gedaen van al hetgeen 
de Staet verkwist, om eene belasting in te zamelen van 
éénen frank vyftig centimen, en weet gy wat uitslag 
men vond? AJen vond dat de Staet, om dien frank en 
half in zyne schatkiste te doen komen, eenen onkost 
moest doen J° van drie frank voor gedrukt of vuilge-
maekt papier en 2" van zeven frank voor functiona
rissen !!! 

Wat hierin byzonderlyk jammer is, is dat men die-
zelfste geldverkwistende pennelekkerye ook toepast 
aen de weldadige gestichten, en dat men er zelfs schynt 
behagen in te vinden, om in dit vak der openbare be
langen, de plaetsen en de ambten te vermenigvuldigen. 

Dat gaet zoo verre, dat een blad, niet een katholiek 
blad, maer de Economie, dn Tournay. welke het blad 
van AI. Bara is, niet en vreest te zeggen, dat « daer 
» waer er honderd stuivers, dat is te zeggen: vyf frank 
» is, voor den arme, er vier frank en half moeten ver-
» brui kt worden om de functionarissen te betalen, die 
» de overschietende vyftig centimen aen de noodwen-
» digen moeten uildeelen.' » !! — « Alen kan zich geen 
» denkbeeld maken, zegt hetzelfste blad, van hetgene 
» de pennelekkerye' ontsteelt aen den arme, wiens be-
» langen zy voor doelwit heeft te bestieren en te be-
» vorderen. » 

Zieldaer eene bekentenis die niet zonder gewigtig-
heid is, voornamentlyk in de hedeudaegsche omstan
digheden. 

Jn onze vorige numero, zegt het Leeuweke, deden wy 
onze lezers opmerken dat Controle het woord was met 
hetwelk men de oogen en de ooren van het volk ging 
sluiten, om bette beletten de ongerechtigheid te 'her
kennen, die men van zin is in de aenstaende wet tegen 
het tydelyke der eeredienslen te stellen; wy weten nu, 
uit den mond van den pennelekker van Bara zelve, wat 
het kost Tan door zulke mannen bestierd en gecontro
leerd te worden. AJoest die wet doorgaen, in veronder
stelling zelve dal degenen die ze voordragen, zich met 
de Controle zouden te vrede houden, hetgene wy loo
chenen, dan zouden wy welhaest het fynste van de 
kerkelyke inkomsten door den teemst der liberale In
specteurs, Controleurs en Verificateurs zien afdruppen, 
en op korten lyd de kerken zoodanig bestieren en con
troleren, dat er voor den Godsdienst niets meer zou 
overblyven. 

Merci van hunne goedheid! Willen zy eontrolcren dat 

zy de openbare schatkisten wal beter nazien, en de vin
gers inkorten der ontrouwe pennelekkers, die wy van 
tyd tot lyd naer de grenzen met onze kluiten zien over-
stuiven! 

789 voor ieder student. 
Eene officieele statistike, die slechts tot 1 Juny 1868 

loopt, beweert, dat er zich gemiddeld 500 studenten in 
de universiteit te Gent, en 800 in die van Luik bevin
den. 

Nu, het gouvernement betaelt voor die 1(00 studen
ten eene jaerlyksche somme van 871,578 francs, niet 
meegerekend de sommen die de steden Gent en Luik, 
als ook de beide provinciën, daeraen besteden. Zoo dat 
elke student 782 francs kost, 'tzy dat hy aen ryke of 
aen geringe ouders toebehoort. 

Ons dunkt, dat, zonder konkurrenlie te doen aen da 
vrye universiteiten, men die 871,000 francs beter zou 
kunnen besteden. 

Zacss:eir,©fc©sÉc. 
De zangersfeeste dat ze daer in de maend van Sep

tember le° Brussel gegeven hebben, heeft een masse van 
oordtjes gekost en maer weinig opgebracht. En geen 
wonder, zulde! 't Is curieus dat al wat men te Brussel 
inricht, toch zoo razende hooge beloopt.... Kykt liever: 
Voor het gereed maken en versieren van hét locael, 
96,115 frankskes en öi centimkes; voor het festival, 
72,(590 fr. 50 c , en voor het bal, 17,699 fr. 84 c. Dat 
maekt te gare het somineke van 18ö,Sö5 fr. 88 c. 

Nu de inkomsten van die schoone feeste hebben opge
bracht : Bal, 50,570 fr.. festival (5 dagen) 58,952 fr., 
concert-wandelingen, 6,644- fr. 50 c. l)ivi>iscbe, 86 fr. 
58 c. Zoo dat de totale somme van ontvangsten op 
122,255 fr. 54 c. beloopt. Dat is een te kort van 64,250 
fr. 74 c. 't Gouvernement heeft een subsidie van 26 
duist fr. gegeven; de provincie 2* duist en de stad 8 
duist; zoo er blyft nog ten laste van de stad 28,250 fr. 
74 c. Wat zeg-je lezers en lezeressen van zulke zan
gersfeeste? 

Een mavölges» Tan 'ffropinann. 
De zake waervan er vele in onze stad gesproken 

wordt, is de volgende: 
De genaemde Leo Van Nieuwenhuyse, oud 31 jaren, 

wonende in het Engelstraetje, te,Brugge, koopman in 
vellen, is even als de familie Kinck, uit zyne woning 
gelokt, van zyn geld beroofd, vermoord en daerna, 
volgens het schynt, in het water gesmeten. 

Van JNieuwcnhuyse, Nvroeger drukkersgast, had alles 
aengewend om later tot een treffelyk bestaen te geraken. 
Alen zag hem beurtelings den kweek en handel van 
vogels, dan koopman in asschen, vervolgens koopman 
in vodden en eindelyk in vellen van konynen, geilen, 
enz. aengaen, eenen handel waerin hy goede zaken 
begon te maken. Hy bezocht vele marlen van Belgen
land en kwam in kennis met talryke andere kooplieden 
in dezelfsle sloffen. , . 

Den vrydag 7 dezer, bevond hy zich ter mart van 
Gent. Zekeren Henri Duchatelet, gewezen garcon in 
een caféhuis, geboren te Vive-St-Baefs én wonende op 
logement te Gent, bood zich by Van Nieuwenhuyse aen 
en deed hem het voorstel gezamentlyk naer Landeghem 
te gaen, alwaer, zoo hy zeide, eene weduwe woonde die 
den koophandel van vellen ging laten varen, dat zy al 
hare koopwaren ging verkoopèn, en dat ér daer voor
zeker eene schoone winst te doen was, mits men aen 
haer alles afkocht. 

Van Nieuwenhuyse en gaf geen bepaelde antwoorde, 
hy zeide alleenelyk dat hy er eens zyne vrouw zou van 
spreken en het wel zou kunnen gebeuren dat hy zich 
by de weduwe zou begeven. Hetzelfste voorstel deed 
hy aen eenen anderen persoon, aen de zoogenaemde 
Roste Pier, een sterk man, aen wie hy voorstelde des 
avonds in een rytuig derwaerts te ryden. Maer Pier, 
die een grootere koopman was dan Van Nieuwenhuyse 
en eene aenzienölyke som by zich had, weigerde gladaf, 
want hy moest later bekennen dat hy geene trouwe in 
den garcon de café en had gehad. 

Den Zondag volgende, 9 dezer, ten 10 ure en half, 
bood zich een onbekende aen in de herberg de Kieken-
mart alhier, gehouden door sieur Dubois. Hy dronk er 
eenen borrel en vroeg aen den baes inlichtingen over 
de vellcnkooplieden te Brugge. De persoon die deze 
inlichtingen vroegen was niemand anders als Ducha
telet. De naem van Leo Van Nieuwenhuyse vernemen
de, haelde hy een zakboekje uit den zak, lei hetzelfste 
op den billard, en schreef, volgens opgave, naem en 
voornaem van dezen laetste op. Hy redeneerde nog 
wat met den herbergier, en toen hy wegging, zeide hy 
nog te zullen terug keeren. 

Rond 11 ure en half, kwam hy na wat zoekens, ten 
huize aen van Van Nieuwenhuyse, in het Engelstrae
tje, naby hel Park. IJy wierd er goed ontvangen, en 
was zeer beleefd. Hy herbaelde zyn voorstel welke hy 
te Gent gedaen had, namelyk des avonds met den laet-
sten trein gezamentlyk naer Landeghem te ryden en 
daer over den afkoop der koopwaren te handelen; hy 
raedde Van Nieuweuhuyse aen vele geld méé te ne
men, want heemeer hy van geld zou voorzien zyn, des 
te grooter winste hy zou gehad hebben. 

De ecbfgenoote Van Nieuwenhuyse, door de vleyendc 
tale van Duchatelet verleid, stemde toe dat haren man 
met hem des avonds naer de gewaende weduwe ver
trekken zou. De gewezen garcon de café bleef by Van 
Nieuwenhuyse noen malen, en na den middag stelde 
men zich elkander voor eene wandeling in stad (e doen. 
Vrouw Van Nieuwenhuyse nam twee van bare vier 
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kinders mede. Duchatelet's licflalligheid en bezorgd
heid nam steeds toe, hy toogde zich als een vader voor 
de kinders, welke hy hielp aen dé haud leiden, en al 
koutten en klappen kwam men in de herberg de Kie-
kerimart, alwaer men op zyn gemak een goed glas 
dronk en Duchatelet en Van Nieuwenhüyse op den 
billard speelden. Duchatelet was sleeds gereed om het 
gelach te betalen. 

Toen de avond begon te vallen en men zich van 
weerskanten goed geamuseerd had, trok men terug 
naer het huis Van Nieuwenhüyse, en op weg scheen 
de bezorgdheid van Duchatelet voor de kinders en de 
vrouw van zynen vriend nog meer aengegroeid te zyn, 
want hy liefkoosde hen! 

By zyne 't huiskomst voorzag Van Nieuwenhuyse 
zich van eene som van 1200 franken, zonder hetgeen 
waer zyne vrouw niet van wist, en Duchatelet hernam 
zyne aen rad ing van vroeger : « hoe meer gy meeneemt, 
hoe meer winst gy doen zult. » Na zich van twee bael-
zakken voorzien te hebben, om de vellen in te pakken 
en dan dezelve langs den yzeren weg naer Brugge te 
stieren, verliet men om 6 ure het huis en begaf men 
zich naer de statie, en alvorens te verlrekuen zei Du
chatelet dat zy eene goede souper te Landegheus by 
zynen broeder zouden nemen. Vrouw Van Nieuwen
hüyse wenschle haren man en zynen kameraed goede 
reize en goede commercie en zei aen zekeren persoon: 
« voor dezen nacht ben ik.... weduwe !.. 

Ongelukliiglyk had de vrouw mogen zeggen: « Vaer-
wel, iieve man, nooit en zie ik u moer weer !... B 

Inderd/ied, hy had beloofd van 's anderendaegs terug 
te zyn, maer reeds brak de dynsdag aen» en nog was 
haren man niet teruggekeerd, zoodat zy zeer ongerust 
begon te worden. 

Iemand raadde haer aen eene telegraphische depêche 
naer de burgemeester van Laodeghem té slieren en te 
vragen of zekere #Van Nieuwenhüyse zich daer niet 
bevond; zy ontving de volgende depêche terug: Van 
Nieuwenhüyse hier niet, maer gevonden in de omstre
ken van Meerendré, naby de vaert van Zelzaete, een 
platten, hoed, twee baelzakken, geteekend DD en een 
wandelstok met witten appel. 

Op het ontvangen dier tyding viel de arme vrouw als 
in onmagt. Het schelmstuk van Pantin, dat nog versch 
in ieders geheugen ligt, kwam haer voorden geesten 
zy twyfelde er niet aen, of haren man was vermoord en 
bestolen door dezen, van wien zy en haren echtgenoot 
zich zonder argwaen in den strik hadden laten vangen 
en die zyne ingevingen uit de schelmstukken van Trop-
mann geput had. \ 

Wanhopig en tranen stortende, ging zy de justicie 
van Brugge verwittigen, en deze te samen met het 
gerecht van Genl,.spanden weldra de noodige pogingen 
in om den misdadiger en het slachtoffer van moord en 
diefstal te ontdekken, terwyl de dagbladen verzocht 
wierden van het schelmstuk niet te gewagen, om des ie 
gemakkelyker de hand op den moordenaer te kunnen 
leggen. Noch de een noch belandere vond men. Wat 
men verders omtrent de plaets der misdaed ontdekte, 
was een pennemes, welke Van Nieuwenhüyse altyd by 
hem droeg, en waermede hy zich te vergeefs tegen 
zynen moordenaer verdedigd had. 

Onderlusschen zette ïiel gerecht zyne opzoekingen 
zonder uitslag voort, tenzy dat men vernam dat de 
moordenaer zich den maeudag na de misdaed in zyn 
logement te Gent had aengeboden, met aengezwarte 
fanoris en krabbels in het wezen, welke hy trachtte 
onder eenen zakdoek te verbergen. Die kwetsuren wa
ren hem ongetwyfeld toegebragt door Van Nieuwen
hüyse, met het bovengemeld pennemes. 

Na eenige oogenblikken in zyn logement verbleven 
te hebben, verliet hy ylings hetzelve en begaf zich, 
naer men later veronderstelde, naer Roubaix of Rys-
sel. 

Maer het schynt dat de booswicht Duchatelet nergens 
ruste-en had. Hy bevond hem inderdaed sedert Dysen-
dag beurtelings in de twee gemelde fransche steden, 
alwaer hy zyne favoris deed afscheeren. 

Misschien denkende aldus onbekend te zyn en daer 
hy in de gazellen geene enkele aenhaling over de mis
daed geware en wierd, kwam hy Zaterdag avond terug 
naer Gent, alwaer hy zich eensklaps aengehouden zag 
door de police, die hem na een eerste verhoor door den 
onderzoeksregler in het gevang heeft opgeslolen. 

De tyding der aenhouding van den moordenaer liep 
Zondag morgend snel onze stad rond, en men was te 
vrede dat de ellendeling in de handen van de justicie 
was. Wy en kunnen niets dan lof spreken over'de par
ketien van Brugge en Gent, die geen oogenhlik geaer-
zeld en hebhen om onmiddclyk overal deu moordenaer 
pp te sporen, waer in zy gelukt zvn. 

Wat de gewaende weduwe betreft, die zoo veel vel
len Ie veikoopen had, en was er niels van waer, en in 
plaelse van Van Nieuwenhüyse vyf kwart uers over 
Landeghems plaelse te leiden, zoo als hy hem wys ge-
maekl had, heeft de schelm zyn slagtoffer al den kant 
van Meerendré gelokt, langst de vaert, om hem daer 
ter dood te brengen, te bestelen en hem daerna, naer 
alle veronderstelling, in het water te smyten. 

Volgens een openbaer gerucht, dat wy onder alle 
voorbehouding mededeclen, zou de dader zyn slagtoffer 
eerst naer eene herberg der omstreek geleid hebben, 
alwaer er nog makkers van Duchatelet zaten. Men zou 
gezamentlyk aen 't kaertspelen gegaen zyn; toen het 
elf ure was, deed de baes der herberg de gasten ver
trekken, en Van Nieuwenhüyse een noodlottig voorge
voelen hebbende, zou te vergeefs aen den herbergier 
logement gevraegd hebben, hetwelk hy hem niet eo 
kon of en durfde toestaan. 

Bewcgsragciu te Parys. 
Men leest in een paryzer blad : 
Talryke groepen bevonden zich dysendag gedurende 

de zitting, in de toegangen van het Wetgevende Korps; 
'i.'jcli hunne houding en was niet dreigend; zy gingen 
op de eerste sommalie der police-agenlen uiteen. Ech
ter, op het einde der zitling, vormden ongeveer 300 
persoonen, welke uit de toegangen van het^paleis ge
dreven, zich op het plein der Concorde vereenigd had
den, eene bende, welke zich op weg begaf, onder het 
geroep van : Weg met Ollivier! Leve Rocheforl! Weg met 
den moordenaer! en welke zich langs de rues de Rivoli 
en Saint-Honorê naer de rue Aboukir begaf. Hun doel 
was zich voor de bureelen der Marseüldise te scharen; 
doch zy en hebben er niet kunnen blyven, dewyl zy 
ten 7 ure door de stadssergeanten wierden uiteenge
dreven. 
y Het was slechts omtrent 10 J/2 ure, dat de pogingen 
tot wanorde op den boulevard begonnen zyn. Alstben 
weergalmde de Marseillaisa, gezongen door i a 500 
persoonen, welke hunne koepletlen slechts onderbra
ken om Leve Rocheforll leve de republiek! te roepen. 

Op deze plaets, welke men de kruisstraet noemt, 
wierd de volksmenigte onophoudelyk door de onvoor
zichtige nieuwsgierigen aengegroeid, zoo gvoot, dat zy 
de cirkulalie volkomen belette. De voiluren en konden 
niet meer voort, en uit deze opeenhooping zouden er 
groote ongelukken hebben kunnen voortspruiten. 

De zangers, welke zich in vliegende kolom gevormd 
hadden, achter welke straetgapers volgden,'trokken 
nu in Je rue d. Aboukir, ten einde nogmaels voor de 
bureefën der Marseillaise te manifesteeren. Zy wierden 
voorafgegaen' van twee persoonen, die elk een rooden 
lanteern droegen, die van een omnibus weggenomen 
waren. Een vau de opperhoofden van dit geïmprovi
seerd detachement, was een jongeling van namvelyks 
20 jaren, welke de sladssergêanten ziende aenkoraen, 
spoedig de vlucht nam, zyne lanteern aen een kameraed 
overlatende. Deze kolom is by de nadering der stads
sergeanten uiteen gegaen. 

Omtrent M 14 ure heeft de police, zonder de hulp 
der garde te peerde van Parys, die op de plaets van 
het tooneel was aengekomen, in te roepen, de rust en 
de cirkulalie hersteld. 

Ten 1 1/2 ure had de wyk haer gewoon aenzien 
hernomen. 

Hoe meer byzonderheden dat men hoort van de op
winding der fransche bevolking gedurende de vorige 
weke, hoe meer men tot de overtuiginge komt, dat zon
der de krachtige maetregels van den heer Ollivier, het 
Paryssche volk aen het muiten zou geslegen zyn. Zyn 
besluit om prins Pieter Bonaparte seffens te laien aen-
houden, om de begraefnisplechligheid van Victor Noir 
door policeagenten noch soldaten te doen by wonen en 
om het opgewonden volk te verhinderen naer het wet
gevend korps te stroomen, heeft de beste uitwerkinge 
gehad. 

Het ministerie van binnenladsche zaken van Fran-
kryk heeft aen M. Carjat den verkoop verboden van 
de fotografie, van M. Victor Noir, na het overlyden 
gemaekt. De opbrengst van dien verkoop moest dienen 
voor de oprichting van een gedenkteeken. 

Het hooger hof zet het onderzoek der zake Bonaparte 
spoedig voort. 

Wy kunnen reeds aenkondigen, dat de debatten zul
len voorgezeten worden door M.Gueroult, raedsheer by 
het kassatie-hof. 

Prins Pierre heeft zyne verdediging aen M. Nogens-
Saint-Laurent en aen eenen avokaet van Bastia toe
vertrouwd. 

Men heeft gezeid, dat prinses Bonaparte zich op de 
eerste stagie bevond, terwyl beneden de drama plaets 
had, met hetwelk Parys zich nog bezig houdt? 

De prinses heeft de schoten gehoord; doch zy was 
or niet door aengedaen, dewyl zy niet dacht dat er iets 
buitengewoon plaets had. 

Het schynt dat prins Pierre, tusseben zyne maelty-
den, gewoon is met zynen revolver te spelen. 

Victor Noir was de wonderlykste jongen, die te Parys 
rondliep. Eens, wy en weten met by welke gelegen
heid, ontmoette hy een keizersgefind dagbladschryver. 
Die, laetsfe over den boulevard gaende, zag Noir in 
een caféhuis; hy trad er binnen en sprak hem aen : 

— Ik dank u, Mynheer, gy zyl een loyale tegenstre
ver, zei hy. 

— Ongetwyfeld, antwoordde Noir; maer ik benen 
blyf een legenkanter. Ik zeg u, dat ik u by de eerste 
gelegenheid zal aenranden. 

— Hand my aen, Mynheer. Ik ben gereed om u met 
de pen of den degen in de hand te antwoorden. 

— Met den degen, indien gy wilt en als gy nog wilt, 
morgen. 

De dagbladschryver lachte. 
•— Dat is wel haesiig. Wacht ten minste tot dat ik 

gedekoreerd beu, zei hy. 
— Welnu, ja. 
De dagbladschryver wierd inderdaed den 45 Augusti 

gedekoreerd. Den 16 zond M. Victor Noir hem zyn 
geluigen. 

(Wy vinden in heel dit vertelsel niets anders, dan 
brutaliteit en overmoed). 

Volgens den Goulois is Paschal Grousset aengehou-
den, ten gevolge van zyne weigering om zich naer het 

kabinet van den instruklierechter te begeven, in het
welk hy gedaegd was. 

M. Louis Noir schryft in den Rappel, dat zyn vader 
en hy de schadevergoeding welke zal gevraegd worden 
als burgeiiyke party aen prins Pierre, bepaèld hebben 
op een franc — geen centiem meer. Zy durven echter 
niet vragen dat M. Ledru-Ilollin en Grevy zich met de 
zake zouden belasten; maer zy zouden gelukkig zyn als 
die heeren dit proces wilden op zich nemen. 

Halsrcchting van Tropmann. 
Ziehier, volgens de Palrie, van Parys, de inlichtin

gen opzichtens de halsrechting van Tropmann : 
« Het was lyd, dat deze straf plaets had. Sedert drie 

nachten was het plein der Roquette de verzamelplaats 
van het gemeenste volk en het tooneel der treurigste 
wauorders. 

« Den voorlaetsten nacht heeft zich eene bende ke
rels, gewone bezoekefs der kruisstraten d'AmériqUe, 
zich naer de rue de la Folie Regault begeven, én ge
poogd de deure op den grond te werpen van bet huis, 
in hetwelk het houtwerk van het schavot ligt: Waer-
om? Men en weet het niet. Verscheidene van deze 
personen, welke op het dak van dit gebouw geklommen 
waren, waren begonnen met hetzelve af te breken; zy 
hebben zich slechts by het gezicht der uniformen ver-
wyderd. Eenigen van hen riepen, in hunne vlucht: 
Leve de republiek! Men vroeg zich af, wat heeft de 
republiek hier te maken ? 

* Dyssendag nacht, ten 12 lr2 ure, toen de timmer
lieden begonnen het strafluig op te richten, was het 
getal der nieuwsgierigen heirekkelyk niet «enzienlyk. 
Het ongerymd gerucht, volgen» hetwelk de doodstraf 
te Pantin, op de plaets der misdaed zelve, zou uitge
voerd worden, was verspreid en had een weinig den 
stroom der groot* nwsse volk afgeleid. 

» Overigens waren de volledigste bevelen voor de 
handhaving der rust genomen. 

* Behalve den gewonen post, bevonden zich in de 
gevangenis, vyflig stadssergeanten, welke in de werk
huizen verborgen waren; honderd anderen waren te
genover dezelve, in het gebouw der Petite-Roquelte, 
geplaetst. 

* Buiten bezelleden vyf honderd man, door de mu
nicipale garde te voete en te peerde, en door de gen
darmerie der Seine en de troepen geleverd, de toegan
gen van het plein. 

» Omtrent 4 ure 's morgends is de volksmenigte aen-
zienlyk vermeerderd: de zonderlingste gezegden wier
den verspreid: Tropman zou niet gêhalsrecht worden; 
hy had zich door middel van ouwels vergiftigd. Men 
zong: 

Ah! zut alors si Tropmann est maladc, 
Tra, lalala, lala, lala, lal*, lalnire. 

» Men verkocht de fotografie van Tropmann aen den 
prys van 1 franc; en andere fotografiën, verbeeldende 
Tropmann in zyne cel, zyn vonnis en zyne veroordee
ling, aen lü centimen. 

» Ten 6 ure verdrongen zich van de rue des Murs de 
la Roquette tot in de rue de la Vacquerie, van 5 tot 6000 
persoonen; op het plein zelve was dit hetzelfde geval. 
Het is onnoodig er by te voegen, dat de hoogste takken 
van de hoornen bezet waren door persoonen, welke 
van tyd tot tyd hunne medeburgers, welke beneden * 
stonden, met appelschillen bombardeerden, volkomen 
gelyk in het paradys van den Ambigu. 

» Intusschen deed Tropmann in de gevangenis zyn 
laetsten slaep. 

» Hy was des zondags te Communie geweest. Hy 
moest wel weten, dat zyn einde naderde. By het ter 
Communie gaen had hy gezeid: « De kerkelyke plech
tigheden zyn schoone en hartroerend; doch die van 
heden kondigen my aen, dat ik nog weinige uren te 
leven heb.» 

» Waren deze christelyke gevoelens oprecht? De al-
moezenier gelooft het. Het if de zending van den gods
dienst, licht in deze sombere harten te ontdekken. Doch 
als men den veroordeelde slechts onder bet menschelyk 
oogpunt beoordeelt, dan heeft deze ellendeling, door 
ydelheid verdorven, tot het laetsle oogenhlik eene rol 
gespeeld, welke hy zich had afgeteekend en van welk 
hy niet afgeweken en is. 

» Sedert acht dagen putte zyne inbeelding zich uit in 
het beramen van middelen om te ontsnappen. Zyn vast 
denkbeeld was zich chloroform aen te schaffen, een Zy-
ner bewakers of der soldaten, welke den nacht by hem 
doorbragten, in slaep te brengen en hunne kleéren, of 
zelfs die der kantienhoudster, enz. enz. aen te trekken. 
Het onbegrypelykste der zaek is, dat hy van deze fan- l 

tastike ontwerpen sprak met die zelven, onder welker 
bewaking hy geplaetst was. Nietlegenstaende hy poog
de kalm te zyn, hield hy zich met de toebereidselen tot 
den dood bezig. 

» In een zyner laetste gesprekken met den almoezo-
nier, sprak by van zyne hoop om te ontvluchten. 

— Hebt gy geslapen? vroeg hem de priester.. 
— Neen, ik ben late te bed gegaen, ik moest myn 

plan opmaken; thans is het gemaekt. O! dat men my 
nog acht dagen verlcene, en ik ben zeker van mvne 
zaek. 

» Altyd ydelheid! 
» Dezen morgen, ten 6 ure, is men zyne cel binnen

getreden. Waren aenwezig: M. Claude, policie-opper-
hoofd; M. de La Roche-d'Oisy, directeur der Roquette; 
de grefiïer van hel keizerlyk hof; de policie-commissa-
ris der wyk; deaelmoezenier en een zeer kleen getal 
vertegenwoordigers dor drukpers. >: 

» Tropmann was opgestaen; hy 6chreef (op zyn ver-



zoek had men hem voor het oogenbük het dwangkami-
sool afgedaen). Alsloen zei M. Cinnrie dat zyne voorzie
ning in cassatie en zyne ^eoadevraeg verworpen waren. 
Tropmann zweeg; zyn gezicht onderging eene snelle 
trekking, welke duidclyk de zedelyke wanorde ver-
raedde, die hem overviel; doch weihaest hervatte hy 
zyne krachtdadigheid en stoutmoedigheid. 

> Men kleedde hem, zonder dat hy den minsten te
genstand bood. Op de gewone vragen van het polieie-
opperhoofd : « Hebt gy geene bekentenissen te doen? » 
antwoordde hy: — % Ik volhard in hetgene ik gezeid 
heb; persocnlyk heb ik geen hoegenaemd van de ver
moordde ptrsooien getroffen; wat myne medeplich
tigen betreft, meer dan ooit weiger ik dezelve bekend 
te maken.» 

» Men bood hem een weinig wyn aen; hy weigerde. 
Het iüilcllc, hetwelk met spoed wierd voortgezet, had 
plaets zonder dat Tropmann een enkel woord sprak of 
zich bekloeg. Hy was zeer bleek, en de trekking van 
zynen mond alleen verraedde zyne laetste gedachte: 
niet zwak te zyn. Gedurende deze laetste toebereidselen, 
las de aelmoêzenier, welke hem by het verlaten der 
cel zyn laetsten zegen had gegeven, den ongelukkigen 
eenige zinsneden uit de Passie voor. 

» Op een teeken van den beul begaf men zich op 
weg. Men had den gryzen kapot der gevangenis over 
den schouder van den veroordeelde geworpen. 

» Uit oorzaek van de boeien, welke hy aen de voeten 
had, door de helpers van den beul ondersteund, lei hy 
met vasten step den afstand van 40 meters af, welke 
de kleene deure der greffie van de groote poort der 
gevangenis afscheidt, uit welke men de guillotine ziet. 

» Toen hy aen den voet van het schavot was geko
men, kuste hy het kruisbeeld en wierd door den pries
ter omhelsd, tot welken hy zei: • Schryf aen myne 
ouders, dat myne laetste gedachte, myn laetste woord 
voor hun was. 

» Daerna betrad hy met vasten step den trap van het 
schavot. Doch op de platvorm verdween al deze ge-
maekte krachtdadigheid. Door wanhoop van te sterven, 
overwonnen zynde (Tropmann beschouwde zyne misdaed 
als eenen stryd tegen het noodlot), de verschrikkelyke 
zekerheid, dat alles geëindigd was, dat de arm, welke 
hem vasthield, hem niet meer zou loslaten; dit alles 
heeft hem tot zyne wezentlyke nature en zyn eerste 
instinkt teruggebragt. Hy was ter neêrgeslegen. Door 
eene plotselinge beweging met de schouders, poogde 
hy, op het oogenblik dat de planke wipte, aen den beul 
te ontsnappen, en al de magt van dezen laetste was 
noodig om de halsrechting uit te voeren; hy heeft 
zelfs den beul in de hand gebeten (wy hebben de wonde 
gezien). 

* Het was 7 ure; de dag brak aen. 
» De volksmenigte heeft nog gedurende langen tyd 

het schavot omringd, hetwelk ten 8 ure gansch was 
uileengenomen. 

» tiet lyk van Tropmann, door zyne familie op-
geeischt, is voorloopig op het kerkhof der gehalsrech-
ten begraven.» 

't N i e u w s v a n d e "welxe. 
— Het hof van beroep van Gent zal, op maendag aen-

slaen eene openbare en plechtige zittinge houden voor 
de aenstellirig van den nieuwen eersten voorzitter en 
den kamervoorzitter. 

— Dysendag heeft de justicie eene buiszoekinge ge-
daen in de herberge de Zeven Brugkens, alwaer Ducha-
teïet, die met Van Nieuwenhuyze uit Brugge naer Lan-
deghem vertrokken is, aengehouden wierd. Al de voor
werpen zyn aengeslegen die hy sedert zyné lerugkomstc 
gekocht heeft. 

De verdachte is tot hiertoe zeer kalm en loochend 
hardnekkig, aen de moord van Van Nieuwenhuyze deel 
genomen te hebben. 

Nopens de diefte van rond de 700 francs in actiën in 
het Gouden Mandeken te Gent, vroeger begaen, en die 
nu ook Duchatelet ten laste geleid wordt, vernemen wy 
dat die weerdyen in eenen koffer met Meeren gesloten 
waren, en om dat de diefte niet en zou uitgekomen heb
ben, had de dief de kleêren in brande gf steken, maer 
door het toedoen van den koffer was het vier, door dat 
er geen lucht en was, uitgedoofd. In denzelfsten koffer 
Jagen er twee banknoten van duist francs die hy niet en 
zal gezien hebben, want anders zou hy ze ook wel meé 
genomen hebben. 

— Het gerecht zet vlytig het onderzoek voort bc-| 
trekkelyk den moord van Van Nieuwenhuyse. Woens
dag hebben de magistraten zich met den verdachte 
naer Korlryk begeven, om er een zeer belangryk feit 
op te helderen. Donderdag zyn zy met hem naer Lan-
degcra gegaen. 

alle avonden gespeeld. — M: Mercier, ministervan Staet, is overle
den. — De vrouwe van Leo Surdiacoui't, te Geeraerdsbergen, is van drie 
kloeke kinders bevatten, twee meistjes en een knechlje; moeder en kin
ders zyn gezond, 't Is op te merken dat de vader by de boeren gaet wer
ken voor zes stuivers daegs, zoo hy kan daermeé gemakkclyk zyn drie-
lingkweeken, ennèe, Belletje?Nu, proficiat, vader Leo. — De vrouwe 
van Schots, die driemael geprobeerd had om heur man te vergevenï is 
lot 15 jaren dwangarbeid en de proces kosleu veroordeeld door het assi-
senhot van Bi nssei. — 't Hangen alle weke wel 30 trouwers in 't kastje 
te Antwerpen. — In 't poslbureel van Gent, zynder in de eerste dagen 
van deze maend niet minder als 1 million 605 duist 9 honderd visilè-
kaertjes verzonden, zonder medehutp van onderofficieren, wel te ver,-
slaen, zoo dat de brievendrajjers daer hulder hazepooten hebben moeten 
aenstellen. — America, altyd America, daer is de chique van de uitvin
dingen. Ze distilleren daer 'l vuil water waermeë de herbergiers hunne 
vloeren schrobben, leder vat vuil water levert 2 1|2 gallon spiritus op. 
Eene branderye te Gincinnati verstook jaertyks 42,080 vaten van dat 
vuil water. Dat moet algelyk lekker brandewyntje zyn van 'k zal-je by 
je'n anpnrtje stekken. — Pieter Bonaparte, die Victor Noir dood gescho
len heeft, krygt alle dage zyn noenmaet uit den restaurant Vefoui*. De 
princesse en hare kinders dineeren met hem. — De Gaulois zegt dal 
Pieter Bonaparte in 1833 te Roomen voor den dood gecondemueerd ge
weest heeft, inaer dat, de processtukken verbrand wierden. Der bestaet 
nog een stukske, zegt hy, die hy zal trachten te vinden. — 't Is morgen 
zondag, achlernoene capelleop stadsballe te Brugge, die wilt gaen hur
ken en moet niet benauwd zyn van^koude te lyden. —De liefhebbers 
van jagen, worden verwittigd dat ze achter den 31 january hun geweere 
e bètje meugen laten rusten lot breeder order. — In Pruisen wegen ie 
de soldaten als ze by dienst gaen of der af komen, om Ie zien of ze vervet 
of vermagerd zyn met rrrratatouillie te elen. — 't Heeft den 18 january 
aerdebevinge geweest te Marseille, de schepen dansten in 't water. — 

M y n S p r e e k k a m e r t j e . 
Bertje, 't is koud, hé, daer iu je'n loge, zonder pilto of waterproef, 

't was warmder in 't hooghuis, hé, als ze aen 't kyven lagen, die lief
hebbers van 't gebakken meel. A propos van Paul de Leeuw, 'k heb hem 
geschreven, maer nog geen reponse verkregen, 'k Hên hooren zeggen 
dat ze in 't korte bal gaen houden in tle Jan-Sinlestrate, al 't hoekske, 
ge weet wel. 'k Ben curieus als je zal gein viteerd* worden. In alle geval 
'k peize dal den dien met al zyn mielit u wel zal binnen laten. — halte-
poot, 't is atsan drooge weg, hé? zoo drooge als ne krakelanw, zelve. — 
Q.'t zynder zoovele die achter korte rebbetjes vragen, kapl er eenigte, 
dat ze kunnen peuzelen. — Peperdinghe, X. is er nog niets, dè? — Rous-
selaere, X. tol nu toe nog geen antwoordde. — Antwerpen, te lale geko
men. — Maenlje zendt my eentje van tüe sanctjes. —'t Huisliggere, 
zendt maer op, te n.'w. ontv. merci. — Leysele, A. N. ontv. — Mous-
cron, M. O. ontv. — Kareltje, de Mart van Dixmude en is niet gekomen. 

L a e t s t e t y d i n g e n . 
' Dé wel op de kerkfabriek is gister Vrydag gestemd 
geweest, nauwelyks acht leden hebben er zich tegen 
verzet. 

K i p l ï t t p . 
Tropmann is gchalsrecht. Men voorzag dat hy het voorbeeld van 

veel ander moordenaers zou gevolgd hebben, die verbleekten en 
.beefden all ze 't schavot zagen. — üe beruchte schelm Verger 
rolde zich op den grond, worstelde en weerde hem met handen en 
voeten, als hy ge ware wierd dat hy moest sterven, en was schier dood 
eer hy geguillotlinepi'd'wierd. — Lemaire, die moorden beging om 
zyn name in de gazetten vermeld te zien, wierp ziehzelven, gelyk een 
die razende wa», op de hascul. — La Pommerais, doodbleck, en sprak 
geen woord ;hy moest op de baseul gedregeu worden. — Avinain. die 
Wenden heul uitschoot en hem bespuwde, zei, eenige seconden voor dat 
hy gegiiillöttineerd wierd, aen de soldaten die rond het schavot ston
den: «Adieu, kinders van Vrankryk, en bekent nooit datgene, wat my 
in 't verderf gestort heeft,».— De moorderyen van Tropmann onder de 
aam* van h üratm di Pantin, worden te Brussel, #p den theater schier 

BURGEKLVKEJV STAET. 
Buwelyken. 

Den 19 january. — Charles Hollevoet, part. met Eulalie Comrayn, 
part. Augustinus Graeco, decoratie schilder, met Cleinence Plance, zon
der beroep. Joseph De Ryckere, meestermeubelmaker, met Julie Spriet, 
particuliere. 

Den 21. Francois Lagasse, letterzetter en Elisabeth Corsyn, strykster. 
Charles Becu, schoenmaker, en Nathalie Lagasse, dienstmeid. 

Overlydens. 
Den 15. Isabelle Noë, 81 j . , Oudenburg. lsabelle Laureyns, weduwe 

Jan Vanden Broucke, 87 j . , Potteryrei.—Den 17.Brunon Kellner, echtg., 
Hortense Vanderbike, Roodestraet. Gilia DeGomble, wed. Jan Ketels, 
75 j . 9 mois, Mariastraet. Jan Van Wassenhove, echt. Frcderica Vits, 59 
jaer, Bouverystraet. Jan Reynaert, echt. Julie Dewaele, 72 j . Slnt-
Joorisstraet. — Den 28. Joanna Casteele, wed. Jan Van Caillie, 71 j . Jan 
Boonemstraet. Louis Tangnes, 89 j . 4 m. Nieuwst!*. Teresia Everaert, 
wed. Charles Glorie, 89 j . 10 m. Ste-Claraslr. Ferdinand Houltekier 
echt. Diua Vandé Caveye, 61 j . , Jacobinessestr. Jan Van Laer, 62 j . 8 m. 
Bouverystraet. — Den 20. Oscar Synave, 77 j . Predikheerenstr. Fran-
ciscusDe Jaegher, 70 j . Jacobinessestr. André Defonteytie, 82 j . , echt. 
Anna Depré. Den2t. Elodie Maquet, 17 j . Ste-Glarastr. Marie Van Kerck-
hove, 43 j . Jacobinessestr Rosalie Francke, 39 j . , echt. Albert De Jode, 
Mariastr. — U kinders onder de 9 jaer. 33 Geboorten. 

B E K E N D M A K I N G E N . 

"W JÊE2 ZWff O Ji 
ONDER DE DIREKTIE VAN 

DESIRÉ VANDERBEKE, Kandidaet-Notaris 
te Brugge. 

MAENDAG 24 JANUARY 1870, 
l ure namiddag, te Sint Andries, voor dito M'her Cop-
pieters-Kervyn, aen zyn kasteel aldaer : 

90 koopen extra zware Eike en Elze Taillie. 
De vergadering aen koop een. 

MAENDAG 31 JANUARY 1870, 
3 ure namiddag, te Brugge, voor d'heer Jan Van 
Houtte: 

200 koopen gezaegde Houtwaren. 
De vergadering in den Rooden Leeuw, tegen de 

Kruispoort. 
MAENDAG 7 FEBRUARY Am. 

I ure namiddag, te Gits, voor dito M'her Guilleri, graef 
de Souancé, schoone Vendltle van : 

85 koopen zware Eiken, 01 ms en Esschen Boomen en 
extra zware Buiken, dienstig voor groote werken. 

De vergadering op d'hófstede van sieur Staelens. 
Door bevoegden ambtenaer en betaelbner ten kantoor e 

van Déslré t'audcrbeke, voornoemd, Geldmuntstraet, 
N° 57. •••• 329 

Vervolg Venditien 
onder de directie van 

ALPHONSE VAN ROLLEGHEM. 
S» MAENDAG 24 JANUARV 1870, om 1 ure namid

dag, te Ste. Kruis. Maele, voor Jonker den Baron 
Ch. de Coullement de Waeterleet, 133 Olme, Beuke, 
Linde, Wulge en Achlkante Boomen, alsook van 
Eiken Taillie op stam. 

9* MAENDAG 24 dito, om 3 ure namiddag, te Ste. 
Kruis, Maele, voor Pieter Verstraele, en andere: 
12 buifcngewoone schoone Koeijen en Veerzen, be-
kalfd en by de bate, 2 beviggehde Zeugen, 1 Lyf-
zeugc, 12 Viggens. Wagen met smal beslag, Dry-
wielkar, Strooi, Hooi, 2500 drooge Brom busschei), 
enz. 

IQ» MAENDAG 31 dito, om 2 uren 's namiddags, te 
Assebroucke, voor sieur Pieter Duthoy, landbou
wer aldaer en andere, op 't hofplaelsken door hem 

bewoond: 13 extra schoone Kalf koeyen en Kalf-
veerzen, 1 buitengewoon schoon vet Kalf, 6 Zwyns, 
12 Viggens, Kiekens, Keern met toebehoorten, 
Rapen, Beeten, 'M) bonden Strooi, Mestput, 500 
Elzen Fasseel, Brandhout en Taillie. 

l l f t WOENSDAG 2 FEBRUARY 1870, om 2 ure na
middag, te Ste. Pieteis, Scheepsdaele, in den Ouden 
Keizer en de Belle Vue, voor d'heer Bruno Logghe, 
grootcn Koopdag van een scheepslading ge-
zaegd Olm-Hout, Achtkante Berd, Pannelatten, 
1500 Speeken, 01 me en Abeele Boombullen van 2 
tot .1 meters omtrek, en een scheepslading droog 
Achtkante Fasseel. 

t*° MAENDAG 7 FEBRUARY 1870, om 12 ure pre
cies 's middags, te Sinte Kruis, Maele, voor Jon
ker Baron Ch. de Coullemont de Waeterleet, grond-
eigenaer té Brussel, in zyne vermaerde Sparrebos-
schen, palende aen het Maeleveld: Itlerkweerdl-
gen jaerlykschen koopdag van 200 koopen 
extra schoone, zware en lange Sparrekepers en 
Vermaekpersen, alsook van 7000 Sparrebusschen. 

Belaelbaer ten kantore van Alphonso Van Rollo -
«hem, Stok houder, Oudezakslraet, 10 Brugge. 333 

Vervolg Venditien 
Onder de directie van ALPHONSE MAU3, door het 

ambt van den Deurwaerder L. GEERNAERT. 

*o° Maendag 24 dito, om 1 ure, te Wyngene (Bulscamp-
veld), 46 vimmen Sparregaten, alle slach van Per
sen en Sparrebusschen, ten behoeve van Jonker 
Ch. de Madrid. 

Betaelbaer ten kantore van Alph. MAW», Stokhou-
der, te Brugge, Waelschestraet, B 30. 319 

MAENDAG 24 JAMJARY 1 8 7 0 , 
binnen de gemeente OEDELEM, om 9 ure voormiddag, 
zal Meester Colens, Notaris te Brugge, ten verzoeke 
en profyte van Mr en Jwen Stroobant. landbouwers en 
grondeigenaers te Oedelem en Me Ww« en kinderen van 
d'heer Petrus Colens, grondeigenaers te Brugge, open-
baerlyk verkoopen: 

100 koopen schoone en zware achtkante 
en eike Boomen. 

De vergadering op d'hofplaets van sieur Hendrik 
Janssens, wyk « den Hoorn. » 

Op gewone Conditien, betaelbaer ten Kantore van 
dito Notaris Colena, Burgplaets, Brugge. 332 

• • W a^3 r * f f 
Onder de directie van P. V. Du B»cri. Zaekwaer-

nemer, te Brugge. 

MAENDAG 24 Januari 1870, om 1 ure, te Houcke, 
voor de erfgenamen van Isabella Mabesoone: Ïi0 koo
pen Olmen, Esschen, Acht kan ten, Notelaren, Kerse
laren, Appel- en Peerelaren. 

Door bevoegden ambtenaer en betaelbaer ten kan-
toóre van l \ F. Dn llaert, Zaekwaernemer en Stok-
huoder, Korte Ridderstraet, n° 5, Brugge. 330 

K a . t l i o l y l s i e H o e l t l i a i i d e l v a n 

BEYAERT-DEFOORT 
TE 

B na u o o E. 
Men schryft in aen het nieuw werk van Monseigneur 

BEELEN, de 

EPISTELS EN EVANGELIËN 
op alle Zondagen 

en op de voornaemste Feestdagen van het jaer. 
Prys 5 franken. 334 

Y e r a n d e r i n g f v a n W o o n s t . 

O. DE COCK, 
l B o r s t e l m t i l ï e r , gewoond hebbende Lange 

Reye, E 59, komt zyne woonste te vestigen in het 
Oost-Ghistelhof, alwaer hy zynen styl zal voort uitoe
fenen. Hy verhoopt door de goede hoedanigheid zyner 
koopwaren en de gematigheid zyner pryzen, de gunst 
van eenieder te genieten. 

MARüTPBYZEN DER VOLGSJVDË WARJBJS 
BRUGGE, 28 January. — Per hectoliter. 

Tcrwe, 14 80 a 23 80 Sucrioen, 00 00 a 00 00 
ftogjje, 12 00 a 13 S0 Boekweet, 00 00 a 60 15 
Boonen, 15 00 a 16 00 tanteppeli, 7 ï ö a 8 00 
Geëiste, II 05 a 13 62 Boter per kilo, 2 50 a 3 00 
Haver, 7 50 a 9 25 Ever per 80, 8 30 a 2 73 

VEURNE, 10 January. — Per 145 liters. 
Terwe, 23 00 a 20 50 Haver, 13 00 a 18 90 
Rouge, 19 00 a 21 00 Boonen, 83 00 a 26 0* 
Suerinen, 18 00 a 21 25 Erweten, 83 00 a 26 00 

P0PER1NGHE, 31 January. — Per Heet. 
Terwe, 18 82 a 00 00 Aerdappels, 0 00 a 09 oO 
Rogge, 14 50 a 00 00 Boter per kilo, 3 20 a 00 00 
H»ver, 10 00 a 00 00 Hoppe per 50 k. i(K) 0 a 000 00 

ROUSSELAERE 18 January. — per Heel. en half. 
Nieuwe Terwe Ir. 27 00 a 30 00 Aerd. 100 kil. 6 75 a 7 25 
Oude » 36 00 a 37 50 Boter per kilo. 3 00 a 3 18 
Australische Tarwe 26 00 a 28 80 Eyers per 28. 2 36 a 9 45 
Roode » 20 60 a 27 80 Viggens 87 00 a 30 00 
Rogfte 19 50 a dl 00 Koolzaed 00 00 a 00 00 
Hu ver 14 78 a 1B 00 Koola.-Olie 103 kil. 03 30 a 04 00 
Doonen 39 00 a 31 00 Lym.-Olie 105 » 74 00 a 74 S0 

Brugge, Drukkery VAWJSNJJERCHÎ DENAIJX. 



Brugge, den 29ert January 1870. N° 291. — 7d« Jaep, N° * 
BUREEL TE BRUGGE 

alwaer dit blad verschynt 
DEN ZATERDAG 

IN SINT ANTONIUS 

ORUUTHUIS-STRATE, numero 4. 

40 CENTIMEN PER REGEL. 

TJAER 30 
INSCHB7VINGEN EN BETALINGEN 

geschieden op hel bureel van dit blad 
EI» OP ALLE 

POSTKANTOOREN, 
mits eene vertaooging van 33 centime» 

20 CENTIMEN PER REGEL 

t De Vlamingen zyn gelrouwe onderdanen — maer — zy en verdragen geen slaverny» (Keizer Karet). 

jf3g» Pryes voor stad * fr. a© e. en voor de provincie 3 fr. 7 ft e. vooraf te betalen aea drukker VANDENBERQHE-DENAÜX. t e 0rngge' 

YZERENWEG VAN DEN STAET. — 1 November. 
De uren met een (*) geteekend zyn expres-treinen. 
Van Brugge naer,: 

Oostende 7.17 8*28 9.34 10.43 2.S7 7*25 8.52 
Gent, Brussel, Meche-

len en Antwerpen 7*13 7.38 10.08 12.45 3*27 6.15 6.38 
V.Ostenden. Brugge 6'45 7.00 9.30 12.05 3*00 5.45 8.00 
Van Gent » 6.02 7*39 8.45 9.28 1.22 6*36 7.17 
Van Brussel ""» 6'27 8.08 12.02 5*»» 5.57 
V. Antwerpen » 6.»» 9.50 3.45 4*50 
Van Mechelen » 6*45 10.42 5*30 

YZERENWEGEN VAN WESTVLAENDEREN. 
Brugge ' 8.30 12.25 5.30 6.40 
Thourout ••:;' 8.57 11.50 12.53 5.54 7i08 
Lichteryelde fl.»» 9.06 19.» 1.05 6.03 7.17 
Rousselaere < 6.19 9.21 1.22 4.25 6.16 7.38 
Iseghem 6.33 9.39 1.37 4.40 6.27 7.50 
Ingelmunster 6 419.48 1.44 4.54 6.32 7.58 
Kortryk 7.»»Ï0.10 2.10 6.50 8.25 
Vertrek Kortryk 8.3510.15 2.15 4.30 7.50 8.35 
Meenen ; \ - 8.5810.33 . 2.37 5.10 8.12 9.»» 

Wervick 
Gomen 
Yper 
Poperinghe 

Poperinghe 
Yper 
Gomen 
Wervick 
Meenen 
Kortryk 
Vertrek Kortryk 
Ingelmunster 
Iseghem 
Rousselaere 
Lichtervelde 
Tliourout 
Brugge 

9.0610.41 2.45 
94410.50 2.53 
9.3911.15 3.19 
9.5511.35 3.35 
Van Poperinghe naer Brugge. 

5.35 8.20 9.10 
6.15 8.28 9.24 
7.»» 8.54 9.50 
7.25 9.1010.10 

5.55 9.15 
6.15 9.35 
6.32 9.50 
6.39 10.05 
6.50 10.18 
7.10 10.35 

12.»» 
12.20 
12.37 
12.44 
12.55 
1.15 

7.40 10.42 12.45 — 
8.01 10.58 1.04 3.15 
8.11 11.05 1.10 3.21 
8.27 11.18 1.24 3.35 

5.10 8.46 11-33 1.45 
5.17 8.55 11.40 1.55 

9.25 12.05 2.25 
ROUSSELAERE — YPER. 

Van Rousselaere naer Yper 9.30 1.30 7.45 
Yper naer Rousselaere 7.30 12.25 6.45 

4.40 
5.»» 
5.27 
5.35 
5.50 
4.15 

5.»» 7.»» 
5.17 7.20 
5.25 7.26 
5.40 7.40 
6.»» 7.59 
6.08 8.08 
6.30 8.38 

5 35 
5.55 
6.16 
6.25 
6.34 
6.55 
8.40 
9.05 
9.15 
9.40 

IQ.»» 

THOUROUT — OOSTENDE. 
Van Thourout naer Oostende 3.50 9,00 2.»» 8.10 

Oostende naer Thourout 8.00 10.30 12.00 0.18 
LlCHTERVELDl — VEURNI 

Lichtervelde naer Veurne 9.10 1.50 3.30 8.05 
Dixmude naer Veurne 9.51 2.28 4.»» 
Veurne naer Lichtervelde 7.25 11.40 4.50 
Dixmude » 7.58 12.13 5.19 

NIEUPORT — DIXMUDE. 
Vertrek uit Nieuport 7.20 11.85 4.40 

» Dixmude 9.53 2.35 5.30 -.„.,. 
BRUGGE NAER GENT LANGST EECLOO. 

Van Brugge naer Eecloo en Gent, 9.30 12,50 4.10 6.8© 
Gent naer Eecloo en Brugge. 6.43 9.10 12.50 5.00 

BRUGGE NAER BLANKENBERGHE EN HETST. 
Brugge naer Blankenberghe 8.25 10.45 den zaterdag, 9.40 TM 
Blankenberghe naer Brugge 6.35 9.24 > 11.40 
Brugge naer Heyst 8.23 2.40 7.25 
Heyst naer Brugge 6.05 11.20 5.20 

8.46 
9.10 
0.90 

0.05. 
8.30. 

i Uitbreiding van liet stemrecht. 
In afwachting dat de doctrinaire pers opentlyk de 

beweging voor de uitbreiding van het kiesrecht aen-
rande, klampt zy zich aen alles vast. 

sli_ 
middel der tegenparty -... - , - , . .„ 

Hoe oud dit liedtje ook al zy, toch trachten zy er de 
goëdwiïlige mènschen tegen die beweging mede op te 
hitsen. Want al leven wy nu in de eeuwe van licht, 
toch rekenen de doctrinairs vooral op de blinden. 

Jammer maer dat de waerheid zoo taslbaer is dat 
men haer geen eens hoeft te zien. 

Wat willen wy! — Uitbreiding van het stemrecht! 
Dat bet ministerie geve wat het volk met zoo veel 
recht vraegt..... en de zake is afgedaen. 

Maer indien het ministerie hier gelyk altyd den spot 
blyft dryven met de openbare opinie, dan moet, en zal 
het volk zynen wensch door anderen doen vervullen. 

Dat schynt ons zoo klaer als de dag! 
Of meent het ministerie dat het volk zyne rechten 

moet blyven opofferen aen de luimen en het belang 
van eenige hoogmoedige koppen ? 

— Dat is toch wat te veel dienst bewyzen! 
Wy willen de uitbreiding van het kiesrecht...... en 

zullen trachten het ministerie om te werpen indien bet 
in den weg staet.. 

Wy spelen met open kaert, gelyk men ziet! 
En gy, liberale (!) tartuffen ?? 

liet vértoog der vlaemscbe tael grieven was een 
kiesmiddel! 

De beweging tegen de soldatery — kiesmiddel! 
De uitbreiding van het stemrecht..... — kiesmiddel! 
Altémael kiesmiddels! 
Maer de verloochening der eenheids politiek dat 

is liberatism! 
Het verleenen van allerhande voorrechten en mono

polies..... liberalism! 
Het indringen der politiek in de benoemingen der 

rechters..... liberalism alweer! 
Drukking op de vryheid van politike denkwyze 

liberalism ! 
De verhooging der krygsbudjetten ten nadeele van 

hetonderwys en openbare werken 
De verzwaring der bloedwet liberalism! 
Ziet daer de beteekenis welke de doctrinairs aen het 

liberalism hechten, en de wyze waerop zy het naleven! 

wyze een aengeklaegde niet beschuldigen. Een aenge-
klaegde moet altyd geëerbiedigd worden. 

» De misdaed door eene booge personnage bega en, 
zal eene gelegentheid zyn om aen ieder te bewyzen dat 
niemand de justicie van het land en kan ontvlugten.» 

De minister eindigde met deze woorden: 
« Wy zyn zonder vreeze; wy zyn het recht en de 

rechtveerdigheid, en indien gy er ons toe dwingt, zullen 
wy de macht zyn. » 

Deze merkweerdige antwoorde, op de interpellatie 
van het kopstuk der ruststoorende partye, wierd door 
de gansche Kamer met een drydubbel salvo begroet. 

Wy zouden eens willen welen, wat onze M. Bara 
over de woorden van zyhen franschen collega zoo al 
denkt. 

In Vrankryk, dat eene zelfheerschappye is, wordt de 
justicie aen eenieder toegepast, zoo wel aen prins als 
aen kooldrager; maer hier, in ons vrye en constitu
tioneel Belgenland, hangt de balans der justicie, 
immers langst den kant'der ministerieele bewierroo-
kers. 

Zou M. Bara, in de Kamerlook durven uitroepen, 
zoo als M. Ollivier: « Wy zyn de rechtveerdigheid en het 
recht! » 

Neen! Want honderde duizendepstemmen zouden 
onmiddelyk ten allen kante zich verheffen om de tale 
van onzen minister van justicie te logenstraffen. 

Dat neemt nogthans niet weg dat de ministerieelen 
schaemteloos durven beweeren dat de naem van doctri
nair, dien men hun als een smaedwoord toestuert, eens 
een eerenaem zal worden. 

Onder welke klas van mènschen en zeggen zy niet. 
— En, recht uit gezegd! bet is mogelyk..... Er zyn 

nog ellendiger dingen gebeurd! 

Een voorbeeld voor Hf. Bara. 
M. Rochefort, rond wiens name men veel meer ge

ruchte geroaekt heeft als dat hy eigentlyk weerde bezit, 
interpel leerde in het fransche parlement den minister 
van justicie over de droevige gebeurtenisse voorenge-
vallen tusschen prins Bonaparte en V ie tor Noir, en 
waervan deze laetste het slachtoffer is geweest. 

M. Rochefort vroeg: of de minister voornemens was, 
de moord door eenen prins op een kind des volks be~ 
gaen, ongestraft te laten. 

M. Ollivier, minister van justicie, antwoordde: « Wy 
tyn.de rechtveerdigheid en het recht. Het gouverne
ment welk gy beleêdigt, vraegt dat gy het zoudt acn-
booren; het tal niet beleedigen. Indien M. Rochefort 
de rechtveerdigheid beter kende, en sou hy op zulke 

Nog per occasie van den nieuwjaer. 
Brugge, uit myne loge, capitel 1800 jaer 70. 

Aen Mynheer van 't Jaer 30. 
Cosen, 

'k Heb de visite g'hêd van Buchephalus, 't fyn grysde 
perretje, niet van den grooten Alexander, maer van 
den kleenen Benedictus met zyn schuiffelstemmetje. 

En de receptie was solemneel, wè-je. 
't En was niet gelyk in sommigte andere receptiën 

waer dat het alsan den zelfsten rimram is van compli
menten en gelukwenschen zonder meeninge, dezelfste 
waterzoo van woorden zonder beduidenisse, den zelf
sten rommelpot van phrazen en zeggenissen zonder 
kop en zonder corpus, maer met eenen afgryzelyken 
langen steert, waerby dat ne mensch die niet te peerde 
en zit, haest zynen aesem zoude verliezen met achter 
het einde te loopen; enting, eenen geheelen reesem 
onnoozele en ridicule redens en woorden, die dikwyls 
dienen om percis het contrarie te zeggen van hetgene 
dat men peist. Neen, cosen, zulke ontvangste en was 
het ten mynent niet. 't Was eenen effectievèlyke beere
receptie, en zonder myn zelven of Buchephalus te wil
len flatteeren, 'k raagge joen verrassureren, cosen, dat 
onze koutenantie eene superfine en styf aimabele bees
ten conversatie geweest heeft. Alles dat wynder met 
die occesie tegen malkaer gezeid hebben, 't was ge-
fondeerd en 't was gemeend, 't Is daervooren dat ik 
joen van deze visite eene kleene relatie schryve die'k 
garantiere van exact te zyn, voor zoo vele dat myne 
styve subtile memorie myn gepermelteerd heeft van 
alles te onthouden. 

• • 
Zoo 't was in den nacht van tusschen den zeventien

sten en zestiensten January, juste in de positie van de 
volle mane, en 't was in stad per exceptie, want 't en 
gebeurt ook alle nachte niet: 

Juste in een lumineuze phase 
Van de zuivere klare gaze. 

En de mane lachte met de gaze, maetjes, en de gaze 
lachte met de mane, zonder da-je 't kwalyk neemt, en 
ze peisden zynder alle twee: We doen wynder onze 
fonctie voor 't minste, zoo wel als die klare 'luchten die 
daer in hunder volle magnificentie op 't hooghuis figu-
reeren en die nog geen verstand genoeg in hunderen 

spiritus en bén om eenen beer te scheeren zonder door 
ze vel te snyen, en ze deden waeraebtig dien nacht 
hunder fonctie beter of alsan zoo goed als de meeste 
budget knagers of bureel ratten, die ook maer en com
pareren en scbynen, als 't hunder plaisir doet. 

Hewel, 'k stonde daer inwendig te reflecteren dat het 
algelyk nog al comique is, boe dat de mane en de gaze 
dikwyls malkaer verstaen om de mènschen en de bee-
ren te contrarieeren. Zoo zal-je, per exempel, geheel 
dikwyls remarqueeren, dat de lanteerns geheel vroeg 
ontsteken zyn. 'k Zien de lanteern mannen dikwvli 
loopen van ten drien half of van ten vieren, en 'kzfen 
de gaze al branden als 't nog eene dikke ure klaerdag 
is, en 'k zien ze ook alsan 1 schoonste branden als dé 
mane 't klaerste schynt, maer als het 's nachts halle 
donker is, of als de mane niet en schynt, de gaze ver
koopt ook paretten en ze 'n wilt ook niet schynen, en 
dat duert alzoo lange als dat de mane en de gaze te 
gare geligueerd zyn ofte een compromis gemaekt heb
ben om de hooghuis mannen te fruiten en hunder pro-
gres aen bet publyk, zoo wel in den klare als in den 
donkere, te doen admireeren. Zoo als de mane goed 
gedisposeerd is en als er Lucifer geen wolken voorea 
en draeit, dan is 't klaer. Maer als de mane een netje 
leeg is en dat de gaze ook niet styf gepresseerd en is, 
dan is het nox in tenebris comptetum, maetjes, dat ió 
beere latyn en dat wilt zeggen dat het zoo klaer is da-je 
wel met een lanteern in joen hand, achter jen weg, en 
achter jen huis, en achter jen deure zoudt mogen zoe
ken, 't Is nog gelukkig dat de beeren verstand genoeg 
hén, om 's navonds niet zonder lucht uit te ryen, want 
anders zoude ne mensebe nog gemakkelyk met zynen 
kop tegen 't hoofd van eenen beer kunnen carambo
leeren en 't en is alsan de witte niet die in de blouse 
gedraeid worden, de rooje wordt er ook dikwyls inge-
boekst, en 't zyn milledjauw de nobiljons die nog de 
beste vrienden van de beertjes zyn. 

Hewel, gelyk ik joen verdeclareeren, cosen, 'k stond 
daer te reflecteeren op de lucht, op de mane, op de ga
ze, op duisternis-avonturen en nacht accidenten, op 
eens en anders, eccetera, natarelyke capricien, enz., 
toen ik daer van verre iemand hoorde komen aenge-
pekkeld. 't Was van al de kant van 't nieuw spectakel, 
en 'k distingueerde geheel wel aen de klank en aen de 
rammelinge van zyne steppen dat 't een heeste moeste 
zyn, en ik en trompeerde my zelven niet; 't was de 
vriend Bucephalus, onbelast en oabeladen, zonder 
vrecht, zonder zadel, zonder breydel, vry gelyk ne 
ceuninck, en 'k was milledjouw gelukkig van hem zoo 
ne keer te zien, want dat en gebeurd ook alle dagen 
niet, zoo min als de volle mane. 

*' * ». 
Nu, hy kwam te viervoet ipettelend by en hy zette 

hem op zyn achterste regte tegen over myne loge, en 
de volgende geheel curieuze en geheel interessante ia-' 
mensprake had tusschen Joen twee oude kennissen 

Gegroet, Bertje! riep hy al, ter dat hy neére zat. 
gegroet, myne oude goeje vriend. ,kkomejoenmïne 
ÏSIEiï b e U 1 g e n r t Ï* b u f 6 d e d r i e keers zynen tS! 
valhgen ezels kop), 'k kome joen geluk wenschen en 
nog vele jaren, wè-je! 'k Zyn spytig da-je wewaro i v f 
of ik zoude joen ook zeggen vele^complimenten aen jen 
dame en veel benedictie voor jen kind era. 'kWensohe 
joen alle soorten van agrementen, eene vaste positie 
met eenen kloeken anker in joen achterste, 'k wensohe 
joen vermeerdennge van plaetse, want je latjifotoch 
al te nauwe, 'k wensche joen verhooglnge van trek! 
time, om op» tyd ne winterkazakke of eeneTwerkmani-
veste o la djik te kunnen koopen en fc**», ï T £ 3 % 

http://tyn.de


r, uru Ainsisr. 

op tyd je waschte schuld en andere rekenirigskes te 
kunnen vereffenen, want ik hên vernomen da-je nog 
de waschvrouwe niet behield en hebt, die joen cos-, 
fumfje van de sport-naulique heeft in 't nieuVé qpgé-
fisseleerd. 'k Wensche' joen veel puppelariteit en veel 
afjunsligaers. Dat het al ezels waren met verstand, 
gelyk ik, daer en zouden in do wereld zoo veel onge
lukken en zooveel zottigheden niet gebeuren, 'k YVen-
sche joen gezondheid, weinig, occupatie, zacht hooi in 
Be warm stal, en 'k wensche dat aen myn zelven ook. 
Ha Ja'z, hë, ' k en zoude anders toch geenen verslan-
digeu ezel zyn. *k Wensche joen veel en goed eten, 
en surtout geheel veel en geheel lekker drinken, en 
eehe complaisante mage, want eene kloeke constitutie 
ofte grondwet en eene gèmakkelvke digestie of vèr-
teeringen kan de grootste en soliedstc brokken ver-
consumeeren, 'k Wensche joen niet veel flalteurs ofte 
flikvlooyers, waut flikflóoycrs zyn bedriegers en al dé 
beesten die met bedrog, óf met toeren, of met valsche 
truiken of met tripotagiêa omrnegaen, dat en zyn geen 
eerlyke beesten. 

• • • * 

"k Peisde, Coscn, gaet hy nog niet haest zyne respec
tabele ezelsmuile stoppen, maer daer en was daer niet 
van, en 'k lieten hém voortspreken. 

* 
'k Wensche joen, sprak ky, veel succes in de kun

sten en in de wetenschappen, in 't schilderen met alle 
soorten van olieverwe welke gy hier achter myn rugge 
o p ' t hoekslje kunt krygen in 't teekenen met kalken 
zwart eerde, in de perspective van de linière, in de 
studie van het plan, in het póetseeren van levende 
models die aen joenen persoons, gelykea, en in de an-
netonneinie van comperre enz. 'k Wensche joen eene 
nieuwe schilderingé, omdat gy er niet meer uit en 
zoude zien gelyk eenen die haest door zyn beenen valt 
of die met den ouden man geplaegd is. 'k Wensche 
joen een paer nieuwe bretels voor joen callesoh. 'k 
Wensche joen een onderveste die gevoerd is met een 
brokke van een sleppe van eene oude bisschops sou
tane; 'k wensche joen de vriendschap en de protectie 
van mynen genadelyken heer en meester; 'k wensche 
joen de voorsprake van 't zeuntje van baron Cropp, 
enfing, 'k wensche joen de hooge patronnage van ge
heelde bende van faveurtje deelders en faveurtje stek
kers, en de kennissen van al de paljassen en al de 
kruipers dien ik all; dagen al achler myn stal zien 
passeren om de situatie te examineren van de wind 
en om te zien wat profyt dat het weer zal apporteren, 
'k Wensche joen.... 

Hier, cosen, en kost ik myn toch niet meer inhouden 
van uitbarsten van lachen, en Bucephalus lachte nog 
luider als Bruinlje, en 'k profiteerde al zeere van die 
ualuerelyke interruptie om een einde te maken aen 
Bucephalus hoogdravende redens en fyn gebakken 
nieuwjaerwenschen, en ik zei subyjt: 

Bucephalus, myn vriend, 'k adoiireren joen incon-
testabele juslicie en regtzinnigheid, joen hoóge en soli
de elofjuentie! 'k üerlanke joen voor joen groote sym
pathie en voor al die admirabele dingen, die-je me 
daer. komt te zeggen, en 'k wensche joen, milledjouw, 
ook« zoo vele.. 

En wat goe nieuws breng-je zoo a! meê uit de hooge 
sociëteit van langooren, die-je dagelyks frequenteert? 

:Ha, Berlje, zei hy, nieuws is ' ter met de mande, zoo 
wei in stad als op den buiten, en commeren, en slepe-
dragers, en inauweyagers, e n paljassen en manquieren 
düi* nievers, en 't en zyn de domste ezels niet die 't 
minste zyn van zeggen, gelyk ik, per exempel, ik spre
ke simpel per occasie, en ik en vertelle nooit meer of 
dat ik en weie, maer ik en drinke ook niet veel bab
belwater. En 'ken zyn ook geen vrouwmensrh, gelyk 
de gouvernanten of de meissens van sommige groote 
huizen. Als de deze ne keer met hunder babbelbobynlje 
Voor dép dag komen, dat loopt afzonder stoppen en 
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geeft niet; de heeren en moeten niet vele kennen, want 
het zyn toch de knechten die 't werk moeten dotm, 
zei-ze, en deze die ' t verstand hên van al 't waer hier 
of daer ne goeijen deel te doen, zei-ze, deze zyn alsan 
de beste, zei-ze, en ze kunnen ryke huizen bouwen, 
zei-ze, on ze kunnen goeje tafel houden, zei-ze, en ze 
geraken zonder moeite aen e postje, zei-ze, waerop dat 
capabele schryvers en oude gedienden duist keers meer 
regi hên, zei-ze. 

Ja'z, maerle, zeide ik, maer die meester is, heeft 
het al te zeggen.. Want ik moest toch een bètje het 
kas van mynen patroon verdefenderen en seffens stopte 
de babbelèsse haer geestig mondlje, z'en sprak geen 
woordtje van commeeringe meer, en 't was ook: O gy 
verstandige Bucephale! o gy brave beeste. En zegt 
daer toch niet van aen den kleinen Benedictus en ook 
niet aen 't zeunJje van Cropp-salade, en zy gaf eenen 
fermen smok op mynen grysden ezelskop. 

* 
; 'k kome daer achter ifvrouwe tegen van Jan en 
én alleman, de weve van nen ouden notaris die mis
schien nog niet dood en is, en dé nichte van Adams 
wege van ne kleinen brocanteur in oude schilderyen 
en andere soorten van hedendaegsche antiquiteiten, 
Ha, bonjour, mon cher petit Bucephal, zei deze, com-
ment ca va, zei-ze, met dien kleinen bijou van je 
meestere? 

Is 't hy nog alsan secretaire perpetuel van alle 
groote en kleene commissien? Is 't hy nog alsan con-
servateur of tresorier van de penningen van kleene 
en groote souscriplien? Doel hy nog briljante alTairtjes 
in de marchandise van kunst en lelterrareleiten ? Gaet 
hy 's navends by lyde geene visite doen op je zachte 
rügstje? Zegt het maer getrouw en oolyk perretje, ik 
en zal er nooit iets van uitbrengen, en ze strykte 
ook met hare zachte witte handtjes over de respectabele 
verlenginge myner rikgrate en over myn parkamenten 
ezelsvel. Maer'k en houdc niet vele van diezeemachti-
ge confidenlien en om niets te moeten zeggen, 'k liepe 
voorts. 

* 
. * • * , 

En milledjouw, nora de beereval, wie had het ooit 
kunnen peizen, cosen, van dien knoddigen ezel, hy liep 
deure zonder nog iets meer te zeggen, juiste lyk of hy 
den grootsten koolbrandere van d'helle zou gezien 
hên. en ik, ik stonde daervan te kyken gelyk eenen 
aep in een beerekazakke. 

• • •» • 
Maer ik had het al zeere vast waerom dat hy zoo 

subyt deure was gelóopen, want twee minutjes achter 
naer, zag ik daer eenen stom dronken duts al waggel-
beenen vóorby myne loge komen strompelen, en met 
dat Buchephale zulke lange ooren heeft, had hy hem 
van verre gezien, waermede ik joen en de vrienden 
salut zeggen. (Get.) 7 Bertje. 

dat deint da-je er zoude by grysde worden, 't Is geluk-
lug dat 'k ze nog een brokke geern zien, want 'k zoude 
zé anders met bunder commeriuge naer Solteghem 
wenschen. ' . ' . . . , ' 

Zoo was 't er met nieuwjaer eene die alsan over 
myue-rugge vaegde en over mynen steert ook, binst 
da tze zeide: O gy kleene zoete beestje, zei-ze. O gy 
lieven ezele, zei-ze. O gy fraeyen Buchephalus, zei-ze, 
't is toch spylig dat je zoo oud en zoo grysde wordt, 
zei-zei en 't is spytig da-je geen vent eh'zyt, zei-ze; 
want ik zoude anders met joen willen trouwen, zei-ze. 
Maer, zei-ze, 'k en zal algelyk niet lange meer jonge 
dochter blyven,- zei-ze. ,'k Gaen trouwen, zei-ze,'want 
myn zoeten minnaer, zei-ze, heeft eene superbe pro
tectie gekregeijj zei-ze, en hy is al met ne keer vele 
vooruit geavauceerd, zei-ze, voor de neuze van oude 
blambekken en kleene ventjes met groote baerden, 
zei-ze. En ik kwam gepasseerde weke s t bovenmeissen 
tegen van de jongste zeune van baron Cropp. Dag Bu
cephale,1 zei-ze. Mewel, zei-ze, wat peis-je nu van me 
meestere, zei-ze. Dal is nen piro, lié, zei-ze. Gy gaet 
mj haest e leven hen, zei-ze. gdyk ne keuninck, zeize, 
want myne meester gaet traing voeren, zei-ze, gelyk 
óf dat hy vanden groolsten eèldom ware, zei-ze, en 
joen fraeyen Menhoere, zei-ze, en gaet niet moer per 
ezeleinde calvercade te peerde moeten ryen, zei-ze, 
't is toch item zoo vele, Buchephale, zei-ze, en 't zeuntje 
Van baron Cropp, zei-ze, en heeft de plaelse van bureel 
kratybere maer geaccepteerd, zei-ze, om hem 't amu
seren, zei-ze, en om de voelsteppen van zyn vader 
Cropp zaliger, te volgen, zei-ze. Hy en kent hy, onder 
6üit niot vele van de bureelkrabberye, maer dut en 

Eene ïibfiB»ale w©ï^a«SSg8seSiJ!!! 
Ér woont in de stad Iper eene familie van werklie

den, samengesteld uit den vader (Karel Demey), een 
brave en oppassende man, uit de moeder en zes min
derjarige kindèrs. Met vele te sparen waren die men-
schen, tot over eenige weken, er in gelukt, de beide 
endetjes aen malkaer te knöopen. Een der kinders is 
ziek geworden, en na verscheidene maenden ziekte, 
overleden. Toen kwam de ellende.in het huis, en de 
familie De Mey besloot, na veel aerzeling en weer
stand, toevlugt te nemen tot het Weldadigheidsbureel. 

De vrouwe ging by den armmeester, en klaegde hare 
nood. IVa haer eenige vragen gesteld te hebben, zei hy 
haer, dat zy den volgenden Maendag naer 't bureel zou 
komen. 

Zy ging er. De heeren ondervroegen haer over alles, 
wat zy begeerden te weten, en zeiden haer ten slotte, 
dat zy den 4o December by eenen van de bedienden 
des armbureels zou gaen, waer zy onderstand zoude 
bekomen. 

Toen zy den bepaelden dag zich by den bedienden 
aenbood, zegde deze haer, wat zy zoude ontvangen: 
2 frank per maend, 5 brooden by elke uitdeel ing in de 
kerke, op nieuwjaerdag een hemde, by de uitdeelingen 
van kolen, telkens eenen halven zak. Doch er was eene 
voorwaerdc: bare kinders, die op de broedersschole 
gingen, moesten naer de gemeenteschole gezonden 
worden : anders, zou zy niets bekomen. 

— Ik vind het aerdig, zegde daerop vrouwe De Mey, 
dat gy van de schole spreekt. Waerom zou ik myne 
kinders van hunne schole trekken? Zy leeren er goed, 
zy gaen er geern naertoe, ze 'n hebben nooit op eene 
andere schole geweest. En ten overige, de heeren van 
het bureel en nebben my van geene schole gesproken. 

— Het zyn de heeren van het bureel, die my gelast heb
ben tt die boodschap te doen. GY EN ZYT DE EENIGSTE 
NIET ! Nu hebt gy acht dagen tyd om u te bedenken, (i) 

De vrouwe en moest zich volstrekt niet bedenken. 
« De kinders zyn by de Broeders, en zy zullen er bly-
ven, » zeide zy. 

Maer den volgenden Maendag ging vrouwe De Mey, 
uit nieuwsgierigheid en om die liefderyke « heeren » 
eens volaiaekt te kennen, naer 't Weldadigheidsbureel. 
Zy wierd binnen geleid, en de heer Ikcuwe sprak haer 
aen: 

— Gy zyt de vrouwe De Mey? 
— Ja, mynheer. 
— Waer gaen uwe kinders te schole? 
— By de Broeders, mynheer. 
— Gy moet ze daer wegtrekken en naer de stads-

schole zenden. 
— Waerom zou ik dat doen? Myne kinders zyn daer 

] zeer geern, ea leeren er goed, 

— Gy en moet niet weten, waerom. Dat en gaet u 
niet aen. Gy moet ja of neen zeggen. Watt zal het zyn? 

— Mynheer, is 't goed der armen niet zoo wel voor 
my als voor ieder ander? 

— Geene praetjes. Gy moet uwe kinders de Broe
dersschole doen verlaten, of ik schrab uwen name van 
de lyste. 

— Zy zullen by de Broeders blyven, mynheer. Ik zal 
my liever wéér volop aen 't werk zetten: ik ben dat 
gewoon. 

De heer Becuwe gaf teeken, dat men vrouwe De Mey 
aen de deure moeste zetten. De bureelgast stootte haer 
voor zich uit, doch zy bleef staen, en zei s — Ik hope 
wel, dat gy eene arme, weerlooze vrouwe niet en zult 
stampen. (2) Ik ben binnen gekomen, en zal buiten gaen! 
Leg de hand op my niet meer, en laet my gerust. 

Ziedaer hoe het * liberalismus » in 't jaer van gratie 
1870 te werke gaet. Wy herhalen het: die menschen 
hebben een groot herte, en zy zyn verdraegzaém 1 

De Kamer . 
*t Heeft gebuischt in de Kamer te Brussel. Deze keer 

en was het geen party-gueslie, maer wel voor de on-
noozele questie van Mèrxplas-Ryckevorsel, in de kem
pen, alwaer ze van zin zyn een groot bedelaersgesticnt 
op te rechten. Die oude colonie moet door het gouver
nement aengekocht worden. M. Thonissen heeft den 
hoogen prys gecriliqueerd dat het gouvernement daer» 
vooren zou besteden. VI. Zerezo de Tejada, beeft het 
gezegde van M. Thonissen bevestigd. Het gouverne
ment wilt den aen koop doen voor 600,000 frank. De 
eigenaers hebben dien eigendom, nu vier jaren gele
den, zegt M. Dumortier, gekocht voor 450,000 frank, 
en hebben in den tusschenlyd voor 100,000 frank Boo-
m e n e r u i t verkocht, die zeker in weerde den eigen
dom niet vermeerderd en heeft. 

Het gouvernement betaelt 600,000 frank, zoo dat de 
eigenaers in vier jaren tyd, 250,000 frank winnen, op 
een koop die, als hy gesloten wierd, nog al eenigen 
risco in zich scheen te bevatten. 

Dat alles schynt aen M. Dumortier tamelyk vreemd 
en doel hem denken dat er hier pots-de-vin gegeven 
zyn. De representant van Bousselaere vroeg een en
kwest. 

De justicie minister, M. Bara, heeft met deze gele-: 
gentheid eenen hevigen uitval gedaen en van laster 
gesproken, waerop M. Dumortier, op zynen toer, ins-
gelyks op sprong, en geheel de Kamer in eene wezent-
lyke garen mart veranderde. 

My dunkt dat M. Dumortier eigentlyk. niemand en 
beschuldigde; hy vindt die opeenstapeling van cyfers 
onbegrypelyk, peist dat er dingen kunnen gebeurt zyn,. 
die niet « recht-toe-voort» en zyn, en vraegt een onder
zoek tegen veronderstelde misbruiken. 

M. Orts voorzag het geval dat men niets en zou ont
dekken en het onderhevige geval eene goeije lesse zou 
zyn voor al de leden, die daerdoor zouden gewaei-
schuwd zyn tegen het misbruik dat er van de ohschend-
baerheid kan gemaekt worden. 

Op de zelve questie heeft M. Thibaut een voorstel 
gedaen om de verdere discussie over den aenkoop van 
die oude colonie te verdagen; hy is vérworpen, en het 
wetsontwerp, waerby het gouvernement een crediet 
vraegt van 800 duist frank voor die colonie van welda
digheid aen te koopen, is toegestaen, door 53 stemmen 
tegen 29. 

f • • ' — 

DeH. Petrus heeft 25 jaren geregeerd. Tot nu toe en 
heeft er nog geen een TPaus de jaren van Petrus beleefd. 
Niemand, sedert den H. Petrus en heeft er langer Paus 
geweest als Pius VI; deze bestierde de Kerk gedurende 
24 jaren. In het geheel zyn er tot heden 8 Pauzen die 
meer als 20 jaer Paus geweest hebben, te weten : 

H. Sylvester, ten tyde van het Concilie van Niceën, 4» 
eeuw; H. Leo-de-Groote, ten tyde van Attila, 5« eeuw, 
Adriaen I, in de 8e eeuw; Alexander III, in de I2« eeuw; 
Alexander VI, in de 15e eeuw; Pius IV, in de Ï9« eeuw; 
Pius Vil, in de I9e eeuw; Pius IX, in de I9e eeuw. 

Pius IX, de groote Paus onzer dagen, wierd tot het 
pausdom verheven den 21 junylSKi. Dus nog vyf maen
den zal Pius IX deoudstc Paus zyn sedert den IJ. Petrus. 
Moge de Heer hem nog lange bewaren. / 

Ik leze in den Beurzen-Courant: 
Gent is niet meer de tweede stad des koninervks • 

Antwerpen heeft ons de pluime van den hoed genomen' 
Het oificieel jaerboek van Brussel voor 1870 eeeft 

daervan het overtuigende bewys. y b ' 
Op den 51 december 18G9, was de bevolkinc der vier 

voornaemste sleden van België a's volgt: • 
Brussel lelt 169,249 inwoners. 
Antwerpen » 123,334 » 
Gent » 119,848 » 
Luik » 194,109 » 

veme^derd Jmet W i f beV0,kin« v a n Antwerpen vermeerderd met 12,000 inwoners; die van Luik met 8,000 en die van Gent maer met 1 700 
Hoe bedroeyender zou de vei'gelyking nog zyn als 

men den toestand zou beschouwen^ onder bfJekkine 
van handel, ny verheid en rykdom! u™«*King 

hu Brugge toen, wat moet men van die stad zéecen 
die tegenwoordig geen 50 duist zielen meer en tel? en 
die nog altyd van dag tot dag verminderd. Ook Yen kan 
niet missen, vele familien moeten de sUd verUUo hv 
gebrek aen werk. veriaien oy 

(1) MiddeU'rwyl rao#t bet huisgezin ncgiu du nöpdf J>Jy?#o..... D« 
« liberale » wcltiadiRhttld bef.fi mr* groot b«rft! 

(3) Het <r !.üwra'c liefdewerk » wrdl fc?er d« kroon opgeiett 

http://bef.fi


1 J£?il£rcffi^'^^^4>'a~^"'*»^ '"—' ' i.iw..̂ '».̂  ̂ TT^K^^mi^H.itiK^^AKxnrm^nnKUlJJn<^^ 

Het volgende stuk verzen heb ik gevonden in de ar-
chiven van eene zuidersche hofstede, en gemaekl door 
den landsman zelve, die ze over meer dan vyflig jaren 
bewoonde. Ik heb het handschrift hier voor my liggen 
en luidt als volgt: 

toffdlgt van de vSacnasclse fooes»cu. 
Koomt die idéh. landbouw ipint, koomt \jeve Vlaenderlingen, 
Kodmi ztfnqeï' vléyéry vair uwe boeien zingen 
Den lang verdienden lof, den roem van akkerlien, 
Wiens weerga niet en word op 's werelds bol gezien; 
J^geenen sterveling van by of verre standen, ( , 
Kent, zaeyV spit óf ploegkbnstnog en bedreigt de landen; , 
Gelyk den vlaenwchen boer. Nog Frans, nog Haliaens, 
Nog schand'ren Engelsman, Turk, Hus nog Persiaens, 

° * Nöft den Ghineeser zelfs en kan hun evenaren, 
. Men zag in d'akkerkonst nooyt volk zoo ervaren. 

De Jtennisjvan het jland.en h||nne neeistigheyd, v , .. 
' , Zyn iets waer door 'men üyt alle lahdslieri scheyd. 

Van 's morgens eer de zon voórzend de dagraedwolken, 
,, Al eer den nafet'begint voor d'onderaersche volken, 
, : Dw*ihofcr staet op, wascht zich, valt. op de knkn, bid God, 
ui. Zegt vrouwe melkt de koen, knegt gaet naer 't zwirjgelkot. 

Hy neemt de spa én gaet al schuyffelen naer de streken, 
Alwaer (tot-zyn verdriet) de zwarte mollen steken. 

ft'Dafer^itaèt'ihy op den loeri, eri dikwils voor den dag, 
; ïhièn: mollen of meer, geeft hy den laetsten slag. 
, Van zoo haest dat men d'helder zon ziet d'eerslne stralen zenden, 

: Het werkjölie koomt uyt verdeelt in snelle benden, 
';De délvers werken hièiy de'vèlters werken"daer, 

i En óp dën'Vlasgacrd knielt in ré de kruyers schaer, 
,f De/desschers vol van moed gaen, naer hunne scheuren, 
„' Deskoeyen naer,de wee, de peerde» gaen labeuren, 

Ert'rdöö¥(lish tóörh bestiert men ziet ze vooren snien, 
Waerin men niet en kan de minste kromte'zien. 

• E;lk w'érktv 'acht, klapt; verheugd ióf oeffent zyne stemmen, 
. Men^hoort ,teh allen kant naer dlto-mel kruyn.opklemmen, 

Denlzoélcn.acriarauw der wagteis van de. koen, 
En 't liüyie'nd vee' vult zig met mals en jeudig groen, 

"' 'Terwyl den anderen boer capoenen snyt en'vet 
.«Die mem voorVeerpaleel op 's kónihgs tafel zet. 

ft.vjt|e«kjjlvörs;die men kweekt in 't ronde, der stad Meenen, 
"ciJie.geven zoo teer vleesch als God uit kan verleenèn, 

En Rqözeb'ekèns; z\yyps of die yari daer omtrent, 
v Die géveri sch'oónder vleesch als 't geen dat men ons zond. 
- "Melk,:eyers,?groensel, boter; kaes op merkt en ander dagen; 
v ,,Ziet men.liet boeren volk naer steden, en dorpen dragen, 

Door modder en door slyk, door regen en door sneeuw, 
" Delfiboer als mnyl gelaen trekt op als eenen leeuw. 

ZegUzyn 't de boeren niet die dorp en steden spyzen? 
E n . . _ _ :* J 1 _ . _ J : . 

•fiè 
Van , „ . _ 
De zagte pluyinen waerjn ge pol kt liggen heeren, 
Die te luy om op ,.Je staden, die te luy.om zig te keeren, 
En zyn zy niet-in'stad van boeren tóegeiirngt? 
En ;t is dit luys leeg goed die hun het meest veragt. 

' Z?gl'!%i*'moet':élk niet'aen de boeren'd'eere geven, -'"• '' : 

Dal zy naer Gods gebod veel beter leeren leven? 
Wanneept het zondag isgy zult -onz' akkerlien a; , 
AUdbs.'gëstigtéiiyk in allê  diensten zien. . '> •:. r'..'"';• "•' 
In d'hoogemisse of, wel . wan neer de priesters preken, 
Gy zult dez<? hier *noóyttzien roeren ofte'spreken,, 
In vV'spërs ën:oh 'lof met 'drift en zedigheid, ' }' 

' Z'aenbidden hunnen God met alle Eerbiedigheid. 
En schoon zy van de kerk heel ver zyn afgelegen, 
Ën'dikwyls moeien gaen door onbebaemle wegen, 
Tot a,en de knien i» 't slyk,,gy zult altoos die lien, ' 
Oritwyffelbaer'nóg eerst in'\niie diensten zien. ' • 
'K en wil niet spreken vans d'arme lien die z'helpen, 
EIJc^weet hoe veelrgelraen dat deze menschen stelpen, 
Elk'weet dat 't arme volk de'boeren eerst bespringt, 
Als.-'t hout of.'t :strooy ontbreekt' of als den honger dwingt. 

, Ziet men nje.t "dae.velyks en uerelyks heele hoopen, .:* 
Van schooyers ^risch' en groot die ons gebeurtè afloopcn!, 
En nooit en zyn te vrcen al geeft den akkerman, 

"4Jyt goe'medóogeiiheyd meer als hy geven kan? 
Maer d'Almagt en zal die herten: nooit vergeten, 
^een, neen, nooyt en zullen zy hel vuer zyn ingesmeten, 
Gelyk die ryke vreksdje 't,geld voor hunnen God, 

^ Aenhidd îi; en o.ok zeifs bopsaerdiglyk mé spot, . . 
u'vVan godsdienst sen Gods kerk op alle plaetsen spreken. , 
' D'Alhiogèudheyd gëtërgt zal vroeg of laet zich vreken,' 
.Terwyl. deni akkerman Voor zyne deugdzaemheyd 

- Van God-ontvangen zal heyl voor alle eeuwigheid. P. C 

BS. .SS«€3scf©B5è. 
Het voornaemstjö gesprek die aen !t order van den dag 

is bŷ  de, Paris*ens,?is|p")eonderatóïi€ van Mi Rocheforl 
door dé cbrréet^nnéëjje reeb tbaink tegen hem uilqespro-
ken. De gewezë uitfever van dé gaieile la Lanterne, 
waervan er zoovele gesproken geweest heeft in Vrank-
ryk en Belgenland, nu fransche representant en opstel
ler;; van de Jfgrsèillaise Ie Parys, is veroordeeld tot C 
niaenden gevangenis eri drie duist franken boete, zonder 
berooving van zyne burgerlyke rechten. 

Uqch f̂pr.Cpii was niet tegenwoordig als zyne sjrafie 
uilgesproken wierd, 't Is M. Gambetla.die hem kennis 
daèrvaö gegeven heeft, en hem deed opmerken dat de 
rechtbank, gelyk zy dtior de wet hiertoe gemachtigd 
was, er de berooving van zyne politike rechten niet bv 
gevoegd en had. 

Ml Rochefort antwoordde aen !\f. Gambetta : 
.j?- En is dé Marseillaise afgeschaft? 
""~'Nëèn"hy.'"'.'.• "•*:".'" ".",'.'i-.-" 

— Daia lach ik er meé. , 
.• Pé zake Rocheforl kan nog tamelyk lanote duren. Na 

deze veroordeel ing, by verstek; kan hy zich in beroep 
voorzien, om contradictoir geoordeeld te worden en te
gen dit contradictoir vonnis een nieuw beroep te doen, 
hetwelk hem verre.kan leiden, misschien tot op den 
oogenblik dat de nieuwe wet van den jury op de druk
persovertreding zou toegepast worden. 

Kochefort en is niét dom, meen-je! 

C o r r e t s p o n d e u t i e n . 
Poperinghe den 27 January 1870. 

^ezers en lezeressen van 't Jaer 50. 
Ik ondervinde dagelyks dat de wereld eene aerdige 

prochie geworden isr Ja, zy schynt my zoodanig aerdis 
SflW^en te;zvin, dat den eenen mensen niets meer kan 
v^rdrasen y& den anderen. 

Hoort hier het raisonnement die ik over eenisé da-
gen hoordev zittende in de esuminet myn pintje to 

drinken, 't was van den cömmis van police, ik luister-
do met open ooren. ' 

Den magislraet, volgens de rcdeneringe en zou maer 
half genoeg op zynen bureau te vinden zyn, en zou 
zich meer t«n dienste moeien stellen voor liet pnblyk, 
mits hy wd en trefïulyk door het publyk, 'lis te zeggen 
van iedereen, wel betaeld is. 

't Is waer, zei den anderen, op andere plaetsen is den 
commissaris ten allen lyde van den dag op zyn bureau 
te vinden, zelfs met eenige zyner agenten, terwyl de 
andere de stad doorwandelen, om het kwaed die er zou 
kunnen gedaen worden, 't zy door kinders of door 
groote menschen, te beletten; by voorbeeld, zei hy, 
gaet naer Iper, en men vind aldaer en allyd den heer 
commissaris op positie, 's morgen» of's namiddags, om 
al te verrichten wat er te verrichten is, en om ieder
een te dienen en te expediëren telkens dathy aenzocht 
wordt, en byaldien de heeren Burgemeester en sche
penen dien heer noodig hebben, 't en is maer den ka
merbode te zenden om hem te roepen. 

Den heer commissaris van Jper, zei hy, is een man 
met ondervindinge, hy heeft reeds lange jaren dienst 
en hy weet door wie hy betaeld is. 

En ,ik zei alzoo in myn eigen : Dat is redeneren met 
oordeel. 

Maer wat wilt men er aen doen, andere tyden andere 
gebruiken; 't is waer de Poperinghenaers hebben ook 
lange jaren zulk een commissaris gehad, en hebben ook 
allyd wel gediend geweest, eu hy was ook allen oogen
blik van den dag ten dienste van 't publyk, en hy wist 
ook van wie hy betaeld was, alhoewel zyne jaerwedde 
zoo hooge niet en beliep als den tegenwoordigen wys-
geleerden en verstandigea magistraet, die vele schoone 
dagen neemt, mits hy genietende is eener schoone en 
wel betaelcle jaerwedde, hy heeft ook een schoon for-
tuinlje betrouwd en daer by is hy nog agent eener 
brandmaetschappye, en toen nog van die der phenix, 
de eenigste, geloof ik, waer er veelgeld raeè te win
nen is, mits hy te peerde optrekt om de quiltantien der 
maetschappye ten huize te dragen en het geld er van te 
ontvangen; hy hoeft ook andere liefhebberyen, hy 
dresseert nog jonge peerden in de zomertyden, als 
lid der handboogschutlers maetschappye, hy trekt op 
naer de eene of de andere gemeente alwaer er schietin
gen gegeven zyn, of wel naer de eene of de andere ge
meente kerrnesse om zich te verzetten en in de leute te 
zyn, naer de eene of de andere dineljes of baze fricoo-
ijes, en om niet altyd t' huis het middagmael te nemen 
by zyne vrouwe en kinders en dienstmeid, hy gaet van 
tyd tol tyd het middagmael gaen nemen in het hotel 
van M. Pascal, by de statie van den yzerenweg, en hy 
zegt (oen zekerlyk in zyn eigen : Verandering van spy-
ze geeft nieuwen eetlust, 't Js wel waer, dat hy, met 
heigene hy aldaer kost eene kerremesse kan hebben 
voor hem en geheel zyn huisgezin, maer doende gölyk 
den magistraet in questie, men heeft alsdan de eer van 
by een treflelyk publyk Ie zitten, alwaer men ongetwy-
feld vele schoone politike redeneringen hoort, dienstig 
om zyne meesters op eene behoorly'ke maniere te eer
biedigen en te beminnen, gelyk hy zekerlyk wel doet, 
ik zou aen dit niet twyfelen, mits ik weet dat hy zeer 
wel geleerd h. ' 

Gelyk gy hoort, Poperinghenaers, hy en kan algelyk 
niet overal zyn, in zyn bureau, en ten zelven tyde op 
wandeünge te peerde melde quiltancien der maetschap-
py van welke hy agent is, en gaeischietingen, na baze 
fricooljes, par yoilure, enz. enz. enz. 

't Is waer, vopr, zoo eenen jongeling^ 't ware è bètje 
lastig en ongemakkelyk, dagelyks, behalvens den zon
dag, zicb op zynen bureau te laten bevinden, alwaer 
het maer van ten 10 uren 's morgens tot den middag, 
en vart 2 lot 4 uren namiddag, en zich aldaer ten 
dienste té stellen van het publyk, van wie hy wel en 
op tyd deugdeijk betaeld is, è ja, hy en moet op zyn 
bureau niet meer zyn om te studeren en de reglementen 
van police en andere wetteii na te zien en te leeren, 
hy schynt opgeïeerd te zyn, hy mag absoluit aenzien 
worden als eenen veritabelen en prógressiven phenix, 
gelykvormig aen de eeuwe van 'tp'rogres welke wy 
beleven. Amen. 

Aenveerd, lezers en lezeressen, myne groetenissen. 
• -'•'•• -::
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REFREIN: f Hén galen in hulder leczen. 

Myn naem is vroolyk Pietje; 
Ik hen een orgelman. 

Ik speel een lustig liedje 
, En zing zoo hard ik kan. 

De dorpen en de steden 
Doorreis ik vol ]>lezicr, 

Te Holl of Dftsschel heden 
En morgen ôms Ie Lier; 

Maer 't meeste toch van allen, — 
Waer ik myn tent ook plant, — 

Is 't immer my bevallen 
In 't lieve Kempenland. 

Om soms muzyk te hooren 
Detadt de ryke veel; 

. My klinkt liet steeds in de ooren: 
>lyn leven is gespeel. 

Met enkel maer Ie üraeyen 
Is 't vol concert voor my, 

En wil ik 't nog verfraeyen 
Dan zing ik hlyde erby. 

Ik doe myn orgel zingen 
En win den kost met vreugd, 

Terwyl d« kind'ren springen, 
Die myn muzyk verheugt, 

'k Vergader wel geen schallen 
Maer.toch ik lyd geen' nood 

'k Heb vleesch by myn patatten 
En boler by myn brood. 

Ik zie er velen haken 
Naer rykdom en naer eer; 

En als ze ertoe geraken, 
Voldoet het hen niet meer; 

'k lien niet zoo vies gevallen, 
En heb ik soms verdriet, 

Dan doe ik 'torgel schallen 
En zing een vroolyk iied. 

En heb ik wel gekregen 
En kom ik op myn baen 

By lyds hen arme tegen, 
Dien houd ik hlyde staen; 

Ik laet myn winst hem deelea 
En speel een lied verheugd 

Voor de armen ook te spelen, 
Dat is myn grootste vreugd. 

En zie ik 't Huis des Heeren 
Of een Mariabeeld. 

Zoo wordt er, om hen Ie eereii, 
Myn schoonste stuk gespeeld. 

Dat brengt my heil en zegen, 
En waer ik ook dan kom, 

Steeds heb ik mild gekregen: 
God geeft steeds wederom. 

Myn naem is vroolyk Pietje; 
Ik ben een orgelman, 

Ik speel een lustig liedje 
En zing zoo hard ik kan. 

' t I V i e u T r s v a n d e v r e l c e . 
De Iolingevoor het soldatenspel in 't militie canton 

Brugge-Oostende, zal van de jare op de volgende dagen 
plaets hebben : 

Den 3 February te Breedene; den 4 te Lophem, den 7 
te Thourout; den 8teSt-Pielers-op-den-Dyk; den 9 te 
öedelem; den 10 te Damme; den 11 te Oostende; den 
14 te Ghistel; den 16 te Brugge. 

Sa jongens, trekt maer een hoog numeroije, die niet 
geern portez armes en doet. 

— De landbouwers beloven ons voor de toekomende 
lente eene oprechte bestorminge van meikevers, die de 
plage van Egypten zal evenaren. Ik bevele dus de land
bouwers aen, zorgvuldig te waken, om de witte worms 
te vernielen, en terzelver lyde de kraeien, spreeuwen 
en musschen te sparen, hun niet te schieten, want de 
meikervers is hun voedsel, en ze stekken ze weg gelyk 
een graenlje. 

— Er is een plan verschenen om eenen yzerenweg te 
leggen van Thielt naer Langerbrugge, langs Ruisselede, 
Poucques, Lootenhulle, Meerendré, Lovendeghem en 
Everghem. De concessie voor dezen yzerenweg isge-
vraegd door den heer Willequet, bankier te Ronse. 't Is 
eene verbindingslyn van West- met Oost-Vlaenderen, 
die dwaers door eene volkryke en vruchtbare land-
bouwstreke, uitloopt op Zelzate en Terneuzen. Onder 
dit, zoowel als onder menig ander opzicht, ware zy een 
weg langs waer handel en verkeer nieuwe hulpbronnen 
zouden aen treilen, ook met de oogen op de kolenstreke, 
dewyl de lyn in verband zou staen met die van Charle
roi en Bergen naer Audenaerde en Thielt. 

— Terwyl Tropmann geguillotineerd wierd, stak er 
een straeljongen zyn hand in de zak van een burger, 
peizende van der eenigte sous in te vinden. Maer den 
burger voelde zyn hand en vroeg aen den kleenen dief 
of hy niet beschaemd en was van dat te doen, daer op 
deze plaetse waer recht gedaen wierd. —- 't Is gy die 
zou moeten beschaemd zyn, zei de kleenen dief, om
dat gy niemendalle in uwen zak en hebt, dat ik kan 
wegslekken. Dat was pertank wel een antwoorde, van 
dat kleen schurk. 

— Tot nu toe en heeft men nog het lyk van Van 
Nieuwenhuyse niet gevonden. Maendag heeft men een 
lyk opgetrokken uit de Verbindingsvaert; bet parket 
vad Gent stierde een telegram naer Brugge, dat de we
duwe van Van Nieuwenhuyse het lyk van haer man 
zou herkennen. By het lyk gekomen zynde, berste de 
vrouwe in tranen los, nogthans 't en was het lyk van 
haren man niet, maer dit van Ivo De Baere, van Sint-
Deriys-Westrem. De vermoedelyke moordenaer wierd 
er ook by gebragt, onder weg gaf hy eenige teekens 
van zwakheid, dat de gendarms hem moesten onder
steunen. 

Duchatelet loochent nog altyd. 
— De verledene weke had er eene begravinge plaet

se. Ziet ge wel, zei een kleen meiske, 'k was er zeker 
van dat grootvader naer den Hemel zou gegaen hebben 
zonder zynen bril meê te nemen. Wat moet hy nu gaen 
doen als hy wilt de gazette lezen? — Bah! zei haer 
zuslerke, Sinte Pieter zal hem wel eene bezorgen, tot 
dat wy occasie hebben om de zynen meê te geven, met 
iemand die de zelve weg moet gaen. 

—• Er worden dikwyls aerdige petitien naer de Ka
mer gezonden. Een zekere Delneste vraegt een pen
sioen, omdat hy aen de revolutie van 183Ó deel heeft 
genomen, en *t principaelste van al, is, dat by in zyné 
petitie laet weten dat het zyne schuld niet en is,ditliy 
niet geblesseerd geweest en heeft. Vieze petitie, hé? 

— 't En is op de yzeren wegen alleen niet dat er ge
durig over en 't were gereisd wordt, de zee heeft ook 
haer deel. Gedurende bet jaer 1869 zyn er uit de haven 
van Ostendé 9,156 passagiers vertrokkenen 11,777 zyn 
er aengeland. ' 

— Tusschen de nieuwjaergiften die het Handelsblad 
mededeelt leest men de volgende aerdigheid: < Aen zm% 
Heiligheid. Gespaerde borrels in 1869.10 fr. » 

— Een Jongen met eene lanteern vroeg aen M. den 
avocaet X. op eenen zekeren donkeren avond, of hy 
hem wilde lichten. 

— Neen, vriendje, zei de avocaet, want ik ben zelf 
een licht der wereld. 

— Als het zoo is, zei de jongen, dan wensch ik wel dat 
ge aen den hoek van onze straet opgehangen wierd, 
want daer is 't altyd donker. 

file:///jeve
file://'/niie


— De sociëteit symphonie/a Réunion Musicale, waer 
Tan dat graef Emile Moles Lebailly-de Serret eere voor
zitter is, zal op woensdag 2 february 4870, een luister-
lyk concert geven, ten profyte der behoeftigen, inde 
Concertzalen St-Jacobslrate, om 7 aren 's avonds. 

K i p k n p -
Er zyn te Liverpool in de katholike kapelle 15 persoonen gepleUerd, 

door het geven tan eenen brand-alarm. — De geldminister van Span-
jen toti geern eene leeninge doen van 250 miljoen en de goederen 
verkoopen die nog aen de kerken en aen de kroon overblyven. — Aliyd 
de zelve liberale handelwyze. Ze maken schulden op schulden en be
telen met de Oordtjes van een ander. — De beste middel om eyers té 
bewaren, is ze met ly nol ie te wry ven. Wryfze maor, ze zyn goedkoop 
genoeg» — 't Zyn wederom 52 paertjes om te trouwen aen 't stadhuis 
tè Antwerpen geplakt. — De belappel dieven zyn wederom bezig te 
Antwerpen; op eenen nacht van deze weke hebben ze vyfof zes van 
die appels afgewrongen, en toen voor quittanctie op de deuren ge
schreven : Befu un bout de sonnette J. B. Tropmann. — De visite-
kaertjes hebben dit jaer, te Brussel alleen, 15 duist frank opgebragt. 
— Te Brussel zjnder 160 docleurs, 41 tandetrekkers, 129 drogisten en 
78 apothekers. Daer moet er een keer getrokken en gesmokkeld wor
den, hé? — Het leger van den Paus is 14 duist 8 honderd 26 mannen 
sterk. — Het geruchte is verspreid te Parys, dat al de sterrekykers van 
t conservatoir hunne demissie gegevpn hebben. Ze zyn met veertie

nen. — 'k'Ben curieus om te weten, wat dat de sterren zullen zeggen 
als ze niet meer bekeken en worden. — In eene hollandsche gemeente, 
was er eene koe acht dagen kalfs ziek, of zieks-fta//', lyk da-je 't wilt 
versteen. Een vlaemsche veearts schreef de volgende remedie vooren: 
Twee tonnen bier en 300 eyers, in i dagen te gebruiken, ieder keer 
een eemer vol. De koe was alle dage zat en genas. De kosten waren 
35 guldens. Zonder deniers?— Er is te Antwerpen een kattendief by 
de krâ e gestokken, zoo het schynt; hy maekte die vierpooiige beestjes 
fyh gereed en verkocht ze voor kcuneportiontj s, dal er de onnooze-
laers hunne vingers achter lekten. — Nooit, nooit, nooit, zegt de spaen-
sché'gcheraèï Prim, en zal Isabelle nog Alphonse in Spanjen meer were-
keereii. Als 't maer zeker en is. — 't Heeft te VYurzburg. in Duitschland, 
vloeyen geregend; de eene zeggen dal ze doop de felle lucht op aerde 
gekomen zyn, de andere dat zy door een donderslag zyn ontstaen. De 
waters en wegen lagen er dikke van en de inwooners poetsten de.plate 
als ze zagen dat ze in zulk een schoon gezelschap kwamen. — 't Lyk van 
Tropmann is aen zyne familie were gegeven. — Ze gaen eenen yzeren-
weg leggen van Duinkerke naer Veurne, en van Hazebrouck naer Pope-
ringhe. Nu ten minsten zal men kunnen visch eten, want sedert dat den 
yzerenweg naer al dehavensteedljes leid, en is er te Brugge schier geen 
steert visch meer te ziene. — Roohaert eri heeft zondag laetst. naer den 
handboog niet gaen dineren. Hy en heeft over jaer niet genoeg kunnen 
schuifelen, de sauce was te vet. 

B U K G E R L Y K E N S T A E T . 
. Huwelyken. 

: Den 57. Flofent Lemmers, courtier, en Elisa Van Hecke, renteniersier, 
Pieter Bailliu, schrynwerker, en Anna Stubbe, by zondere. Louis Si-
raoens, hovenier, en Rosalia Roggeman, zonder beroep. Charles Vanden-
bóh, bloemist, en Rosalfa Persyn, zonder beroep. Den 28. Frans Maes, 
werkn}., en Elisa Vande Voorde, kantw. Amand De Graeve, werkm. en 
Isabelle Lantsoght, kantw. Gisbert Verhasselt, werkm.' en Gatherine 
Martin, dienstmeid, 

Overlydens. 
. Den 22. Theresia Gyltée, echt. Pieter De Wyndt, 76 j . Mariastr. Den 

24, Ferdinand Goethals. echt. Theiesia Thaets, 78 j . , Bouverystr. Char
les Fónteyne, 45 j . , id. Jacobus Janssens, echt. Anna De Brabandeie, 72 
j . , Werkhuisstr. Barbara Marlier, 68 j . 6m. Sl-Gatharinastr. Den 25. 
Catharina Alloo, eclitg. van Pieter Hubrecht, 41 j . , Nieuwlandstr. 
Theresia Laurens, echtg. van Franciscus De Langhe, 63 j . , Mariastr. 
André De Reyghere, echtg. van Maria Vandecasteele, 73 j . , Carmestr. 
Dominicus De Rudder, echtg. van Marie Moerman, 71 j . , Mariastr. 
Theresia Adrianssens, wed. van Joannes Decraene, 78 j . , bouverystr. 
— Den 27. Marie Lucas, 86 j . 7 m., Riddersstr. Edouard Rapaeit de 
Grass, 8 j . 11 m., Noordzandstr. Leonard Roulosse, echtg. van Marie 
Grégpire, 41 j . , Bouverystr. Jacnbus Deduytsche, 64 j . echt. Theresia 
Cleenwerk, Mariastr. Den 27. Gillis Radach, 44 jaren, echt. Maria 
Drouguet. Den 28. Joannes Champion, 70 j . wed. Francisca Van Haecke, 
Goüpnrereŷ  Jóse,ph Delecluze, 63 j . wed. Francisca Decoster, Bpuveryst 

8 Kinders onder de 9 jaren. Geboorten 27. 

M y n S p r e e k k a m e r t j e , 
't Huïsliggere, 't is aerdig aeneen geschakelk, maer toch 'k zal trach

ten er iels van te geven ie n. w. zonder faute. — Peperdinge, X. wel ge
komen, zendt maer op, merci. — Rouss. e bètje in tyden, als 't u b. Hoe 
ligt het met dat ander ?— Oneiropolos, zendt my eentje van d'oude, als 
'tu b., dat ik e bètje van soorten heb. — Q. my dunkt dat die landbou
wer nog al geen dwazen en is; 't is wei gekomen, 'k verwachte my aen 
't gene ik gevraegd heb. — Kot je, zou-je niet e keer uit uw kottje ko
men dè? — Pottebezem,'k zal trachten ten tween't uwen te zyn.— 
Berlje, infatigabel beestje, 'k had Bucephale willen zien voorje'n loge 
declameren. — Ontv. van de volgende; Alveringhem, L. V. en F. G. — 
Wettende) Y. H. S. — Moorseele, S. 

B E K E N D M A K I N G E N . 

Openbare Ver kooping 
VAN SCHOONE 

Gebruikt door JACOBUS BOELENS, tot 4 October 
1877, mits 480 franks 's jaers, boven alle lasten. 

Ingesteld 12,500 franks. 
a° Een HOFSTEDEKEN genaemd de Mot e, met II. 

4*41*40 onder Hofplaets, Boomgaerd en Zaeiland, 
gelegen te Siot-Jan in-Eremo, wyk Bent il Ie, zuid aen 
den steenweg, palende aen de heeren Van Zuylen, 
Verplancke en Bake. 

Gebruikt door ENGELBERT LANDUYT, tot 4 October 
4871, mits 480 franks 's jaers, boven alle lasten. 

Ingesteld 4,500 franks. 
Stad Brugge. 

4° Een groot en gerievig WOONHUIS met. Koets
poort, Stalling, Hof en Afhanglykheden, te Brugge, 
in den Korte Winkel, sectie F n° 44. 

Om aen het vry gebruik te komen eene maend na 
de toewyzing. 

Ingesteld 44,000 franks. 
Gemeente Slnte-Kruls. 

5° Eene HOFSTEDE met H. 6-94-72 C, onder Hof
plaets, Boomgaerd en Zaeiland, staende en gelegen 
ter gemeente Sinte-Kruis, langst den Leege weg, pa
lende aen M. Pecsteen, De Bie en de Mey. 

Gebruikt door J. VANDEVELDE, tot 4 October 4874, 
mits 800 franks te jaré, boven de lasten. 

Ingesteld 24,000 franks. 
6° Een HUIZEKEN met 32 aren 30 c , Land langs 

den steenweg uaer Sysseele, een weinig over het ge
it uchte JVlaele. 

Gebruikt door L. CAMPE, mits 70 franks te jare 
zonder pacht. 

Ingesteld 700 franks. 
ï° H. l-36-7frC. CYNSLAND, palende aen het voor-

gaende. 
Gebruikt door J. DE BREE, mits 400 franks te jare. 

Ingesteld 1,500 franks. 
§• Hl 0-24-62 C. CYNSGROND by het voorgaende. 

Gebruikt door VANLERBERGHE, aen 30 franks 's 
jaers. 

Ingesteld 500 franks. 
9" H. 0-55-40 C. CYNSGROND by het kasteel van 

Maele. 
. Gebruikt door VANDIERENDONCK, mits 20 franks te 

jare. 
Ingesteld 700 franks. 

10» H. 3-85-62 C. CYNSLAND by het voorgaende. 
Gebruikt door FRANCISCUS SNIPPE, mits 300 franks 

te jare. 
Ingesteld 7,500 franks, 

11- H. 0-93-40 C. CYNSLAND, wyk Maele. 
Gebruikt door C. SNAUWAERT, mits 60 franks te 

jare. 
Ingesteld 4,,500 franks. 

12° H. 0-94-20 C. CYNSLAND palende aen het voor
gaende. 

Gebruikt door JACOB SNIPPE, mits 80 franks 's jaers. 
Ingesteld 4,500 franks. 

13" H. 0-80-60 C. ZAEILAND houdende aen het voor
gaende. 

Gebruikt door denzelven mits 60 franks 's jaers. 
Ingesteld 4,500 franks. 

14" H. 4-88-70 C. CYNSLAND palende aen het voor
gaende en den Antwerpschen aerdeweg. 

Gebruikt door JOSEPH VAN MEENEN, aen 470 franks 
's jaers. 

Ingesteld 3,200 franks. 
15« Eene DRIEWOONST met 32 aren 42 c. Land, 

zuid-oost by het dorp en den molen. 
Gebruikt door TIMMERMAN en NAEYAERT, mits 154 

franks te jare. 
Ingesteld 2,000 franks. 

Ten overstaen van den heer J. COPPIETERS, vrade-
regter van het 3" kanton Brugge, bygestaen van zynen 
greffier. 

De veilings-voorwaerden, titelen van eigendom en 
plans berusten ten kantore van den Notaris Tan El«-
lande, te Brugge, in de Nieuwstraet. 334 

HOFSTEDEN, 
LANDEN EN HUIZEN 

. i f Slnt-Jan-ln-Eremo, Sint-Laareyna, Slnte-
Krultt en Brugge 9 

t eene zitting op DINSDAG 8 FEBBÜABY 1870, ten 
Jure namiddag, in de afspanning den Jambon, Span-
faerdstraet te Brugge. 

Gemeente Slnt-Jan-ln-Dremo. 
1» Eene HOFSTEDE, genaemd Caneghemstede, met 

H. 23-04-00 C, onder Hofplaets, Boomgaerd, Tuin 
enl Zaeiland, staénde en gelegen ter gemeente Sint-
Jau-in-Ererao, wyk de Zonne, behalve een perceel 

. gelegen te Sint-Laureyns, palende aen de heeren 
Verplancke, De wilde, Forduyu, Dhuyvetter, Claeys, 
de Mande weg, den Polderdyk en de graef Jansdyk. 

Gebruikt door de We VANDE WYNKEL, tot 4 Octo-
' ber 4874, mits 4,700 franks, boven alle lasten, te jare. 

Ingesteld 45,000 franks. 
*° Eene HOFSTEDE met H. 7-77-63 C, onder Hof

plaets, Boomgaerd en Zaeiland, gelegen te Sint-Jan-
ïn-Eremo, wyk Benlille, by de kerk, palende aen D. 
Bake, den heer Verplancke, Van Da ai me en den 
heer Van Zuylen. 

ONDER DE DIREKTIE VAN 
DESIEÉ VANDERBEKE, Kandidaet-Notarif 

te Brugge. 

MAENDAG 34 JANÜARY 4870, 
3 ure namiddag, te Brugge, voor |d'heer|Jan Van 
Houtte: 

200 koopen gezaegde Houtwaren. 
De vergadering in den Rooden Leeuw, (tegen de 

Kruispoort. 
WOENSDAG 2 FEBRUARY 4870, 

4 urê namiddag, te Dudzeele, in de Zwaen, bewoond 
door Rotsaert, voor d'heer Karel de Loof, voornoemd: 

46 Noordsche Kalf-Koeyen en Kalf-Veerzen, Zwyus, 
en 425 koopen schoone gezaegde Houtwaren. 

MAEN DAG 7 FEBRUARY 4870, 
4 ure namiddag, te Gits, voor dito M'her Guilleri, graef 
de Souancé, schoone Vendltle van: 

85 koopen zware Eiken, 01 nis en Esschen Boomen en 
extra zware Beuken, dienstig voor groote werken. 

De vergadering op d'hofstede van sieur Staelens. 
MAENDAG 44 FEBRUARY 1870, 

4 ure namiddag, te St-Kruis by Brugge, voor : 
A. M'her de Wulf-Anthierens, eigenaer te Brugge, op 

zyne landen tusschen de Kruis- en Dampoorten : 
50 koopen Olm en Achtkante Boomen en deel Persen. 
B. M'her Edouard De Lescluze, koopman en eigenaer 

te Brugge, op zyn hofstedeke gebruikt door de weduwe 
Meere, by den Vtsseneleert: 

40 koopen Taillie en Achtkanfe Boomen. 
De vergadering in de Vossensteert. 
Door bevoegden ambtenaer en betaelbaer ten kantoore 

van Péalré 1 «nderfceke, voornoemd, Geldmuntstraet. 
N°37. 33» 

Vervolg Venditien 
onder de directie rai 

ALPHONSE VAN ROLLEGHEC 
10* MAENDAG 31 dito, om 9 uren 's namiddags, te 

Assebroueke, voor sieur Pieter Duthoy, landbou
wer aldaer en andere, op *t hofplaetsken door hem 
bewoond: 45 extra schoone Kalf koeyen en Kalf-
veerzen, 1 buitengewoon schoon vet Kalf, 6 Zwyns, 
42 Viggens, Kiekens, Keern met toebehoorten, 
Rapen, Beeten, 500 bonden Strooi, Meitput, 100 
Elzen Fasseel, Brandhout en Taillie. 

11° WOENSDAG 2 FEBRUARY 1870, ort 2 ore na
middag, te Ste. Pieten, Scbeepsdaele, in den Ouden 
Keizer en de Belle Vue, voor d'heer Bruno Logghe, 
gpooten Koopdag van een scheepslading ge-
zaegd Olm-Hout, Achtkante Berd, Pannelatten» 
1500 Speeken, 01 me en Abeele Boombullen van 3 
tot 3 meters omtrek, en een •cheepslading droog 
Achtkante Fasseel. 

19* MAENDAG 7 FEBRUARY 4870, om 11 nre pre
cies 's middags, te Sinte Krnis, Maele, voor Jon
ker Baron CA. deCoullemont de Waeterleet, grond-
eigenaer te Brussel, in zyne vermaerde Sparreboi-
schen, palende aen het Maeleveld: Merkwoerdl* 
gen laerlykaehen koopdag van 200 koopen 
extra schoone, zware en lange Sparrekepers tn 
Vermaekpejsen, alsook van 7000 sparrebussenen» 

Betaelbaer ten kantore van AlphOMe V M Mélle* 
g-hem, Stokhouder, Oudezakilraet, 10 Brugge, 333 

riv 
K a t h o l y l i e S o e k h a , n d e l T a n 

BEY AERT-DEFOORT 
TB 

Men schryft in aen het nieuw werk Tan Monseigneur 
BEELEN, de 

EPISTELS EN EVANGELIËN 
op alle Zondagen 

en op de voornaemste Feestdagen tan het jaer. 
Prys ft franken. 334 

LIEBIGS VLEESCII-EXTRACT 
VAN ZUIO-AMERIKA (FRAY-BENTOS), 

V a n d e Xjiebigr's-Compaofnle» X^onde». 
Grooté bezuiniging voor de Huishoudens. 

Oogenblikkelyke bereiding van soep, driemael goedkoo-
per dan diegene van versch vleesch. — Verbetering van 
spyzen, sauzen, groenten, enz. -— Uitmuntende venter* 
king voor zieken en herstellende personen. 

GOUDEN MEDALIE IN DE TENTOONSTELLINGEN VAN PARTS 
1867 EN VAN HAVER 1868. 

Pot v. 1 enf;. L. | P. v. 1/9 eng. 1.1 P. T. 1/4 eng. L. | P.V.l/Se.i. 
fr. i a | fr. O . S S | fr. 3 ^ 0 | tt. l . O O 

B E R I C H T . 
Aengezien de (alryke namaeksels van bet o p r e o b . t XAlOAgfm 

" V l e e s c h e x t r a c t , roept de Liebig't eitrael-kompagnie dt 
aendaebt der koopers in op het fabrlekmark en ijr venoekt ben, on 

zich van de echtheid van het produkl te verzekeren, op elk pot de hand-
teekeningen van de heeren professor Baron J. VON LIEBIG en doktor 
MAX VON PETTENK0FER, teeischen. 

f^^ 
Te koop by de voornaemste handelaerf In levensmiddelen, kruidt» 

niers, confiseurs, apothekers en drogisten. 
Voor den verkoop in het groot, zich te adresseren bj M. DB GERLA-

CHE-DE MARTELAERE, te Antwerpen. Te verkrygen ie BrtiKge, ia 
het groot en in't klein. byM. EL. VAN SPEYBROUCK-VAN DAMMI, 
Negociant in coloniate waren, Philipstockstraet, Brugge. 

MABKTPBTZEN D£B VOLGEHDB WASBI 
BRUGGE, 99 January. — Per Hectoliter. 

Terwe, 14 50 a U 00 Sucrloen, 00 04 a 00 00 
Rogge, 11 00 ^ It 75 Boekweét» 00 00 • 60 15 
Boonen, 14 73 a 16 00 Aerdpppels, 1 15 a 8 25 
Geerste, . 19 50 a 13 95 Boter per kilo, 9 54 a 3 00 
Haver, 6 75 a 8 25 Ever per 96, I 06 a 9 54 

VEURNE , 96 January. — Per 145 IHers. 
Terwe, . 93 50 a 26 50 Haver, 14 00 • 17 60 
Rogge, 18 00 a 20 00 Boonen, 93 00 • 98 00 
Sucrioen, 16 25 a 21 00 Erweten, 93 00 • 15 00 

POPER1NGHE, 98 January. — Per Heet. 
Terwe, 19 40 a 00 00 Aerdappelf, B 60 • 00 00 
Rogge, 14 50 a 00 00 Boter per kilo, 8 10 a 00 00 
Haver, 10 95 a 00 00 Hoppe per 50 k. 115 0 a 000 00 

ROUSSELAERE 25 January. — per Heet. en half. 
Nieuwe Terwe fr. 27 00 a 90 00 Aerd. 100 kiK 

36 00 a 37 50 Oude 
Australische Tarwe 24 00 a 95 30 Roode 
Rogge 
Haver 
Boonen 

94 60 a 95 80 
10 00 a 20 00 
14 50 a 15 80 
9Q00a8000 

Boter per klló> 
Eyers per 35. 
Viggens 
loolaaed 

• 50 i 7 95; 
5 00a 5 V 
101a 9 00 

9000150 00 
0000* 00ff 

loouvOlm 105 Ut. 03 50 «04 00 
Lyntvon» 10» * w e e « n m 

Brugge, Drokkery VA!r»«rimrWi-r)t»Xfx. 



Brugge, den,fop February 1870. JV° 292. — 7d« Jaer, N° 5 

BUREEL TE BRUGGE 
alwaer dit blad verschynt 

DEN ZATERDAG 

IN SINT ANTONIUS 
OJUJUTIIUIS-STRATE, numero 4. 

AKNBKTBIilliCtKW 

40 CENTIMEN PER KEGEL. 
T JAER 30 

INSCHRYVINGEN EN BETALINGEN 
geschieden op het bureel van dit blad 

EN OP ALLE 

POSTKANTOOREN, 
mits eene verhooging van 25 centimes 

ABNKOIIDlIlttM 

20 GENTIMEN PER REGEL 

De Vlamingen zyn gelrouwe onderdanen — maer — zy en verdragen geen slaverny » (Keizer Karet), 

P r y a s v o o r s t a A 3 f r . 5 0 e . e n v o o r d e p r o v i n c i e 3 ffr. 7 5 c. v o o r a f t e b e t a l e n « e n d r u k k e r VANDEN BERGHE-DEN AUX, t e B r u g g e * 

YZERENWEG VAN DEN STAET. - i November.-
De uren met een (") geteekeud zyn expres-treinen. 
Van Brugge naer: 

" "" 8'28 9.34 10.43 Ooilende 7.17 
Gent, Brussel, Meche-

len en Antwerpen 7*13 
V. Ostende n. Brugge 6'43 
Van Gent » 6.02 
Van Brussel » 6*27 
V. Antwerpen • 6.»» 

2.37 7*25 8.32 

7.38 10.08 12.43 3*27 «.13 6.58 
7.00 9.30 12.03 3*00 8.45 6.00 
7"39 8.45 9.28 1.22 6'36 7.17 
8.08 12.02 5'»» 5.57 
9.50 3.45 4*50 

Van Mechêlen » 6"43 10.42 5*30 

YZERENWEGELN VAN WESTVLAENDEREN. 
•rogge 
Thourout 
Lichtervelde 
Rousselaere 
Iieghem 
lngelmunster 
Kortryk 
Vertrek Kortryk 
jfeenen . 

8.30 12.25 
8.57 11.50 12.53 

6.»» 9.06 12.»» 1.03 
6.19 9.24 1.22 4.2» 
6.33 9.39 1.37 4.40 
6 41 9.48 1.44 4.54 
7.»»10.18 2.10 
8.3510.13 2.13 
8.5810.33 2.37 

5.30 6.40 
5.54 7.08 
6.03 7.17 
6.16 7.38 
6.27 7.50 
6.52 7.58 
6.50 8.25 

4.30 7.50 8.35 
5.10 8.12 9.»» 

Wervick 
Comen 
Yper 
Poperinghe 

Poperingha 
Yper 
Comen 
Wervick 
Meenen 
Kortryk 
Vertrek Kortryk 
lngelmunster 
Iseghem 
Rousselaere 
Lichtervelde 
Thourout 
Brugge 

9.0610.41 2.45 
9.1410.50 2.53 
9.3911.15 3.19 
9.5511.35 3.35 
Van Poperinghe naer Brugge. 

5.35 8.20 9.10 
6.15 8.28 9.24 
7.»» 8.54 9.50 
7.25 9.1010.10 

Van Rousselaere n a e r ^V** 

5.35 9.15 1-2.»» 
6.15 9.35 12.20 
6.32 9.56 12.57 
6.39 10.05 12.44 
6.50 10.18 12.55 
7.10 10.35 1.15 
7.40 10.42 12.45 
8.01 10.58 1.04 3.15 
8.11 11.05 1.10 321 
8.27 11.18 1.24 3.35 

5.10 8.46 11-53 1.45 
5.17 8.55 11.40 1.55 

9.25 12.05 2.25 
ROUSSELAERE — YPER. 

4.40 
5.»» 
5.27 
5.35 
5.50 
4.15 

5.»» 7.»» 
5.17 7.20 
5.23 7.26 
5.40 7.40 
6.»» 7.59 
6.08 8.08 
6.30 8.58 

5 35 
5.55 
6.16 
6.25 
6.34 
6.55 
8.40 
9.05 
9.15 
9.40 

10.»» 

Yper naer Rousselaere 
9.30 1.30 
7.30 12.25 

7.45 
0.45 

THOUROUT — OOSTENDE. 
Van Thourout naer Oostende 5.80 9,00 2.»» 8.1» 

Oostende naer Thourout 8.90 10.30 12.00 t.18 
LICHTERVELDE — V E U R N I 

Lichtervelde naer Veurne 9.10 1.50 2.30 8.W 
Dixmude naer Veurne 9.51 2.28 4.»» a.4B 
Veurne naer Lichtervelde 7.25 11.40 4.90 6.1» 
Dixmude > 7.58 J J . U 5.10 tj& 

NIEUPORT — DIXMUDE. 
Vertrek uit Nieuport 7.20 11.15 4.40 I.OtS. 

» Dixmude 9.55 2.35 3.20 8.50. 
BRUGGE NAER GENT LANGST EECLOO. 

Van Brugge naer Eecloo en Gent, 9.30 12.30 4.10 6.8f 
Gent naer Eecloo en Brugge. 6.45 9.10 12.50 5.M 

BRUGGE NAERIBLANKEVBERGBE EN HETST. 
Brugge naer Blankenherghe 8.25 10.45 den zaterdag. 2.40 f.fS 
Blaukenherghenaer Brugge 6S5 9.24 » 11.40 
Brugge naer Heyst 8.25 f 2.40 7.25 
Heyst naer Brugge 6.05 11.20 5.20 

Twee kleene portatieve meubeltje*. 
Maetjes, 'k hén per occasie van de beere discussie op 

het hooghuis, hooren spreken van veel geestige en styf 
welriekende dingen en onder andere van twee kleene 

Eortatieve meubeltjes. Nu, 'k was betooverd om die 
uishoudelyke objecten ne keer te zien, en vermits 

schepen viole of solide rikgrale had verteld dat zy por-
tativelyk op 'tspectakel te ziene waren, trok ik 'san-
derendags 's navonds myne zondagsche kazakke over 
myne wekedaegsche veste en zoo regte naer de nieuwe 
beere sectie en een cartje gekocht en daermcê binnen. 
He wel, ik en was nog niet gekomen tot op den helft 
van den trap, loen myne neuze my annonceerde dat die 
twee kleene porlatieve bijoutjes al in circulatie waren. 
En effet, 'k kome aen de plaelse waer ze de paltos en 
de mantels en de kapelyntjes deposeeren, 'k zien daer 
iemand arriveeren die iels porlativelyk droeg, maer 'k 
en kan toch niet verrassureeren of het posilivelyk die 
twee porlatieve meubeltjes waren, want die objecten 
geleeken meer aen portugaelschejbeuterpotjes, verkleed 
in toilechirée als aen porlatieve huizelyke dingen, 'k 
Ginge daer dan ook voorby zonder veel attentie op te 
maken en ook peizende dat ik ze later meer op myn ge
mak zoude zien als ze op 't theater zouden figureeren. 
Zoo *k wachte, ik wachte, maer ze'Ü kwamen niet af 
en ik peisde 't is zeker dat ze van dage het stuk niet en 
spelen waerin dat ze op theater moeten gebruikt wor
den. Patiencie, dacht ik, en aen den eersten repos, 'k 
liep al zeere om een pin te uitzet. Maer ik staken effen 
myne neuze buiten myne loge of de fyne reuke van de 
twee kleene deugenieten vloog my zoo bevallig in myn 
aenzichte, dat ik peisde dat ze voor my stonden om my 
eene agréabele surprise te reserveeren en dat ik naer 
den grond teek om ze per ongeluk niet omverre te 
loopen, want dat ik er zoo by misse ne keer moeste 
tegen schippen, schepen solide rikgrale, die ze met zoo 
veel zorge gesoigneerd heeft, en zoude my die grossière 
faute nooit pardonneeren. 

Gelukkiglyk daer en was geen danger, maer eenen 
die nevens myn uitkwam en geneerde hem zoovele 
niet en hy zeide luid op: Brrrr! ca sent ici après Veau de 
rosé, dat riekt hier achter 't rooze water en ik zei 't is 
dat ze misschien geparfumeerd vernis gebruikt hén om 
die twee kleene porlatieve meubeltjes te schilderen. 

Non pas, non pas, zei hy, de kleene cabinets c'est 
inodore, maer de contenue c'est de parfums en jeuve-
neus, il a raison. Hewel 't is algelyk, absolveerde ik 
htm. 

Non pas, non pas, niksgelyk, paségal, zeidhy, van 
d'eene contenue ze zyn meer geparfumeerd als dander 
contenue, en daermeê waren wynder en bas; en ik liep 
al zeere om een pinte naer de Taverne, en ik en hén den 
anderen landsman niet meer zien weere keeren; maer 
ik moet er voor zyne verexcuseeringe by zeggen dat hy 
zulk geenen souden patater op zyn aenzichte staen en 
had als de myne, want het was een fyn gepommadeerd 
en fyn uitgedoscht seigneurtje, met een fyn en delicaet 
neuzetje op ze fyn aristoten muiltje. Atchie, 'k moet er 
by niezen, maetjes, maer 't en geeft niet, by zulke 
superbe feesten, mag een mensch wel een betje porlu-
geesehe uitwasemingen opsnuiven en inasemen. 

• • verbeteringen aen de Ste-KruUpoorte. 
Het poppekraem van de journal dè Bourg-pourri 

Mgt in zyn tweeling-numerotje van zondag en niaen-
4tg: 

«;W aenpalingen van de Ste-Kruispoorte zyn con-
* £ *5a ylt verbeterd. Men heeft geheel langs de 
» noide ofte voorgevel een plankier gemaekt dat hem 
* verlengt onder de poorte al twee kanten van de 
* F0**** Det6e*n aen de voetgangers permetteert van 
» «ander op aydt tt kunnen stellen ali er voituren 
» atnkOMta. » 

En het kinderachtige puppespel voegt daer by: 
« Er zyn weinige steden waer al deze détails ofte 

» kleinigheden zoo fyn gesoigneerd ofte gefizeleerd zyn 
» gelyk by ons. Deze voortdurende embellissementen 
» ofte verfraeijingen zullen op 't einde van Brugge 
» eene stad maken die aen al andere steden voor model 
» zal kunnen dienen. Wanneer men zich herrinnert 
» wat onze stad was over vyf-en-twintig jaer, dan 
* staet men verwondert te kyken op de gelukkige 
> veranderingen die hier gedaen zyn. » 

Als ik dat artikeltje eerst laze, 'k peisde dat het 
puppespel of wel die schoone verbeteringen niet gezien en 
hadde, of wel die reclame in den brugschen Bourg-
pourri hadde gesteld om met de jfyne gestudeerde 
oolykaerds te laohen, die deze schoone verbeteringen 
hebben uitgevoerd. Djilleke heeft die mooije restau
reeringen en nieuwe supplementaire werken ook ne 
keer gaen bekyken, en 't mag joen verrassureeren, 
op zyn eerlyk woord van Djilleke, dat het nooit 
van zyn leven eene grootere cosijonnerie van werken 
gezien en heeft als deze waermêe dat het puppekraem 
komt pretendeeren dat ze de abords van de Kruispoorte 
hén kunnen verbeteren. Plankieren leggen, gelyk deze 
onder de Kruispoorte is een stom ezelswerk. Dat moeten 
fyne ingenieurtjes of conducteurtjes zyn die de plans 
van zulke schoone verbeteringen teekenen en doen 
uitvoeren, en dat het geestig puppekraemtje van geen 
ingenieurs familie en ware, 't en zou toch met 
veel verstand van kennisse en met zoo veel zoete flat-
terie over die schoone verbeteringen niet kunnen oor-
deelen en daermeê boffen, om aen den pretentieusen 
toepets van sommigte gaeis een bêtje zeem te stryken. 
Dat de deze die voor vyf centimen kennisse hén van 
werken, ne keer gaen kyken en dat ze aen 't publyk 
ne keer expliqueeren waeroin dat de plankieren en de 
kalsyde onder de poorte met eene boog of om klaerder 
te spreken, met eene groote bulle liggen. Is dat mis
schien omdat dien doorgang geheel 'contrarie van het 
memorabel capucynegat (Ie trou des capucins) geraak-
kelyk zoude kunnen af wateren? Maer dat en was aen 
de Kruispoorte absoluit niet noodig, want de pente was 
daer van zelfs groot genoeg om geene hoogte te midden 
onder de poorte te moeten leggen. En die trottoir ofte 
plankier, gelyk het puppespel zegt, moet particulierlyk 
dienen om dat de menschen gemakkelyk de wagens en 
karren zouden kunuen vermyden, maer waerom heb
ben er dan die superfyne verbeteraers met eene yzere 
tralie de twee hoeken van de poorte by de brugge af
gesloten waerin dat er gemakkelyk twee a drie men
schen bunder kosten verduiken als er eenig gevaer was 
van overreden te worden. En waerom zynder zulke 
twee magnifieke steenhoopljes gemetseld in twee an
dere hoeken van dit antiek en precieus overblyfsel van 
het oude en prachtige Brugge. Dat is misschien ook 
al eene schoone verbeteringe, of zyn het misschien 
supports of contrefoits omdat de Kruispoorte niet en 
zoude succombeeren. 't Is gelyk hoe dat eene zotte 
mutse zulke werken noemt; 't is gelyk hoe dat sommige 
groote gazetten zulke ongepermétteerde knoeyernyen 
lof en eere toezwaeyen, ik ten minsten en wil of en 
kan dat geene schoone verbeteringen heeten, en als 
Brugge onder dat rapport als model aen andere steden 
moet gepresenteerd worden, dan is het, och arme, al 
verre gekomen. Ik verzoeke myne geëerde lezers zelve 
in persoons te gaen kyken en te oordeelen of myne 
absolveringen niet juste en zyn. 

En 't is aen de Gentpoorte al van 't zelfste. Daer heb
ben onze ingenieuze verbeteraers ook zulke schoone 
verbeteringen gedaen om de slad te verschoonen. Kykt 
ne keer wat eene superbe fabrike dat er daer staet ne
vens die oude vuile Gentpoorte. Da 'k gelyk die ver
beteraers ware, 'k smeet die abominabele Gentpoorte 
af om de mirabolante facade van dia schoone fabrike 
een bètje meer lucht te geven en een betje schoonder 

te doen uitkomen. Maer d propos hoeveel zouder allo 
jare wel gemaekt worden van dien bosch van wissen 
die daer by de vaert tegen de fabrike groeit, en hoe 
vele zou den hof van die fabrike wel opbrengen. Dat 
is nog al een schoon brokstje grond dat die verbeteraers 
aeu eenen van bunder collegaeis heeft aengestaen, in 
plaetse van hem met zyne fabrike buiten de stad te 
caseeren gelyk er met andere fabrikanten gedaen is. 
Ah! 't is waer, de stad en zou dan dit pronkgebouw 
niet binnen hare wallen g'hêd hén, en dat hadde zeker 
een groot verlies geweest voor de schoonte van Brugge. 
Er zyn ook nog vele andere schoone verbeteringen te 
signaleeren, maer Djilleken zal het initiatief van die 
aen te wyzen overlaten aen de afgesletene ferraille van 
den ouden Bourg-pourri, waeraen dat er ook nog eene 
geheele schoone verbeteringe kan geëffectueerd worden. 
En als het puppekraem die verbeteringe heeft doen 
kennen, dan zal Djilleken daerover insgelyks ne keer 
de fond van zyn jugement komen stryken. 

— ' • ' - - — — — — 

Mgr Dechampa en Pater Gratry der Oratoren. 
Men weet dat Mgr Dupanloup, in zyn laetste vlug

schrift nopens de onfeilbaerheid des pausen, gewag 
maekte van de werken van Mgr Dechamps en Mgr 
Manning, aertsbisschop van Westminster. 

Mgr Manning antwoordde aen Mgr Dupanloup, dat 
hy, in geen gevallen, den Paus van de Kerke en wilde 
scheiden. Dat verwonderde Mgr van Orleans» en hy 
vond in die woorden, vergeleken met het schrift van 
Mgr Manning, eene openbare tegenstrydigheid. Het
geen nogthans hier alleene te verwonderen is, dat is 
het misverstand van een man gelyk Mgr van Orleans; 
want in de woorden van Mgr Manning ligt slechts een 
grondbeginsel; immers wanneer de Paus spreekt aen 
al de geloovigen, dan spreekt hy als het hoofd van da 
Kerke, waervan hy geenszins en kan gescheiden wor
den. 

Dit en heeft nogthans de aenhangers van Mgr van 
Orleans niet belet van te zeggen, dat deze aen Mgr 
Manning onwederlegbaer geantwoord had. En Mgr 
Dechamps, riepen zy, moest er ook door, want hy ook 
had tegen Mgr Dupanloup geschreven! 

Intusschen heeft Mgr Dupanloap gezwegen en hy 
heeft wel gedaen; maer nu 

Gare! Laet de waerheid en de ootmoedigbeid nade
ren! 

Maer nu komt pater Gratry, in zyne plaetse, aen den 
aertsbisschop van Mechêlen antwoorden; en waeröp 
draegt zyn antwoorde? enkelyk op den brief van den 
Paus Honorius, op het 6** algemeen Concilie en eene 
vervalsching van het brevier. Door dit laetste feit, is de 
geleerde wereld tot beden toe in dwaling gebleven; en 
P. Gratry is van God gezonden om Mgr Dechamps en 
het Concilie te onderrichten. 

Luistert, wy vertalen letterlyk: 
Wat my betreft, ik geloof vastelyk dit te schryven door 

order van God en onzen Heer Jesus-Christus, en uit liefde 
voor de Kerke. De geringste der menschen kunnen orders 
van God ontvangen. Ik heb er ontvangen, en om te gehoor» 
zamen, zal ik verdragen al wat er te lyden is. 

Ziedaer een man die, om de onfaelbaerheid des Pau
sen te bestryden, zich zei ven eerst onfeilbaer verklaert 
gelyk Luther. 

Ho! indien men hier ten minste met het Beggyntje 
kon uitroepen simplex y simplex! 

Maer daer zit iets anders achter. 
Welk ook het gevoelen zy van Mgr Dupanloup, wy 

hebben voor dien kerkvoogd de grootste achting: maer 
dat zyne zake door zulke mannen verdedigd wordt, dat 
moet hem pynigen en vernederen. 

Hooge pensioentjes. 
Eene beslissing, genomen door de commissie der 



irni.wj-ii.wjt 

Voorzienigheidskas voor de onderwyzers der provincie 
Henegouwen, luidt dat er dertien onderwyzers en on
der wyzeréssen, pensioenen verkregen hebben voor de 
totale somme van 5 duist 8 honderd 01 francs. Dat is a 
peu prés voor ieder 297 francs's jaers of 81 cenlimen 
per dag. 

'k Vrage u een keer, is dat geen belachelyk pensioen? 
Is het geen schande voor een land gelyk Belgenland 
van 81 centiemtjes daegs te geven aen nienschen die de 
30 schoonste jaren van hun leven aen 't onderwys opge
offerd hebben?..... 

De gepensioneerde officieren hebben misschien gelyk 
van over hunne pensioenen te klagen, die niet vele on
der de 15 honderd fr. en gaen; maer wat moeten zy pei-
zen van die onderwyzers die daer 50jaren de lessen uit
een geleid hebben, om de kinders eene convenabele in-̂  
struerte te geven, hunne borst breken en hunne oogen 
verkranken, en die toen de formidabele somme van 81 
centimen pensioensgeld verki'ygen! 'l Is een schande!!! 

Dat het een ryk man ware die in de eene of andere 
administratie een plaelse bekleed, die nog al tamelyk 
betaeld wordt, of ievers een baron of grave, die ambas
sadeur of'attaché de lêgation ware, of een generael, die 
het hoegenaemd niet noodig en heeft, hy Tkreeg per dui-
zende francs pensioensgeld, maer een armen school
meester, allons donc, 81 cenlimen dat is sufiisant, on
derhoudt daermeê vrouw en kinders! 

In dé Tuïlerien te Parys heerscht er tegenwoordig 
eene diepe droefgeestigheid. 

De Moniteur Universelgeeft een diepgrondig woord 
van keizer Napoleon. 

— Ik en doe niets, zei hy; ik aenschouw. 
Deze regel is in het kort wat een dagblad breedvoe

riger zegt! 
«.Men. en spreekt van den keizer niet; hy zelve 

spreekt weinig en is in zyne gedachten verdiept, fly 
! en voedt geen wrok en biedt de hervormingen geènen 
weerstand; maer in den grond is hy bedroefd voor de 
onbestendigheid der dingen en de begoochelingen der 
poiilyk. Terwyl de salons van den minister Ollivier, 
Slpnrepabliekein, die uit liefde voor de vryheid, de kei-
zerlyke regime aengenomen heeft, met den grootsten 
glans schitteren, blyven de,Tuilerien in het duister en 
in de stille. Men spreekt geheel weinig van de bals die 
door den keizer zullen gegeven worden, terwyl men 
zich sterk bezig houdt met de feesten, die in het hotel 
Van den heer Chevreau, den nieuwen prefect der Seine, 
bereid worden. » 

Hierby mag men nueenige regels voegen, ontleend 
aen eene correspondencie der Indêpendance: 

«t De bplreding van het nieuw ministerie in Vrank-
ryk is de terugkeer geweest der asschen van Louis-
Philip. » 

Men weet dat de hulde, gestadig door het gouverne
ment van Louis-Philip aen de nagedachteuis van Napoj 

leon I bewezen, uilmunlende veie bygedregen hebben 
om de napoleontische denkbeelden populair te makeu. 

Maer niet alleen het gouvernement van Louis-Philip, 
'•-óok'd'c democraten, en wel hel meeste Viclor-IIugo en 
Bèranger hebben daeraen meegewerkt. 

Werkt men nu aen de terugkomste der familie van 
Orléans? 

Wat zal het ende van dit alles zyn? Wie weet het...? 
Intusschen en ziet keizer INapoIeon niet vecl.goeds voor 
hem ën zyn huisgezin in hel verschiet. 

Toen de heer Ollivier eenige dagen geleden zyne 
goedkeuring vroeg, om prins Pieter Bonaparte wegens 
de moord, gepleegd op den dagbladschryver Noir, voor 
het Hoog Gerechtshof te vervolgen, antwoordde keizer 
Napoleon, met de vrage: 

— En wanneer zal het myne beurt zyn, heer mi
nister? 

Wie weet of niet de eene of andere banneling, die 
thans krachtens den wil van het volk in het Wetgevend 
Korps zit, op die vrage zal antwoorden en zeggen : , 
> « Louis Bonaparte en moet voor het Hoog Gerechts
hof niet verschynen, aengezien het vonnis, dat daegs 
na den Staetsaenslag van 2 December 1851 tegen hem 
door die vierschaer uitgesproken wierd, nog niet uil-
gevoerd geworden is. » 

Dat men zich aen erge gebeurtenissen te verwachten 
Heeft, en zal niemand betwisten. 

..'.'/. Bets ovca» Biet ©Baeïca*wyë. 
, ;Er wordt vele op onze dagen over de moderne of 

«liberale verlichting » overdrachtiglyk bewezen, en 
natuerlyUerwyze (want het is by de « liberalen » een 
dogma geworden, dat de Kerke is, was en zal blyven, 
de moeder van alle onwetendheid!) wordt er dan ook 
over zoogezeide klerikale domheid der vorige tyden ge-
hlagueerd. 

Maer is dat allemale wel gelyk gy denkt, of schynt 
te denken, mynheeren? 

Wy zullen vandage de oplossing van dat vraegpunt 
aen ecu'uwer vrienden, aen een'man, dien gy zeker 
yan geen clericalisme noch te veel genegentheid voor 
de Kerke en zult verdenken, aen deu hoer Micliel Chc-
valier, overlaten. 

Luistert, hoe de vermaerde schryver zich uitdrukt: 
{,•« Eene daedzake — zegt hy —• is maer al lu weinig 

,* gekend, Ie weten: dat, sedert de revolutie van 1789 
» en de afschaffing dev religieuze orden, liet onderwys 
» schrikkelijk uditernitgegaeit is. 

» Voor 1781) was het getal leerlingen, welke ter scho-
* Ie gingen, dry en vier keeren zoo groot als thans. Er f 
'»• waren alsdan veel'meer beurzen -in t'OM enkele prü- i 

» vincie, in Fransch-Comté by voorbeeld, dan nu in ge-
» heel Vrankryk. 

» Zonder onze eeuwe te willen belasteren, en my als 
» een partydige voorstander der vorige tyden te willen 
» aenstellen, zal het my noglhans toegelaten zyn te zeg-
» gen, dat het op onze dagen moeijclyker is dan voor-
» tyds, voor eenen armen, maer bekwamen jongeling, 
» zynen weg met de studie te maken. 

» Vroeger wierd een kind, dat goede neiging en be-
» kwaemheid voor de studie loogde, gemakkelyk door 
» de geestelykheid onderscheiden, en niet minder ge-
» makkelyk in de eene of andere der talryke Collegien 
•» der gèêstel.yke orden kosteloos opgenomen. » 

Zoo spreekt de heer IVlichel Chevalier. 
Maer dat en zal niet beletten, dat onze gazettephilo-

sofen zullen voortgaen, hunne domheden tegen de zoo
gezeide klerikale domheid uit te kramen. 

•t' .r 

De SijaïMer. 
De Kamer heeft deze weke gediscuteerd over het 

koophandel wetboek. Zy is begonnen aen het kapittel 
dat handelt over de verschillende maetschappyen. 

De kwestie wierd besproken om te weten, of de ac
tiën der kommandiet-maetschappye aen drager mogen 
zyn. 

MM. Reynaert, de Rossius en Moncheur verklaerden 
zich, in grondbegin, ten voordeele van dit vraegpunt, 
doch zy verschilden over eenige by komende zaken. 
Alz'oo zou M. de Rossius willen dat de actiën der kom-
maudietTmaetschappyen, in titel» aen drager konden 
veranderd worden, doch enkel nadat ze ten volle be
taeld zyn. 

Deze zienswyze wierd door het gouvernement be
streden. Het debat en leverde echter niets belangryks op. 

©c visüfe ka£i»tc. 
Quo uique tandem?... 't is latyn, 
(Maer 't zal al gauw ten enden zyn) 
Dat ik vandage kome spreken, 
't is lange da'k niet uitgekeken 
En hen met myne rebbery. 
De schuld die was dat ik lyk gy, 
Alsook het Bertje van de loge, 
Myne oude staehde zakhorloge, 
In lange, ik wete wel voor 'wat, 
Espres niet opgewonden had. 
Deu sleuter was er van verloren, 
Sinds dat, parbleu, gy uitverkoren 
En uilgelezen wierd tot Gend, 
Tot 't kuisschen van den spaenschen vent. 
En sichten toen hén 'k blyven staken 
Van korte rebben voort te kraken, 
Uit vreeze van die nieuwe wet, 
Die ons zou geven een verzet 
Wanneer dat men het minst zou peizen, 
Of ons daerby nog zenden reizen, 
Met reden ofte niet voor 't slot 
In 't eene of 't and're ce'le-kot. 
Ik kan ik wel op tafel buisschen, 
Maer spaensche kerels helpen kuisschen, 
Met wit of gheluw duime-kruid, 
'k En doe ni mé, 't is daermé uit. 
Zoo laet ons nu maer uitverzinnen, 
Waermé da'k best nu zou beginnen 
Om zachtjes aen maer voort te doen. 
Wy zyn percis nog in 'tsaisoen 
Van 't zenden van visite kaerten. 
Waerom geen koeken of geen taerten ? 
Zy zouden by den Man daer yn 
Voorzeker wel gekomen zyn, 
Alsook nog by vele and're nienschen 
Die somtyds achter taerten wenschen, 
En die, voor taerten op' te snicn 
Al dikwyls op hun centen zien, 
Maer die daer van wel zoün genieten, 
Indien de taerten maer voor nieten 
Op tafel wierden opgebragt. 
Dit is ten minsten myn gedacht... 
'k Ben ver van kaerten afgeweken, 
Maer 'k zal per naesten daer van spreken. 

Rebbekraker. 

Ecaaen Siooggeleerdcm boen». 
Boer Jan, ik zal hem alzoo heeten, al is 't dat hy 

overal hier in 't ronde bekend is van boer Wannes, 
kreeg eens de keure van op eene vele grootere hofsté 
te gaen dan de deze die hy bebouwde. Hy ging dan 
naer zynen nieuwen proprielaris te wege, om zynen 
pacht te maken en te leekenen. Ik zegge wel teekenen, 
want boer Jan die niet en koste lezen noch schryven, 
leekende een kruiske van onder het papier waerop den 
pacht geschreven stond. 

Als al de conditien vooren gelezen en door boer Jan 
aenveerd waren, vroeg den heer dat hy zou willen 
zynen nacm schryven. 'k En kan niet schryven, zei 
Jan, zoo met een kruisken 't gink ook. Geeft daer eens 
dien dikken boek, zei Mynheer aen Jan. Excuses, Myn-
heere, zei Jan, 'k en kan niet lezen ook. Maer kunt 
gy niet lezen, gy kunt toch wel dien boek in de handen 
nemen, 'k Zal proberen, zei Jan, en hy probeerde en 
'l ging. Maer 's noens aen tafel, want boer Jan, bleef 
daer eten, Jan at zoodanig wel en veel vleeseh, dat het 
een plezier was om ziene. Hoe kunt gy toch zoo vele 
binnenspelen? vroeg dien heer aen Jan. Om dal ik dat 
van jongs af geleerd heb, zei Jan. Ja, maer toch geen 
vleesch? Jan. Neen, Mynheer, pap en erappels. Maer 
hoe hebt gy kunnen lèeren vleesch eten, daer gy niet 
en koste leèren lezen en schryven? Zei, Mynheere, luis
tert : 'k en, hén nooit geen letters geleerd, zoo 't en is 

niet te verwonderen dat ik noch lezen noch Schryven 
en kan, maer pap en erappels dat is den A B C van al 
de spyzen die er zyn, ja, van al de kerremissen, en die 
dien A B C van buiten kan, kan in al de beste brokken 
lezen. Atchie. 

Dry nlcawe moordcri. 
De vreeslyke boeling van liet monster in menschelyke 

gedaehte, van den gruwel) ken moordenaer Tropmann, 
tiadde tot voorbeeld moeten dienen aen de booswichten 
en hun eene heilzame vrees inboezemen. Het is echter 
diep bedroevend, te moeten zeggen dat de onthoofding 
vanden raenschenslachter van Paotin, en de afschrik 
door zyne wanbedryven alom verwekt, den arm van 
andere ir.oordenaers niet tegen gehouden en heeft; want 
dag op dag zyn wy, tegen onzen wil, verplicht nieuwe 
misdaden aen te boeken. 

Den 28 january, 's avonds ten 6 ure, zegt de Patrie van 
Parys, wierd de wyk van het Elysêe door de tyding van 
een verschrikkelyken moord in opschudding gebracht. 

De kamerknecht van Mad. Lombard, de rite du Fau-
bourg Saint-Honoré, 83 bewonende, heeft zyne meesteres 
met eene mesteke vermoord en het kamermeise en het 
keukenmeise gevaerlyk gekwetst. 

Gedurende den dag, zegt de Figaro, had de dienst
knecht geschil met Mad. Lombard gehad. Des avonds, 
op den oogenblik dat zy hem bevel gaf de tafel te doen 
opdienen, sprong hy op haer en bragt haer eene messteke 
in de keel toe. 

Op haer geschreeuw kwam de kamenier toegesneld; 
doch de moordenaer sprong op haer toe en kwetste haer 
yselyk. Eindelyk, toen het keukenmeise hare meesteres 
wilde ter hulp komen, wierd zy door den moordenaer 
op den grond geworpen. In de worsteling bekwam zy 
eene ernstige wonde aen de hand. 

Mad. Lombard isoogenblikkelyk aen de gevolgen van 
hare wonde bezweken; men wanhoopt de kamenier te 
zullen kunnen redden. 

Öp het gedruisch der worsteling is een buerman, een 
behanger, in het huis gedrongen en heeft welhaést den 
moordenaer in de handen der stadssergeanten geleverd. 

Men zegt, dat de moordenaer van belgischen oor
sprong is. Ook verzekert men dat hy dronke was. Zie
hier eene ontroerende inlichting: Het schynt dat de 
echtgenoot van Mad. Lombard, dit verschrikkelyke 
schouwspel bygewoond beeft; doch dat hy, ten gevolge 
van lamheid, zynen zetel niet kon verlaten en geene 
hulp verleeneh aen zyne vrouw, die onder zyne oogen 
vermoord wierd. 

Mad. Lombard was S3 jaren oud. Uit haer eersie hu-
welyk had zy eene dochter, by welke zy den avond van 
vrydag moest doorbrengen. Zy was zeer geacht, leidde 
een stil en deugdzaem leven, en bewees haren man 
eene buitengewone zorg. 

Wat den moordenaer betreft, doctor Dal-Piaz denkt 
dat hy gehandeld heeft onder den indruk van een ra-
zenden aénval, te weeg gebracht door het misbruik van 
absinthe. Volgens andere inlichtingen en dronk hy de
zen drank niet; maer wel wyn. 

Zoo het schynt is Lathauwers in 1863 te Brussel ver
oordeeld geworden tot twee jaren gevangenis en be-
rooving van zyne burgerrechten, voor aenslag óp de 
zeden. Hy heeft, zegt hy, gediend als knecht in het 
zinnelooshuis teUccle;doch men zou daeruit verstaeri 
dat hy daer als zinnelooze gezeten heeft. 

Lathauwers en toont geen berouw. Hy en heeft den 
man geen kwaed gedaen, omdat deze hem nooit iets 
misdeed. Hel keukenmeise van M. Fitz-James heeft hy 
gewond, enkel om zich te verdedigen. 

Zondag was het de schier drièvoude moord in de 
voorstad Saint Honoré, Parys, welke men elkander met 
afgryzen verhaelde, en welks bedryver Lathauwer 
Dyscndag avond reeds by den onderzoeksreen ter 
Drouët-Darc onderhoord is geworden. Hedeu verhaelt 
de Figaro als volgt eene nieuwe moord : 

« Rechtover de Pyramidenstratè, in de Saint-lfonöré-
strale, 285, woonde sedert eenigen lyd in een kamerke 
van de eerste stage, eene vrouwe van meer dan twy-
felachligo zeden, Joséphine Rispal genoemd. Zy bad als 
min naer eenen getrouwden man van 48 jaren, vader 
van twee kinders, Eugcen Durand genoemd en woon
achtig in de strate Menilmontant. Dit was een groeve 
en brutale kerel en, na herhaelde en gewelddadige too-
neélen, deedde eigenaer van 'thuis dat wy f daeruit 
vertrekken. ^, 

— Ik aenveerd dat besluit,; — zei Joséphine — doch 
ik vreeze dat my eerlang iets anders zal overkomen. 

De voorgevoelens dier rampzalige en bedrogen haer 
niet. !, 

Verleden Zondag avond, ten 8 ure, kwamen! Durand 
en zyne aenhoudster in dat huis terug; beiden schenen 

geroep 
van moord! 

Durand vervolgde haer op den trap en trof haer al-
daer, met dolksteken; de ongelukkige stapte nog een 
paer trappen af en viel dan badende in haer "bloed op 
den vloer. .».\\ 

De conciërge, die alleen de noodkreten gehoord, had, 
was aenstonds politieagenten gaen roepen. Toen:zy 
terugkwam, zag zy Durand over het slachloHer gebo
gen, en die haer omarmde, zeggende : 

— 't Is gedaen; ik heb haer gedood! Open de deur 
voor my! Ga de police halen! de police! 

Juist op dien oogenblik kwam de police daer, en 
Durand liet zich zonder tegenstand mede leiden. Het 
was yselyk dieu moordenaer tq zien, met Moote voeten 
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en slechts mot een e broek gekleed, lerwyl zyn hemde 
en onderveste besmeurd waren met'bloed, langs de 
plankieren der straten Sainl-Honore en, Sainl-ftoch, 
naer't politiebureel te zien overbrengen. 

Uit het onderzoek, aenstonds door denj heer police-
commissaris der wyk gedaen, blykt dat Joséphine Bis-
pal vier erge wonden bekomen heeft: aen de keel, aen 
beide boezems én aen den rechter arm. Weder naer 
bovenop haer bed gebracht, gaf zy denj laélsten snik, 
zonder tot haer verstand terug gekomen té zyn. Het 
dolkmes van .den moördenaer heeft meri op den trap 
gevonden. 

Een andere moord heeft plaetse gehad in de gemeen
te ïMigneau (Seinc et Oise). De Union geeft daervan het 
volgende vërhael: 

« De veldwachter van die gemeente heeft de vrouwe 
Marie Dezelte met haer een been opgehangen gevon
den aen een boom, dichte by dat géhuchte, derwyze 
dat het hoofd den grond raekte. Aen den onderhals be
merkte men de sporen èener verworging by middel 
van eene koorde, die ook gediend heeft om hel lyk 
voort te slepen. 

» Dé moord moet begaen zyn ten I ure 's nachts, op 
een afgezonderd en weinig bezocht voetpad. 

» Die ongelukkige is vermoord met inzicht van dief
stal. Marie Dezelte hield, met haren man, eene kantyn 
in dat géhuchte, en was aen den drank verslaefd. Den 
2o January had zyzich naer Poissy begeven, om aldaer 
vers'chillende voorwerpen te koopen.* Zy dronk aldaer 
met eenige werklieden, en, geheel bedronken, keerde 
zy huiswaerts zonder iets gekocht te hebben. 

Te middernacht, op het vlakke veld gekomen, wierd 
zy door booswichten aengerand, die haer bestolen, ver-
worgden, en daerna haer lyk voortsleepten lot by^het 
géhuchte Migneaü, alwaer ze gevonden is. 

De bedryvers van dat schelmstuk zyn tot heden nog 
onbekend. 

; C o r r e s p o n d e n t i e n . 
Leeghem :.... 

Mynheer Jirér 50, 
D.ysendag, 25 van NieuWjaermaend, heeft de inhul-

ding plaets gehad van M. Victor Pycke, als burgemees
ter van gezeide gemeente, dié alhier in min dan een 
jaer twee loffelykè benoemingen ontvangen heeft: de 
'eerste als Notaris en de tweede als Burgemeester. 

Al was de dag zyner inhalinge bitter koud, zoo zag 
men nogtans den grooten iever by alle Ledegheranaren 
pryken; van 's morgens vroeg zag men aen alle kanten 
menschen vlytig aen 't werk, om de straten als lust
hoven te maken.cn met sperren te beplanten en ook 
hunne huizen rykelyk met alle gewaed te versieren, al
waer de stoet moest doortrekken. 

Omtrent den middag was alles in volle orde, byna 
al voltrokken, vendels en vlaggen wapperden weg en 
weer boven de stralen en op de huizen, en vele waren 
voorzien van een jaerschrift. De lyd kwam dat de stoet 
ging.vertrekken -aen; de kant der prochie (by Bey(hem) 
samengesteld zoo als volgt: De raedsheeren" en byzon-
dere familieu, de geestejykheid der prochie, de rauzyk-
harmonie van Ledeghem en de Gilde St-Sebastiaen, 
om hunnen achtbaren burgmeester aldaer te gaen ont
vangen. Zy allen*waren in afvvagtinge op het einde, 
der prochie aen de herberg gezeid, \Pé Dreupellees).' 
't Was .twee uren en half namiddag, wanneer den burg-i 
meester aldaer aeukwam, om zyne verwellekoming te 
ontvangen van geeslelyke en wereldlyke overheden. 
Na dal dit alles gedaen was, nam de eerste schepenen 
het woord en las een schoone discours af, die vele 
toegejuichd wierd, en de omstaenders lieten het geroep 
hooren van: Leve onzen burgmeester Pycke. dat hy leeft: 
Na de eerewyn geschonken en gedronken te hebben 
en dat het inuzyk de brabanconne had laten hooren, 
zette de stoet zyne weg voort naer de plaetse, vooren-
gegaen aoor eene schoone cavalcade en gevolgd door 
12 of 13 ry tuigen. 

Overal waren de straten luisterlyk versierd. Men en 
hoorde niets anders als het gebulderd van canons en 
't luiden der klokken. Aen de herberg Sinte Pieter ge
komen zynde, nam bet oud bazinneke der estaminet 
het.woord en las een discours af, waerna de eerewyn 
op nieuw geschonken wierd. 

Hier was de heer Pycke in volle aendoening als hy 
den overgrooten iever zag van zyne prochianen. Van 
daer zette de stoel voort tot aen het hoekskc, alwaer 
een iheater gemaekt was, vvaerop men verscheidene 
ambachten verbeelde en waerop een bakker gedurig 
van zyne pas gebakkene koeken uitdeelde en van de
welke de burgemeester en de raedsheeren herlelyk pro
fileerden. 

'k Moet zeggen dat de Ledeghemnaran geen moeite 
gespaerd en hebben om die inhulding luisterlyk te 
maken, en dat zy verstand hebben van pareeren. Ook 
stroomde het volk van alle kanten naer Leeghem 
plaetse, niettegenstaende de groote koude, om hunnen 
nieuwen burgemeester te zien. 

Om 4 uren en half heeft de heer burgemeester de 
straten doorwandeld en al' de dichten en jaerschriflen 
bezigtigd. Om aen myne lezers te voldoen, laet ik er 
hier éonigtc volgen dié ik met myne koude verstevene 
hand op het papier gekletst nebbe : 

Aen Pë Dreupelkes by Beythem: 
UWe sChoone lutreüé aLbler aGlitha're bUreMeester VerhcUgt 

WaerLYk UWe InWoners. 
Ity de kloktuider stond er: 

• Ik doe de klok luiden 
Om de feest aen te duiden 
Waer als onderdaen 
Oin den burginoester te onlfacn. 

By de kleermaker stond er, waerbyby zat te naeijen: 
M'. de Burgmeester vvy zyn 
Hier aen 't naeijen met de mncbyn 

• Wy werken na de mode en den zin, 
Eu 't is al om {jeld (e win, 
Alhier by meester Thilogoon Soen 
Sa brengt maer op heb-je wat vandoen 
't Zy broek, pello, frak o't'gilét 
Die wilt krygt hier de leste sné. 

By de metser stond er: 
Ik ben verheugd en verblyd 

Ik lach ook altyd 
Omdat gy M. Pycke hier hurgmeester zyt. 

Aen 't laetste huis dat ze pinten in de Rolleghemstrate. 
Hoog geacht en geprezen, 
Is toch waerachtig dezen, 
D'heer borgemeesler Pycke, 
Waer'voor ik en myns gelyke, 
Onze huizen ryk versieren 
Om zyn installatie te vieren. 

Hier heb ik moeten uitscheen. De avond kwam aen, 
de huizen wierden verlicht en een schoon vier werk 
wierd ontsteken, die geduerd heeft tot omtrent acht 
uren 's avonds. Deze feeste zal lange in hel geheugen 
blyven van ieder Leeghemnare en van deze der om
liggende prochien die op de feeste tegenwoordig waren 

' t IViemnvs -van elo ^velce . 
Hier zyn eenige omstandigheden nopens de moord op 

den ongelukkigen Van Nieuwenhuyse gepleegd : 
Toen Duchaleletden zondag 9january zich te Brugge 

ten huize van Van Nieuwenhuyse bevond, was zyne 
eerste bezorgdheid om te weten of zyn slagtoffer 
konde zwemmen. Daertoe verbaelde hy een toeval, hem 
overgekomen. Zie, vriend Van Nieuwenhuyse, sprak hy 
(terwyl onzen vellenkoopman eenige vellen te droogen 
hing), deze weke was ik er haest aen, ik vond byna den 
dood in het water; gaende langs de vaert (zonder te 
zeggen welke vaert), viel ik van den oever in het water, 
maer alsof God met my was, ik haperde met mynen 
overjas aen eene staek en aldus kon ik er toe geraken 
om my te redden, want anders ware ik verdronken 
geweest, daer ik niet zwemmen en kon en daerby in 
een wintersenen av^nd. Indien myne vrouw dit wist, 
die zich t'huis te Luik bevindt, o! ze zou zoo ongerust 
zyn, en altyd zou ze my afraden aldaer te gaen! Maer 
wat wilt ge, als men geneigend is voor de commercie en 
geld wil winnen! Ook en heb ik het haer niet willen 
schryven, en wanneer ik deze weke te Luik by myne 
vrouw zal terug keeren, die my zeker al verwacht heeft, 
nog en zal ik haer myn ongeval niet vertellen!.... Ein-
delyk vroeg hy: — Maer, Van Nieuwenhuyse, kunt gy 
zwemmen? — Dezen was zoodanig in zyne commercie-
ontwerpen en in 't ophangen van zyne vellen verdiept 
dat hy geen acht nam op de vrage van Duchalelet. Maer 
de vrouw antwoordde in zyne plaetse, en zei: — Neen, 
vriend, Van Nieuwenhuyse en kan niet zwemmen. Maer 
dezen, eensklaps als uit eene myraering opschietende, 
zeide driftig: — Wat! kan ik niet zwemmen, 'k zou 't u 
leeren! Zoo ik in 't water viel, 't zy gracht of vaert, rap 
ware ik er uit! — En Duchalelet hernam: — Bah! 
vriend, wat baet zwemmen in den winter, gauw pakt 
de koude u aen 't hert en ge zyt verloren! Die laetste 
zinspeling van Duchatelet, moest Van Nieuwenhuyse 
doen bekennen dat hy wel gelyk kon hebben. De on
gelukkige! had hy op dit oogenblik nog kunnen don
ken, dal die zinspeling voor hem noodlottig moest 
worden. 

De redekaveling over het gewaend ongeval wierd 
door vrouw Van Nieuwenhuyse onderbroken, die zei : 
— Zoo, ge woont te Luik; heweï, ik heb daer eenen 
broeder die ook getrouwd is. • 

Om de vriendschap der echlgenooten Van Nieuwen
huyse nog meer te winnen, nam Duchatelet, alsof hy 
inderdaed Luik bewoonde, aenstonds inlichtingen over 
die broeder, schreef zyn adres op en beloofde compli
menten te zullen doen, zoohaest hy te Luik aenkwam. 

Toen Duchalelet, Van Nieuwenhuyse, zyne vrouwe 
en kinders des avonds van de estaminet de Kickenmart 
kwamen, trokken zy, alvorens huiswaerts te keeren, de 
estaminet de Stad Berlin, op de Vischmart, binnen, al
waer alles in leven was en men op de piano speelde en 
vreugdig zong. Duchatelet zei ook te kunnen zingen, 
niapr de tyd allengs verkorlende om met den trein naer 
Landeghem Ie vertrekken, beloofde hy later zyn gezel
schap met eenige lïedljes (e amuseren. Een der kinders 
van Van Nieuwenhuyse eene vrouwe met koeken in de 
herberge ziende binnen komen, vroeg eene koeke aen 
zyne moeder; hai'e kinders willende voldoen, kocht zy 
verscheidene koeken en gaf ook eene aen Duchatelet, 
die dezelve gretig opat! 

Wanneer vrouw Van Nieuwenhuyse, sieurs Dubois 
en De Brabandere door het parket van Gent geroepen 
wierden om een uit het verbindingskanael opgevischt 
lyk Ie aenschouwen, hetwelk dat niet en was van Van 
Nieuwenhuyse, is de cerstgemelde ook door den on-
derzoeksregier onderhoord geworden. 

By het terugbrengen van Duchatelet naer Gent, van 
de plaetse waer het lyk lag, nam Dubois eene gelegen
heid w.aer om de vermoedelyke moördenaer aen te 
spreken, en hy vroeg hem: Hcwel, Duchatelet (zinspe
lende op de komedie welke hy in zyne herberg de 
Kiekenmarkl gespeeld had, zouden we nu niet een hal-
veken fransclien nemen? En Duchatelet antwoordde: 
« Dat ik het maer en hadde! » 

Men heeft bemerkt dat hy verschelde nieuwe k le 
dingsstukken aen had, gekocht met het geld op Van 
Nieuwenhuyse gestolen; ook had hy een nieuwe hor
loge gekocht. 

Van de 42 a 4500 franks, vermoedelyk door Ducha-
| telet op zyn slagtoffer gestolen, heeft men by zyne aen-
J houding slechts nog 200 fr. gevonden. 

— De brugsche police heeft eene belangryke vangsfe 
gedaen. Men weel dat er sedert eenigen tyd op onze 
mar ten talryke porte-monnaies uit de zakken van da-
men, burgersvrouwen, winkelierstersen ook heeren en 
landbouwers verdwenen, en d'eene en d'andere dachten, 
dat hunne porte-monnaies verloren of gestolen waren. 
De tweede meening is bevestigd geworden, want de 
police heeft Vrydag de daderesse aengehouden. Eene 
herbergierster wierd op de Vischmart geware, dat zy 
haren porte-monnaie kwyt was, bevattende 55 frank; 
zy gaf daer onmiddelyk kennisse van aen den hoofd-
police-commissaris, den heer Moenaert, die de herber
gierster ondervroeg of zy soms niet een blondharig 
meiske rond haer en had gezien, schynende ongeveer 
20 jaren oud, wel gekleed, en dat men sedert kort ver
dacht hield. Zy antwoordde bevestigend, en de ma-
gistraet gelastte onmiddelyk zynen adjunct-commissa
ris, den heer Maladry, het meiske op te zoeken tot in 
hare woonste, Karmersstrate. De heer Maladry ontdek
te alles; de porte-monnaie wierd op het meiske gevon
den, en zy had reeds een groot gedeelte van 't geld uit
gegeven. Zy bekende den porte-monnaie ontvreemd te 
hebben, en verder overladen door vragen, bekende zy 
zich tevens plichtig aen de dieften van een groot getal 
porte-monnaies, uit de zakken van persoon en, die zich 
ter mart bevonden. De gauwdiefegge is aengehouden. 

— Linnen, katoen en papier zyn lot nu toe de stoffen 
geweest waervan de kraegstjes en halzekcs gemaekt 
wierden. Nu beginnen ze in Engeland op een andere 
wyze kraegstjes te maken. Ze zyn van geheel din blek, 
en wit verlakt, als ze een befje zwart geworden zyn, 
ge 'n neemt maer een borstel en ge geeft crepëz mét 
wat zeepsop tot dat het wederom wit wordt, en na 
langdurig gekuischt te hebben, kunt gy het op nieuw 
doen verlakken. Van wat voor inventcurs zal men nog 
hooren. 

— De dieften zyn tegenwoordig aen 'torder van den 
dag. Te Hombeeck, by Mechelen, is er eene diefte ge
beurd, ten nadeele van eene schooijege van 65 jaer. 
Deze ongelukkige bezat een kleen spaerpotje van om
trent 140 frank, leefde van de weldadigheid der goede 
lieden en bewoonde een kleen armtierig huizekc, waer 
men niet anders en zag voor mobilair als eenigte ver
sletene stoelen. Het ontstolene geld, had zy gedurende 
vele jaren, centje per centje vergaerd, en zorgvuldig 
in een lynwaden beurzeke in haer strooizakske wegge-
steken. 

Nooit en heeft zy aen iemand van haren schat ge
sproken, en ook niemaud en had gedacht dat dat moe-
derke zulk een fortuintje bezat. 

Die gierige bedelaresse leefde met water en brood, 
en als zy koud had, ging zy by hare gebuers in 't 
hoekske van den heerd gaen zitten om haer te warmen. 
Het is op zulken oogenblik, in den vooravond, als het 
styf koud bad, dat het een weinig gaen warmen was, 
dat er een dief in haer hutje zal gedrongen zyn en *t 
wyvekes fortuintje zal geroofd hebben. Het is om zin
neloos te worden van verdriet, ea alle minute neemt 
het zynen strooizak op, peizende van zynen schat te 
vinden, maer 't is vruchteloos. De wet is van de zake 
verwiltigd, en een kerel, die nu en dan 't wyveke 
kwam bezoeken, en die sedert de diefte niet meer te 
ziene en is, wordt verdacht de dader er van te zyn. 
Volgens het zeggen, zou hy eens by *t wyveke gekomen 
zyn, juiste als het bezig was met van eenigte centjes 
zyn fortuintje in zyn strooizak te vermeerderen, 't Is 
curieus hoe die bedelaers genegen zyn hun geld in 
strooizakken te steken. 

— 445 engelsche burgemeesters en omtrent 't zestig 
ladies burgemeesteressen zyn te Brussel aengekomen 
met het kofferke bevattende het nationael adres, dat de 
koning Leopold II in de maend November gehoord 
heeft. Het adres is op parkement geschreven en in pur
per maroquin gebonden. Het kofferke is in massif zil
ver en zeer kunstig gemaekt. 

Leopold II heeft ter dezer gelegentheid een discours 
in het engelsen gedaen, en zoo correct als een engelsch-
uian. 

't Is aerdig dat Leopold II zoo goed dat engelsch kan 
prononceren en dat hy de vlaemsche tale niet en kent, 
en dat hy pertang koning is van een land waervan 5 
provinciën op 9 de vlaemsche tale spreken. 

— De. pensioenen van de heeren ofGciertjes en zyn 
maer van 4 miljoen 572 duist frank vermeerderd in 24 
jaer tyds. In 4846 beliepen de pensioenen op 2 miljoen 
447 duist frank. In 1850, op 2 miljoen 428 duist 740 
frank. In 4860, op 5 miljoen 432 duist frank. En in 
1870, op 3 miljoen 480 duist frank. Burgers, brengt 
maer op. 

— Zondag 6 February, zal met grooten luister ge
vierd worden, in de kerk der EE. PP. Carmelieten dis-
calsen, de drydacgsche plechtigheid ter eere van Maria. 
Om 9 uren de Hoogmis, om 2 uren Vespers, Lof en 
Sermoen, om 5 4/2 uren, Sermoen en solemneel Lof 
door Mgr. Wemaer. 

— Het gemeente bestier van Luik heeft, naer het 
voorbeeld van Antwerpen, de subsidie die jaerlyks be
stemd was voor de comedie, afgeschaft. Al de steden 
van Belgenland zouden dit exempel moeten naervolgen. 

De comedien, peerdenloopstryden (of halsebrekeryen) 
zyn vermaken die door degene die er willen van ge
nieten, moeten betaeld worden, 't En is niet juiste de 
burgerye te doen betalen voor plaizierkes waervan de 
ryke alleene profiteren. 

— M. Kockenpoo, onderpastor van St-Nicolaes te Iper, 
is den 30 January, in den ouderdom van 51 jaren, 
overleden. 

— Jau-Buplista Tropmann, is de 40« veroordeelde, 
die sedert den i January 4801 té Parys geguillotineerd 
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is, en de 27» die zyne straffe op het plein van Roqnette 
onderstaen heeft, 't En is nog maer sedert 1831 dat 
men op het plein van Roquette guillotineert, 't Was 
een zeker Joseph Hamblot, gargon de café, 49 jaer oud, 
die de eerste op dat plein, den 46 December 4851, ont
hoofd wierd. 

— Men spreekt somwylen van bals omdat ze zoovele 
geld kosten. He wel, wat raekt dat voor iemand die 
kluiten heeft en die genegen is om 't volk te laten le
ven. Ziet een keer naer de Milord van op de Kieken-
mart te Brugge, daer was 't eentwat, daer hebben ze 
bun büikske deugd gedaen, die djiks en ander ook, 't 
is te zeggen, 't Heeft vele geld gekost, want daer en 
was niets te kort. Maer wil-je nu een keer weten, lezers 
en lezeressen, wat dat men alzoo dpeu prés gebruikt, 
op ieder bal in de Tuilerien te Parys? Ilewel, telt een 
keer op uwe vingers met my te samen en gy zult daer-
yan verbaesd sta en kyken. Horkt en telt meê: 

900 flasschen champagne, 400 flasschen bordeaux, 50 
flasschen madera, 1200 liters limonadesirope, 200 liters 
cafésorbet, 200 liters warme chocolaê, 2000 porties ys, 
4200 liters punch, 200 liters thee, 5000 gebakjes, 100 
•taerten, 600 kilos vleesch, 400 leverpasteitjes, 200 kie
kens, 50 faizanten, 400 patryzen, 12 hespen, 3000 leeu
werikken, 24 verschillende vischgerechlen, 42 galan-
tines, 24 schotels met verschillende salaên en groenten, 
16 met truffels, 20 lendestukken en 3000 broodjes. 

En dat alles wordt op het gemak binnengespeeld 
-door gevraegde en ongevraegde, op eenen avond en 
toen nog in weinige uren. Wal zeg-je daervan werk
man, die meugt opspringen met een handsvol patatten 
in grand tenue, met ne krakelouw daerby, als je 't kan 
betalen. 

— Maendag namiddag is een tienjarig kind, Frans 
De Paepe geheeten, van eenen wagen gevallen, waerop 
zyn vader hem gezet had Het kind bezweek eèn 
lialf ure na zynen val! 

— Eergister heeft men voor den onderzoeksrechter 
van Brugge gebragt den genoemde Ivo Tuyaert, wever 
té Ruyselede, belicht van Hendrik Debel, wever Ie 
Kaneghem, verscheidene messleken toegebragt te heb
hen, welke diens leven in gevaer stellen. 

Prlesterlyke benoemingen. 
. Mgr de Bisschop van Brugge, komt de volgende benoemingen te 
doen : 

M» Angillis, Paslor te Assebroucke, wordt Pastor te Cuerne, in ver
vanging van M. De Vlieghere, onlslaggever. M. Van Hollebeke, directeur 
der Broeders van Liefde te Brugge, wordt Pastor te Assebroucke. 

K l a c h t j e » . 
Een boer, en geen van de slimste zulde, kwam by een avocaet om een 

erfdeel te eischen. Geheel goed, vriend, zei de avocaet, maer hebt gy een 
geslaclUsboora? (hoorn van familie, op zyn Brugsch gezeid.) Wel, Myn-
heer, antwoorode de domme boer, ik heb nog al veel boomen op mynen 
akker staen, maer dat er den dien by is, daten kan ik u niet verzekeren. 

Dat was een slimraen vos, hé? 
« 

— Een mevrouwtje, wiens aenzichle weinig door de stralen van de 
zunne beschadigd was, die niet jong meer en was, maer nog al tame-
lyk schoone, bezag gedurig zyn eigen zelven in eene spegel, en vroeg 
aen eene dochter die juiste zestien jaer oud was: Kind, watzoudtgy 
geven om zoo schoone te zyn als ik? — Juiste foo veel, was de ant
woordde, als gy, om zoo jong te zyn als ik. 

Op de feeste van Neuilly, stond er een paljas op de mart die kleene 
, brochuertjes verkocht. Na gedurig geschreeuwd te hebben dat het iets 
was voor allemans gerief, dat er elk-end-een zyne rekeninge zou in ge
vonden hebben, de keukenmeisens, de oude wyfs, de jonkheden, enz., 

• voegde hy er by: Er is zelfs in dat brochuertje een blad wit papier voor 
degene die niet en kunnen lezen. 

* * 
Harpagon schreef laetst een brief aen een van zyne vrienden, zonder 

hem te frankeren, wel te verstaen, en voegde er al onder de volgende 
woorden by: « Mynen vriend, de postzegel ii er van geschoven, juiste 
als de brief in de boile slibberde. » 

* « 
Kolje, ging snuchtens ten negenen een van zyne vrienden bezoeken. 

Hy lag nog te slapen. — Hela, luiaerd, lig-je gy nog te slapen. — 
Zwygt, vriend, 't was wel twaelve van den nacht, als ik slapen ging. 
— Schoone reden, ik die legen u spreke, 'k en heb ik nog rayn bedde 
niet gezien, en 'k ben ik pertang al lange op. 

Een kooldrager kwam in eene herberg, en vroeg een borreltje klaren 
djin. De bazinne bedient hem. De kooldrager beziet al knarzeltanden 
het kleen glazetje die hem loegedient wierd, en vraegt waerom dat het 

' niet grooler en is, slokt het al met een keer uit, trekt de deure open, stelt 
hetglazelje op den grond en geeft het zoo eenen geweldigen schop, dat 
het in honderd stukken op de slrate vloog, zeggende: Daer, kieen gla
zetje, komt naer de herberg als ge wal grooter zyt. 

* * 
Verloren maendag heeft er Ie Cupelle-Rolleghem, in eene herberg, 

«ene pantomime plaetse gehad lusschen de baes en den verliefde zyner 
eenige dochter. De baes, na gewoonte, begon de vreyer wat zottigheden 
te zeggen, en er had eene grootè woordcnwisselinge plaets. Van ver-
wytingen kwam men lot slagen, by zooverre dat den amoureux zoo
danig zyn pakske kreeg, dat zyiu; fclecrën geschuerd waren. De vreyer 
heelt zyne hazepooten aengesteld, is aen 't loopen gegaen, en heeft 
wel twintig keers adieu, lol in der eeuwigheid gezeid, dien sukkelare. 

* • 
Waer weun-je gy? vroeg er een gendarme aen een vagebond. — Ik en 

' weune nievers, antwoordde de vagebond. — En gy daer? vroeg hy aen 
een ander. — Ik, Menheere de gendareine, 'k weune 'k ik juiste nevens 
den dien zyn deure daer. 

* * . . . 
Dat ik u moeste verliezen, zei er een man tegen zyn wyf, k en zou 

niet meer hertrouwen. — Ik wel, zei 't wyf, 'k zou ik seffens een ander 
man nemen, slechter als gy en zou ik toch niet kunnen vinden. — Goed, 

' lelde man, dan zou ik toch door iemand betreurd worden. —• Ja, door 
- wien de? — Wel, door je'n tweeden man. 

K i p k a p . 
Er is lè Manchester eene dieft e begaen van 3,880 pond sterling en ieder 

pond is 25 fr. Degene die den dief kunnen aen den dag brengen, wor
den met $00 pond sterl. beloont. — De drie dochters van M. Steedmnn, 
negociant te Kinross, zyn deur hel ys gevallen met hun hondtje te willen 

, redden die er ook deure gevallen was. 't Beestje is eruit gekrasseld, 
maer de drie gezusters hebben er ongelukkig!yk de» dood in gevonden. 
— In een kleen steedlje in 't noorden, zeggen ze, zou er een raedslid 
mei de garde-champetter geworsteld hebben, waerin de laelste er lee-
lyk zou aen toegedregen hebben.— Mgr Laurence, bisschop van Tarbes, 
U te Hoornen overleden. Hy was 80 jaer oud. —'t Heeft communale 
kltiinge geweest te ReniiMjhelBt. DaesSagon, landbouw» en katholyke 

candidaet, is gekozen. M. Lucien de mlnlsterie^len, hebben ze naer de 
mane gezonden. Bravo, Benuighelstenaers, liever ne boer als een heere. 
— 't Zyn zondag drie soldaten door 't ys gevallen In de Damsche vaert, 
en zyn er gelukkiglyk door burgers uitgetrokken.— De genaemde üaerl, 
soldaett is de verledene weke door de venster van het Drukkershuis, 
waer zyne zuster weunt en In hare afwezigheid, er binnen getrokken. 
Die kerel, na de hand geleid te hebben op een horloge, kroop hy onder 
een bedde, peizende zeker dat hy daer in veiligheid was, maer de police 
(rok er hem van onder, en gaf hem een zachter slaepsteê in 't schabiel* 
Iers huizeke. — 't Zyn al meer als 50 getuigen gehoord voor den moord 
door Bonaparte begaen. — Den eersten uitvinder van 't gazelicht was 
Jan-Pieter Minkeleis, professor van de universiteit van Leuven. In hel 
jaer 1785, den 1 nclober, trok hy de gaze uit de steenkolen, en verlichte 
daermeé de zale waerin hy lesse gaf. — Een jongeling van Antwerpen, 
die van tyd loltyd zinneloosschynt te zyn, was in de Schelde gespron
gen om al de visschen te vangen, die er in waren, zei hy, als men hem 
redde. — MM. Kochefort, Groussen en Deneuré, en zyn in geen appel ge
gaen tegen hun vonnis, den 2 dezer, 's avonds, was den laetsten uitstel 
verloopen, het vonnis is uilvoerbaer geworden. — Van de jare begin
nen ze te loten met numero eentje, 't is beter ook. — Ze zeggen dat de 
mayor van Windsor zoodanig zyn hertje opgehaeld heeft in het bal van 
het Hof te Brussel, det hy geen een contredans en heeft laten voorby 
gaen van 's navens ten 10 tot 's nachts ten eenen. 

M y n S p r e e k k a m e r t j e . 
't Huisliggere, gy hebt dat een hèlje te lang getrokken, zulde, nu 

't is ook wel. — Q 'k zal trachten toe te komen tol dien tyd, van herte 
dankbaer. — Ko, 't is al te serieus, da-de. — Rouss. X. heb je't gezien 
in de kipkap. — Peperdinghe, X. Ge 'n moet niet te lange wachten. — 
V.R. vanP. ontv., en Sophie laet weten dat zy geen apotheker meer 
van doene en heeft, de hondebroodtjes hebben nog al gildig deure ge
zet. — Neuve-Eglise-Avelghem, Vlamynck-Boudry, ontv. J. D. 

BURGERLYKEN STAET. 
Huwelijken. 

Den 1 Fcbruary. — Victor Schmidt, bedienden by de bricvenposl 
met Mathilde Smels, zonder beroep. 

Den 4. — Joseph Moslaert, werkm., met Rosilie De Telder, kantw. 
Garolus Phlips, werkm., met Marie Vanden Abeele, kantw. Louis Ver-
haeghe, hovenier, met Anne Vanhecke, kanlw. 

Overlydens. 
Den 29 January. — Rosalia Dhooghe, echtg. van Louis Lanoye, 66 j . , 

Mariaslr. Francisca Vanderstraete, wed. van Garolus Gooremans, 82 j . , 
Bouveryslr. Joannes Pultan, 58 j . , Bouverystr. Amhrosius De Bruy-
kere, echtg. van Marie Delcour, 70 j . , Ste-Clarastr. Joanna Rossel, 
wed. van Sebastiaen Heinis, 82 j . . Koeisteerlstr. 

Den 31. — Marie Baes, 53 j . , Steenstr. Galharina Buyse, wed. van 
Joannes Vandevoorde, 82 j . 3 m., Potlerierey. Gonslantinus De Rous, 
wed. van Isabella Dejager, 77 j . , Mariaslr. Franciscus Gherreboudt, 
wed. van Isabella Vallaeys, 74 j . , Mariastr. 

Den I February. — Marie Maes, 38 j . , Bouverystr. Joanna Potié, 
85 j . , Oudenburg. Calharina Vicloire la Liberté Flamant, echtg. van 
Joannes Veys, 74 j . 11 m., Ontfangersstr. 

Den 2. — RosaIie Desmidt, echtg. van Joannes Zilversmidt, 50 j . , 
Bouveryst. Joanna Basselé, 26 j . , Lophemstr. 

Den 3. — Isabella Laforce, 77 j . , Gendhof. 
Den 4. — Golela De Busschere, echtg. Joannes Bonnevalle, 55 j . , 

Ganzeslr. Leopold Gydé, 12 j . . Vischpaenstr. Joannes Pieters, echtg. 
van Francisca Becu, 59 j . , Mariastr. Joannes De Gock, echtg. van Ga
lharina De Busschere, 61 j . , Ontvangerstr. Francisca Sonneville, 46 j . , 
Jacobinessenstr. Hosalie Lestienne, wed. van Pbilippus Goddyn, 56 j , 
8 m., Wulfhaegeslr. 

6 kinders onder de 9 jaer. — Geboorten 22. 

BEKENDMAKINGEN. 

Vervolg Vendüien 
onder de directie van 

ALPHONSE VAN ROLLEGHEM, 
13» MAENDAG 7 FEBRUARY 1870, om 42 ure pre

cies's middags, te Sinte Kruis, Maele, voor Jon
ker Baron Ch. de Coullemont de Waeterleet, grond-
eigenaer te Brussel, in zyne vermaerde Sparrebos-
schen, palende aen het Maele veld : Klerkweerdl-
gen jaerlykschen koopdag van 200 koopen 
extra schoone, zware en lange Sparrekepers en 
Vermaekpersen, alsook van 7000 Sparrebusschen. 

Betaelbaer ten kantore van Alph«aae Van B«lle-
ghem, Stokhouder, Oudezakslraet, 10 Brugge. 333 

ONDER DE DIREKTIE VAN 

DESIRÉ VANDERBEKE, Kandidaat-Notaris 
te Brugge. 

MAENDAG 7 FEBRUARY 1870, 
1 ure namiddag, te Gits, voor dito iM'her Guilleri, graef 
de Souancé, schoone Vendltle van: 

85 koopen zware Eiken, Olins en Esschen Boomen en 
extra zware Beuken, dienstig voor groote werken. 

De vergadering op d'hofstede van sieur Staelens. 
MAENDAG 44 FEBRUARY 1870, 

1 ure namiddag, te St-Kruis by Brugge, voor : 
A. M'herde YVulf-Anthierens, eigenaer te Brugge, op 

zyne landen lusschen de Kruis- en Dampoorten : 
50 koopen Olm en Achtkante Boomen en deel Persen. 
B. M'her Edouard DeLescIuze, koopman eneigenaer 

te Brugge, op zyn hofstedeke gebruikt door de weduwe 
Meere, by den V assens teert: 

10 koopen Taillie en Achtkante Boomen. 
De vergadering in de Vossenstecrt. 
Door bevoegden ambtenaer en betaelbaer ten kantoore 

van Déslré % anderbeke, voornoemd, Geldmuntstraet, 
N° 57. 335 

LESCKAUWAET, 
St. Catharinastraet, by de Mariabrug, 

TB BRUGGE, 
Willende den handel van Visch op een grooter voet 
brengen, komt direktelyk van Yarmouth te doen toe
komen voor zyne rekening: de schepen William, kap. 
Kirby, en de Berinnering, kap. Peere, meteene volle 
lading besten HARING. 

De faem die den Haring van Yarmouth geniet, als
ook zyne hoedanigheid, laten het gemeld HUIS LES
CKAUWAET toe te verzekeren aen bet geëerd publiek 
dat dergelyke goede soort reeds sedert meer dan tien 
jaren in den handel niet geweest is. 

De goedkoope pryzen aen welke gezegd HUIS be-
kwaem is zyne leveringen zoo kleine als groote te ver-
riglen, doen het verhopen de gunst van eenieder te 
genieten en maken alle konkurrentie onmogelyk. 322 

H. VfiRSTRAËTfi-STRUBBE, 
heeft de eer het publiek aen te kondigen dat hy zich 
komt te plaetsen te Brugge, by het Priton, als Goud en 
Zilversmid, Graveerder en Ciseleerder. Hy beveelt zich 
byzonderlyk aen voor het maken van Kelken, Ciboriën 
Remonstrantiën in gothieken als in andere stylen. 

Op vraeg, wordt eene voorafgaande teekening opge» 
maekt welke na goedkeuring stiptelyk zal gevolgd wor
den. 328 
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Guano in vaten. 
Onvervalschte Guano in toe-

gezegelde vaten, regstreeks inge
voerd. Te bekomen by d'Heeren 
A. Rapaert en €% 26, Grenzel-
straet, Brugge. — Vryen toegang 
in de Magazynen. 269 

" V e r a n d e r i n g " v a n W o o n i t 

O. DE COCK, 
B o r s t e l m a k e r , gewoond hebbende Lange 

Reye, E 59, komt zyne woonste te vestigen in het 
Oost-Ghistelhof, al waer hy zynen styl zal voort uitoe
fenen. Hy verhoopt door de goede hoedanigheid zyner 
koopwaren en de gematigheid zyner pryzen, de gunst 
van eenieder te genieten. 

Verkrygbaer by H. Vaudenberghe-Denaux Gruuthuis-
strate, N° 4 , te Brugge i 

T I E N M E D I T A T I B N 
OP HET 

LYDEN CHRISTI 
(4749-4764) 

DOOI WYLEilD DEN EERWEEBDEff HEEft 

PETRUS VLEYS 
9 

GEWEZEN PASTOR TOT DUDZEELE 
Met Goedkeuring geteekend door Monseigneur A. WEHAII 

Vic.-Gen. van het Bisdom van Brugge. 
Een schoon boekdeel van 232 bladzyden. — Pry»: Genomen by dt 

uitgever, 1 fr. 50 c.; met de post besteld, 1 fr. 60 e. 
Postzegels worden aenveerd. 

VERANDERING VAN WOONST. 

Fabriek van Kerkornementen, 
B. SCHOTTE-ANTHONE 

gewoond hebbende in de Moerstrael N° 63 , komt zich te vestigen 
in de Noordzandstraet, N° 70 (naby de Statie van den yzerenweg.) 

Men vindt er eenen grooten keus van schoone stoffen, alsook de kuns
tige bewerking van alle soorten van Bordueraels aen de voordeeligite 
pryzen. J3g 

A. D'HAESE, Koopman in Houillie- en Boschko-
len, Noordzandstraet, N° 45, te Brugge. 

MARKTPRYZEN DER VOLGENDE WAREN 
BRUGGE, 5 February. — Per Hectoliter. 

Terwe, 
ftogge, 
Boonen, 
Geerste, 
Haver, 

13 00 a 23 30 
11 00 4 13 00 
1» 00 a 17 00 
13 00 a 00 00 
« 50 a 9 50 

Sucrioen, 
Boekweet, 
Aerd?ppeU, 
Boter per kilo, 
Eyer per J6, 

VEURNE, 9 February. — Per 145 liters. 

00 00 ê 00 00 
00 00 
7 93 
9 63 
1 73 

» 60 13 
a 8 50 
a 3 09 
• S 18 

MAENDAG 7 FEBRUARY 4870, om 9 ure flx 's mor-
gends, te Eerneghem, by de Moerdyk, voor Mad. Bidart, 
hultcngcwoone Vendltle van: 900 groote koopen 
Eike Boomen, dienstig voorj scheeps- en andere werken, 
Assen, Pestels, Einden, Kuipers-boomen, enz., alle van 
eene buitengewoone lengde. 

Onder de direktie van den Zaekwaernemer Ad. Tan 
der Hofktadt d« H«jcr. Korte Zilverstratt, 84, 
(r Brugge. r 398. 

94 00 a 95 75 Haver, 
00 00 a 00 00 Boonen, 
19 00 a 20 00 Erwelen, 

4 February. — Per Heet. 
18 85 a 00 00 Aerdappeli, 
14 00 a 00 00 Boter per kilo, 
10 00 a 00 00 Hoppe per 50 k. 

ROUSSELAERE 1 February. — per Heet. én half. 
Nieuwe Terwe fr. 27 00 a 99 00 Aerd. 100 kil. 

36 50 a 37 50 
25 00 a 26 00 
95 60 a 27 00 
19 00 a 21 00 
14 00 a 15 00 
99 00 a 30 00 

DIXMUDE, 31 January. — Per hectoliter. 
Terwe, 16 91 a 18 98 Boonen, 15 86 a 17 34 
Rogge, 00 00 a 00 00 Boter het st. 7 h. 9 00 • 9 W 
Sucrioen, 1 1 Ï 5 » 1 4 S 0 Eyeri per25, S 41 a 9 ** 
Haver, 0 M a 11 79 Acrdappels (100 k.) 8 00 a W <* 

Brugge, Dmkkery VAiwiNBEncHE-DcNAVx. 

Terwe, 
Rogge, 
Sucrioen, 

POPEK1NGHE 
Terwe, 
Rogge, 
Haver, 

Oude 
Australische Tarwe 
Roode » 
Rogge 
Haver 
Boonen 

14 00 • 17 00 
93 00 • 96 00 
93 00 a M 00 

9 00 a 00 o» 
3 10 a 00 00 

115 0 a 000 00 

7 0 0 a 750 
Boter per kilo. 3 36 a 3 49 
Eyers per 93. 1 80' a 9 00 
Viggens 30 00 a 31 00 
Koolzaed 00 00 a 00 tf 
Koolz.-Olla 108 kil. 03 30 «9400 
Lynz.-Ollt 1 « » H 00 a 74 80 
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YZERENWEG VAN DEN STAET. — 1 November. 
De uren met een (*) geteektud zyn expres-treinen. 
Van Brugge naeri 

8;28 9.54 10.43 2.37 7'25 8.52 Oostende • ~ • 7.17 
(Jent, Brussel, Meche-

len en Antwerpen 7*13 
V. Oslende n. Brugge 6'45 
Van Gent » 6.02 
Van Brussel » 6*27 
\. Antwerpen » 6.»» 

7.38 10.08 12.43 3*27 6.13 6.38 
7.00 9.30 12.03 3*00 5.45 6.00 
7*39 8.45 9.28 1.22 6"56 7.17 
8.08 12.02 5*»» 5.57 
950 3.45 4*50 

Van H schelen » 6'45 10.42 5*50 
YZERENWEGELN VAN WESTVLAENDEREN. 

Brugge 
Thoürout 
Lichtérvelda 
Rousselaere 
Isrghem 
Ingelmunsler 
Kortryk 
Vertrek Kortryk 
Meenen 

8.30 12.25 
8.57 11.50 12.53 

6.»» 9.06 12.»» 1.03 
6.19 9.24 1.22 4.23 
6.33 9.59 1.37 4.40 
6 41 0.48 1.44 4.54 
7.»»10.10 2.10 
8.3510.15 2.15 
8.5810.33 2.37 

5.30 6.40 
5.54 7.08 
6.03 7.17 
6.16 7.38 
6.27 7.50 
6.32 7.58 
6.50 8.25 

4.30 7.50 8.35 
5.10 8.12 9.»» 

Wervick 
Comen 
Yper 
Poperinghe 

9.0610.41 
9.1410.50 
9.3911.15 
9.5511.35 

2.45 
2.53 
3.19 
3.35 

5.35 8.20 9.10 
6.15 8.28 9.24 
7.»» 8.54 9.50 
7.25 9.1010.10 

Van Poperinghe naer Brugge. 
Poperinghe 5.55 9.15 12.»» 4.40 5 35 
Yper 6.15 9.35 12.20 5.»» 5.55 
Comen 6.52 9.56 12.57 5.27 6.16 
Wervick 6.39 10.05 12.44 5.55 6.25 
Meenen 6.50 10.18 12.55 5.50 6.34 
Kortryk 7.10 10.35 1.15 4.15 6.55 
Vertrek Kortryk 7.40 10.42 12.45 5.»» 7.»» 8.40 
Ingelmunsler 8.01 10.58 1.04 3.15 5.17 7.20 9.05 
lscghem 8.1111.05 1.10 3.21 5.25 7.26 9.15 
Rousselaere- 8.27 11.18 1.24 3.35 5.40 7.40 9.40 
Lichlmelde 8.10 8.46 11-55 1.45 6.»» 7.59 10.»» 
Tliouroul 5.17 8.55 11.40 1.55 6.08 8,08 
Brugge 9.25 12.05 2.25 6.50 8.3S 

ROUSSELAERE — Y P E R . 
Van Rousselaere naer Yper 9.30 1.30 7.43 

Yper naer Rousselaere 7130 12.25 6.45 

THOÜROUT — OOSTENDE. 
Van Thoürout naer Oostende 5.30 9,00 2.»» ft.lt 

Oostende naer Thoürout 8.00 10.30 12.00 6.-18 
LlCHTERVELDE — VEURNB 

Lichlervelde naer Veurne 9.10 1.50 1.30 8.01 
Dixmude naer Veurne 9.51 2.28 4.»» 8.46 
Veurne naer Lichterveide 7.25 11.40 4.50 6.16 
Dixmude » 7.58 12.13 5.10 6.W 

NIEDPORT — DIXMUDE. 
Vertrek uit Nieuport 7.20 11.S5 4.40 6.0S. 

» Dixmude 9.55 2.55 3.20 8.30. 
B R U G G E NAER G E N T LANGST EECLOO. 

Van Brugge naer Eecloo en Gent, 9.30 12.30 4.10 6.36 
Gent naer Eecloo en Brugge. 6.45 0.10 12.30 3.00 

BRUGGE NAER BLANKENBERGHE EN H E T S T . 
Brugge naer Blankenberghe 8.25 10.45 den zaterdag, 140 7.SK 
Blankenberghe naer Brugge 6.35 0.24 » 11.40 
Brugge naer Heyst 8.25 ^2.40 7.25 
Heyst naer Brugge 6.05 11.20 5.20 

De uitbrcldlnge van het kiesregt. 
Öe uitbreidinge van het kiesregt, die door de cle-

ricale partye al sedert zoo lange gevraeed en betracht 
wordt, is eene kwestie die duivels slecht io de ooren 
klinkt van de liberale matadors en de bende uitgekochte 
slaven en broodschryvers die hunderen triomp hu wagen 
helpen voortsteken. 

Ja maetjes, die boffers van liberteit, libertas, liberta-
tisy die schreeuwers van juslicie en geiykheid voor 
iedereen, zy vreezen, och arme, de uitsprake van de 
libere opinie van het volk. Ze zyn benauwd voorliet 
invoeren van het algemeen stemregt. En waerom? 
Omdat ze wel welen en overtuigd zyn dat ze daerrneê 
seffens zouden geblazen zyn, dat ze daermêe subyt in 
meer als drie vierden van de steden en communen 
van 't land buiten het beslier zouden gedraeid worden. 

Maer Djilleken, zult ge my zeggen als ze dat weten 
èievrtenden van het volk, en van de liberteit, en van de 
juslicie, en van 't progrès, als ze dat weten, dat het 
zynder niet en zyn die de ware meerderheid van het 
volk vertegenwoordigen of representeeren, waerom en 
geven dan die genereuze en regtzinnige liberalen bunder 
demissie niet? Waerom en zyn ze niet beschaemd eene 
magt en eene regeering in bunder handen te houden die 
hun van reglswege niet toe en komt? En waerom, in 
geval zy zouden twyfelen of myne solide reflecteeringe 
waer of te niet waer en is, waerom zeggen ze dan 
niet subyt en zonder vreeze, of zonder kromme spron
gen te maken: « Hewe), wy zullen de algemeene opinie 
van het volk consulteren.» 

Ja*z, mensen, als-je dat gepeisd hêd dan zyt ge zoo 
verre mis als van Brugge tot Parys. En als 't gebeurd 
dat er hunder daer aen Ier iemand vratgt om daervan 
de redens te weten, ze 'n zyn zynder in 't geheele niel 
beschaemd van te herkennen en Ie consenteeren dat ze 
met den vote universel, 't is te zeggen, met de algemee 
ne stemming al te gare hunder congé zouden krygen. 

En't is daervan dat ze alle soorten van middeltjes, 
• en trüiken, en toeren, en streken uilvinden om aen de 
onnoozele menschen te doen gelooven dat ze ook wel 
percis niet geheel tegen de algemeene slemminge en 
zyn, maer maer maer de werkmenschen zyn 
nog al te dom en de Vlamingen surlout, gelyken nog al 
te vele aen ezels; ze zouden anders wel soigneeren van 
verstand genoeg (e krygen om 42 frank en een timen 's 
jaers in de contributie kasse te storten, zonder de op
centen meê te tellen, zou 't Bertje zeggen, enz:, enz. 
Enting er zyn by hunder acceptatie van zoovele maren, 
dat het einde daervan verre te zoeken is. Ook ze 'n 
doen zynder die concessie maer voor de frime of voor 
de farce. Hunder woorden, zyn dikwyls nog al schoo-
ne, maer bunder werken zyn fameus dinne, en ze doen 
een geheel voer magnifike beloften, en ze gaen zorgen 
dat iedereen gelukkig en content is en dat iedereen zyn 
regt heeft, en ze gaen ook maken dat het volk een 
breeder deel heeft in de kiezingen, maer beloften en 
vorte appels en kwetsen niemand, en 't is percis daer-
meé dat ze trachten hunder nog voor eenigle jaerljes 
vast te cramponneren, tot dat het al uitgezogen en ver
teerd is en tot dat het land tol boven de Constitutie in 
de krotte zit. 

En 't en is ik niet alleene die zoo van de valsche toe
ren en van de geldvermooschingen van die ftaeije libe
rale bazen spreke, neen, maetjes, het zyn liberalen, in 
eenen liberalen cercle te Gent, die regtuit legen de 
matadors van hunder partye durven roepen : Als er 
geld te kort komt, 7 is dat het vermooscht wordt; 7 is dat 
het gedepenseerd wordt om soldatjes tn doen promenee-
ren; om kasteelen te bouwen; om kanons en fuziken te 
koopen; 7 en zyn onze finantien niet die mankieren, maer 
Uis het slecht systeem van regieren dat ons land ruinei'rt. 
Noemt representanten die het budget van oorlog verwer
pen en tfy suil oenen goeden dienst aen hut land bewezen 
hebben. 

Ja, maetjes, zoo spreken sommige liberalen, die het 
moé worden den nekke te buigen onderde libere en 
regtzinnige en vry welgemeende en welgevoelde pressie 
van eenen Frère, van eenen Bara en van eenen geheelen 
hoop frèrtjes en barabastjes, die 't exempel van hunder 
loyale en volksgezinde patroonen naerpoetsen. 

Maer de bazen en hurken niet veel achter het gekef 
van hier of daer eenige malcontenten, gelyk zy de deze 
noemen die hunderen neuze een bètje tegen dat auto
craten spel durven opsteken; en zy belooven een bètje 
van ei en een bètje van LA, en 't is daerrneê gepast en ze 
lachen met de dutsen die zingen credo in Fratrem et in 
dominum Baratliram. 

Nu om terug te keeren tot myne absolveeringen we
gens de uitbrei linge van het kiesregt zal ik de zaken 
zeggen gelyk ze zyn. Den eenen keer hangen die oolyke 
veugels den democraet uit en ze vliegen by het volk 
(ils volenl chez Ie peuple), de andere keeren spelen zy den 
doctrinair die de geiten en de kools menageren en die 
voor principe hebben dat dwang en liberteit geheel wel 
kunnen te gare marcheeren; ze zyn constilulionneel en 
ze zien het volk nog al geeren, zeggen ze, maer zy en 
geven er ook niet om dat het volk ne keer ferm (by 
providenlieele schikking zeggen zy) op zyne kazakke 
krygt en gekneveld en gepluimd wordt. Zoo dat ze 
constilulionneel ofte aulocraet zyn volgens de noodza-
kelykh îd van de circonstanliën waerin dat ze hunder 
visd-uis van 't volk bevinden. 

Dat is zoo en niet anders, want vandage schreeuwen 
zy by hooge en leege: het volk moet liber en de slem
minge moet liber en regtzinnig zyn en morgen komen 
ze met alle soorten van dwangmiddelen, met alle spe
ciën van nauw uitgezochte en oolyk gefizcleerde re
glementen op het lapyt om de voile liberteit van de 
kiezinge te beletten of die te kunnen annulceren. Als 
ieder vry is van te doen in de kiezinge wat hy wilt, 
daeraen en valt er niet vele te reclameeren ofte regle
menteeren. Maer warender geen chicanen en geen ar
tikels van dit en van dat en geene boeten van zoo veel 
duist of zoo veel honderd franks en companie, zelfs van 
zoo veel of zoo veel dagen prison door de doctrinaires 
uitgevonden, dan en zoude het voor hunder geene gees
tigheid of geene leute meer zyn van te kunnen vive In 
liberté, vive Vègalité pour tous! Dat ze maer en dorsten, 
maetjes, die volksvrienden van libertè en égalitê pour 
tous, ze zouden al zeere eene wet fabriqueeren waerin 
dat er zoude geslipuleerd zyn dat er niemand anders 
en mag komen stemmen als de deze die ryke zyn en 
de deze die veel boeken uitgeknabbeld hén, maer er 
zou dan ook nog voor principale conditie moeten by 
genoleerd staen dat ze moeten liberael zyn, niet gelyk 
Djilleken het by tyde compreneert, maer liberael van 
de klyke van Moortelbroere en Barabas, of't gene dat 
het zelfste is van de klyke van het doctrinaire cole
rietje, want in dez;3 wet zonder klaer en duidelylc gu-
drukt zyn: dat alle liberale slembrieftjes zonder ob
servatie moeten aenveerd en goedgekeurd worden, en 
dat alle klerikale bullelyns voor nu en voor altyd van 
nul en geender weerde en zullen zyn. 

Wie zyn de tni»tufl*en ?.... 
Het gebeurd geheel dikwyls dal de Vlamingen tegen 

de Walen schreeuwen; niet omdat er haet of andere 
legenstrydige gevoelens tegen hen best aen, maer en-
kclyk omdat de laetsle, ten nadeele der eerste te zeer 
bevoordeeligd worden. 

Indien wy dit wel ingaen, moeten wy getuigen dat 
deze bemerkingen gegrond zyn en genoegzaem zyn om 
misnoegdheid te doen heerschen. — Ziet gy niet van 
tyd lot lyd, o gy, Bruggelingen voornamelyk, hoe uwe 
gemeente wethouders met u den spot dry ven? — Gaet 
slinks, gaet regts in uwe stad, en gy zult de negen tien
de der openbare bedieningen bekleed vinden door 
Walen, of ten minsten, zal de overste er toch eene zyn, 

zelf daer, waer het gebruik der fransche tale vreemd 
is, terwyl men in het Wale land zich wel zon wachten 
van eene openbare plaetse te laten bedienen door eenen 
Vlaming, die maer half de fransche tale magtig en is. 
Maer ziet dan hier wel naer: men benoemd den Wale 
Germanus als opziener van geheel de provincie om 
leerlingen te onderzoeken, die niets en kennen van de 
fransche tale en hy, hy en kent maer gedeeltelyk de 
vlaemsche tale. Hoort gy hem op de volgende wyie 
zich uitdrukken aen de leerlingen: 

« Jou leere wel? — Hoeveule dagge n*en weke? —• 
Kunne jou ooke welle leze? — Hoeveule makke eene 
en zisse? enz. » 

En aen de onderwyzers : 
« Minne heere, lette welle oppe da jou oltide welle 

de kindre leere leze, schryve en rikkene, en da jon 
welle doe verstoo anne je kindre, da wi nu inne de 
eeuwe vanne progresse zinne; spanne welle joenne ver
moge inne omme de mensche goeije liberoile te make, 
enz, enz.» 

Deze kent nu toch een weinig vlaemsch, maer met 
een gebrilden Wale is het anders gelegen; deze is door 
het toedoen van onze gemeente overheid in eene schole 
van onze stad als bestierder aengesteld, waer de vlaem
sche tale op den zelfsten voet staet als de fransche tale, 
en hy en kent geen woord vlaemsch zoo groot als den 
halle torre. Wat nog honderd malen sterker is: de zelf-
sle mannen benoemen dezen Wale als bestierder van 
zekere nyverheidsschole, waer al de vakken van het 
onderwys, anders niet dan in de vlaemsche tale onder
wezen en worden; terwyl menige bekwame Vlamin
gen, met de vereischte titels in de hand, onweerdig, of 
anders gezeid, onbekwaem gevonden wierden als di
recteur dezer nyverheidsschole acnveerd te worden. . 

Eene der redens waerom de gemeente overheid Wale 
hoofdbediende verkiest, is voorzeker deze: 

Men weet dat vele Walen ten voordeele der Vlamin
gen die onder hun gebied zyn niets en zouden aenwen-
den, integendeel, ze zyn in staet om hunne onderhoo-
rige alle profyt te doen onttrekken; dit is het geval by 
den gebrilden Wale, en daerdoor is de overheid ver
zekerd van gerust gelaten te worden door de bedien
den, daer het maer de overste van iedere administratie 
en is die het regt heeft regtstreeks vragen of voorstel
len te doen. En welke zyn de gevolgen hier uit? Wel 
dat de onderhoorige bly ven te kort hebben voor hun
nen onderhoud en dat de Wale oversten navyfalien 
jaren wel gewerkt te hebben om alle voordeden naer 
hun te brengen, door onze wethouders weerdig ge
vonden worden, om het eere kruis te drageni . . . 

En gy, onderwyzers, zyn onze gezegdens, gedeeltelyk 
u aengaende, overdreven? worden de vreemden, met 
u in dienst zynde, langst alle kanten niet bevoordee
ligd? Eischt men van u niet, omdat gy van de stad zyt, 
slavelyken en langdurigen arbeid, en welke vergelding 
heeft men u willen toekennen, wanneer de twee groot
ste mannen der stad, nog aen het bewind, de sorame 
van 1 frank 50 voldoende vonden tot het beataen van 
eenen onderwyzer ?!! 

Wie zyn de tartufen?.... 

Eene eehoone lease voor wie bet aeagaet. 
De fransche minister Ollivier heeft talryke prefecten 

en andere hooge ambtenaers afgesteld, die met te veel 
yver of liever met te veel overdrevendheid de keizer-
lyke regime gediend hadden. De fransche minister van 
juslicie en wil niet dat zyne onderdanen hun met m* 
'ken bemoeyen die in geene betrekkingen en staen met 
hunne bediening. Vooral is hunne bemoeyiDg in de 
kiezingen verboden. 

Schoone lesse voor minister Bara. 

http://ft.lt


1 fc*llet T?öcmsc7ië Xoiicï d eelt een 'artikel' mëê, dat ik "hier 
overname, om te doen zien wat schoone toonbeelden 
de morafe indèpendantaoplevert,, over welke echter (do 
eerlijke ministerieele gazellen doodstille zulienzwygën, 
gelyk zy:doodstille,zwegen over de andere .aenklevers 
van die zédeleer. Ziehier hoe het WacmscheLancl xiicu 
uitlaet over nelgénc er den 5 en 4 dezer, ypór;(dé kbr-
reklionneele rechtbank van Veurne, plaelsë hadv> 

Aldaer verscheen de genoemde Jan Laurent «WemaèV: 
re, geneesheer van het beslier der hospicen, der armen 
en der gevangenis, liberale kandidaat in de laeisle ge-
meeitè^kiessitfgen, voorzitter van het maconniek bonuV 
ondefwys* konferencier van de schole der volwassenen 
enz/f enz. Deze titels bewyzen genoegzaeuij dat We-
maeiseièet kopslnk was der liberalen en levëris zich nog 
al we! -bedacht had, ia de verdeelen der geldgevende, 
plaelsen. • • ; ;^ r v" , : ; • •""• >'• . .r i 

Hy was beschuldigd- van negen verschiirigë.nensla-; 
gen op d«'eerbaerheid' van jonge iflèisjès, begae'u lej 
hebben niet gewelde f <;;!;;:! * 

Reeds sedert 47; November laelstlëtfeh'wlis èt bevel, 
gegeven om hein aeniehoiidiin, maer hy hadde vlugt 
genomen; hy beeft zich verhulene weke by de justicie 
aengeboden. Hy.fcad drje avocalen• •/ iM. Gilqui», der 
balie van Geat;4ï. Claereboudt en De iiaene, der baiie 
van Veurne; a ;''-'' ''' '•' 

Na het hooreti vaneen dertigtal getuigen, het rekwi-
sitorinth' van het órjenbaer ministerie.' en eene welspré-
l«ende,wbVèritfi$éridc( 'pteiirede yain M. Ghewy,, 'voor de, 
burge^lfkë ^ariyeii,* 'zyn Dóndéfdag avond; ten 7 ure, 
de^eMhengesióTeri. ';''.' ',.'!; '" ".';"','',!„'.',"•' . 

Vrydag'heeft de rechtbank, een vonnis .geveld, .dal; 
Wemacre vervvyst: • • ; • ? ; . > •'•' -•••> : '"• ' i 
..•^ju^ot-een-jaer gevangenis, voor geweldiladigen aen-
slag op de eerbaerheid van. het meisje R, 2° Tot 2000 

;•*>:• Ja *•:•.-- Vv. J..MA.-. . i / i - . L - . - ü •••^•^.liU-^A'-A'.^-.u: l . T S v a n 

heeft 
ër uil 

voÖ'rlgéèp'r6teH:zyri:; • ' '' 
f''•*$ Tot vier ariUlrë ;|aVéri gevangenis; 'voor 'Vier ge
welddadige aehsla'gen'op;dè eerbaerheid Vari'h'et jonge 
•Éeisje Joanha V'. H:, tydéhs zy aën zyrië zorgen als gc-
•iiëëshèër wasioeyerlröuwd; '', ,': ' , 
**W Toti:dë onkosten Van het proces; ' • . '•"; '' • 

^° Tot berooyingj gèd'ürénd!evyf jarëii; van zyn bür-
'gprïyiVe'én^poï'ïî ]i'é, r^Öhten. '•' , ' :'" 
•>tiDef;:recfrtbarik liè'èft Wema'ere Vrygesproken óver 
vier andere aenslagen, het geweld niet gehpegzaem be-. 
statigd zynde. . ,' " '' 'V' "," ' ' ' " (!

: ; 
'^tyVemaè'rè,• zegt A.e'PalHe, 'was de grootë' jïiinistc-i 
Jr)èe1e tfénlëjder',' dé'verkondiger der •ön'af!vantti,ih'ke; 

T>wnssaxxssx.nryzrssxtxn XüJKU Li.MlstfAffiJtfK^ yS&OJ%ia&At3XOEt£ZL.l£ZI&&Z£iï wmmmAMCMmiKMi 

get'rc 

tn het hoofd der .ministerieelei 
lie 'van' Veurne; ;mbrgeri ?....| 
optéekënen. • 

••Vier•^beschuldigden: .Moeder- en zoon en twee dochters: 
v Op den bah k der Verdediging bevinden zich •M18" 

•'Claerfebèudtravókaet té Veurne, 'Glaéys;'Van,Biervliet,; 
«Cdu-we en Dévös. ;" '\''•"" \ 
-'?'''B^'zaëk isdysëndagdóbr het as&isenhöf opgeroepen., 
u^Eeri ^Slal getuigen zyn voor déze zake gedagvéerd. 

^?-. ,r=Jj''i'J"'-.^'l'T^RÏSK',^^^iiWW^GS^AKT:; : . ••; '.; 
De^ zondags 4 J'üiy'J rond 5 ure 2Q minuten van den 

niórgèh, iivvam Marie Pluy aen de hofstede van En-, 
fgelberl. Coücke; zy 'zeide dat ha'er vader dood was, dal; 
•Ry zich zelve lei lïoïi hafrgedaeh.Góucke kleedde zich-
a.en .̂en troiCnaer de hofstVê van Pluy loe, Siuie keuken 
geliÖmerij, zag hy in. hetmjtldeaPluy ten gronde liggen. 
v; Rieler' piuy ,̂ ,67 jaer' oud, die t<? Lamp.ernissé niet 

"jZyue.yHóuvven.zy^ 
l̂ efdeV ^as een brayeen fraeye, man, ,'doór., iedereen; 
geacht; géene redens en waren gekend opdat hy ecne 

".zpjfsmpord zou gepleegd hebben; maer gelyk hy allyd 
rh'et zyn huisgezin wel overeengekomen Hvas^eh dal 
Uezé.rzoóals twee werklieden verklaerden,.sedert ee-
nige. dagen wat teekens van dolheid gëgevesi had, 
Sülireef 'men aen die dolheid de oprzake. zyner dood loe. 
Zonderling' n'ogtans vvas (lë.hbudiJig;der' vrouw un. kin-

''iaers.fP.iu.y'; ter\yy).\de, vrouvv èn haie. o.udsle dochter 
önsèvbeijg scjiëeuen aen het „verlies van vader Pluy, 
waren Engel ea Sbphia door'droefheid en'angst ge-
.kriaegd. 

;' In den nacht vanö tot 7 Juli. kon Sophie zich n^pt 
^èei' inhouden, en aen eënën w^rkniao dor hofsféfle 

üie 
zyniefs anders liad geziénj dari,' dal.Marie aen.de kee 
van haren vad^r had gedouwen,..,'1dat EngeV.ér'-meer' 
van wisl, en des andertnflags vertelde Engei, dal hy 
zviien vader had hoóren gruwelen, dal. hy onmiddelyk 
uit'zyn-bëd'gesbrongeri; in dé kouken wiai gegaen vvaer 

^zyn' Vader overgaf; dat hydaerzynen vader een wéinig 
'opgericht'had, en dat toen eensklaps Marie, dieachler 
hem slöud, met't broodmes, de keel van haren vader 

^had doorgesneden, dat deze ongelukkige selFens dood 
'•was gevallen. ; ' ; 

• »r Een Töchterlyk onderzoek wiord dan geopend, en 
dert^ 4uli/»*iorclen de kinderen Engel en Sophie Pluy, 
zooals de weduwe Pluy, verzocht voor den ondorzoeks-
reebter te laten wetenlün welke omstandigheden vader 
Piwy was gedood geweest. 

Engel Pluy vëvUlaëTclë, dat binst den nacht van 4 Juli, 
zyn vader, die in slael van dolheid was, op de kalsyde 
gewandeld had, da,t,"y^roud 5 ure was binnengekomen, 
dat hy, Engel, dan op'het gerucht was opgfestaeh, en in 
dé keuken \Va9 gekomen, Wacr zyn'vader overgevende, 
op den grond nederlag, dat zyno moeder en zyne zuster 
^Jario daer al warëu, dat hyzynen vader rechl had 
gëüiomlen, eb (lat zyne moeder dan nder den peerdéhstal 
was gegaen, Om ee.ne sargie té halen; dat binst; dezen 
lyd frlarie, hy daerby zynde, maer zonder zyne wete, 
met het broodmes de keel van haren vader had doorge
sneden ; dat Sophie daer aenwezig was, dat dan moeder 
Pluy was binnengekomen, en aen Marie, die haer vroeg 
of vader dood was, had geanlwooord van ja; waerop 
Marie anKvoordde: «Is hy dood, dat hy dood is, want 
ware hy niet dood binnen een jaer en hadden" wy noch 
schotel'riocbVlepel meer; » dat h!y;dan aen eeneu'zyner' 
geburen,; Vermeulen genaemd, met zyne zuster Sophie 
had gaeh' zeggen, dal zyn vader zich de keel had afge
sneden, binst dat Marie eenen1 anderen gebuer, met 
name Cou'cke, ging terwilligeD. 

;\fan haren kant deed Sbphia Pluy hare verklaring. 
Binst den nachl yan 3 tot 4,Ju)y sliep zy in eene Uanier,-
die,achter de kamer van hare ouders is, in hetzelfste 
bedde als hare zuster Maria. Hond 3 ure 's morgens 
hoorde zyjiaren vader roepen tfni café, en Maria stond 
op.,om ivëm.den café te gaen dienen ; zy slond ook op,; 
wanneer twee gruwelingen ivan den vader lot haer ge
komen waren, en. in dei keuken tredende, zagzy Engel, 
die vader vasthield, ömdathy altyd'viel, en Maria'die 
met hare hand aen de keelyah yaiier was, welke bloed
de; zonder een woord gesproken te hebken, liep zy; 
ten huize uit met Engel, /achtervolgd door. Maria, die 
dan met Engel hel gesprek-had, dat Engel in zyne uit
leggingen pp zyne moeder had gelegd, en zy gingen 
beiden by yermeülende dood van: vader aehkóndigen. 
' ' Deze twee 'getuigenissen, die zéker van de vreemds te 
'waren, -wierden nóg gevolgd :döör eene' andere van 
moeder Pluy. Deze hbrhaèlde, dat:geVl,uten.de,(lëh nicht 

'van'4 Jiily, haer man, dié in dezelfst'e k'amer 'als zy 
sliep, twee kèevs was bpgestaen; dat1 fond % ure, na wel 
gëlOopen en geschuiftisd Ie hebben, iVy café gevracgd 
"had, die Marie voor hem bereid had, en' die hy;in' de 
yoórkeukeh gedronken had; dat'zy dan een groot ge
ruchte géhoord had, was opgestaen'en in dë yoórkeu
keh gekonieh was"; waer zy haren man, tüssclien dé ta
fel en eenen sïo«*'l dobbel tbe'gepiöb'iïl én bloedspnigen • 
de gevonden had, dat zy in den slal ëcnë sargie Was 
gaen halen, maer "dat/haren ma.H'ër niet opgeleid was 
geweest, aengézieh hy dadelyk stierf; dat op 'dit oogën-
blik zich niurhahd1 in de kamer en bevond, maer dal 
hare kindérs''geroepen hebbende, Marie., van den cour: 
binnenkwam en Engel 'en Sbphi'e ieder uit de kamer, 
in dewelke zy geslapen hadden., 

1 Deze ••'verschillende verhalen leiden naer schrikkelyke 
yermoedens: indien Maria Piuy alleene schuldig,was,-
h;oe kwam het dat .Engel, Sophie en moeder byna in 
géene der omstandigheden, die de dood haddeu verge
zeld, overeenkomstig en waren, en namelyk, dat So-
phia en Engel verzekerden, dat'onder hunne oogen 'de 
moord had plaetse gehad, wanneer moeder Pluy be
weerde, dat zy ieder uit hunne kamer gekomen waren, 
toen de moord gepleegd was. 

De verklaringen der geneesheeren, met de lykschou-
wing.gelast, brachten ook licht in de zake. Zy bestalig-
deu dat de hals van Pieler Pluy half doorgesneden was; 
de wonde strekte zich uit van den linkerkant der luchl-: 
pyp tot achter de hobbeliagbeenspier (müscle masto 
hyodeum.) 
• Aen ieder der duimen was er eene kwetsure. 
Na dit verslag wierden Sophie en Engel Pluy, zooals 

de moeder, aengehouden, want het wierd onaenneme-
lyk', vermits Pieter Pluy zich verdedigd had, dat Maria 
alleen zou schuldig zyn; maer onder dit oogpunt moet 
er eene eerste'quéstie geopperd worden : Wat was de 
reden, om welke eene moeder en hare drie kinders de 
dood van hunnen cchigenoot en vader besloten hadden? 

Die reden is door het rechterlyk onderzoek veropen-
baerd en, volgens de bekenlenisse van Maria Pluy zelve, 
bevind hy zich in de gierigheid en in de baetzucht der 
familie Pluy. 
'Hét schynt dat binst de maend Junyde ongelukkige 

Pieter Pluy, zyneh vlasakker onder dè weerde verkocht 
had; zonder dat dit nogtahs nicl betwistbaer voorkomt. 
Hy liadöok het 'voornemen, een nieuw gebouw te 
stellen, en aen zyne knechten beloofde hy, dat zy binst 
de weke der kermis,se van Lampernisse ieder achter-
noene zouden mogen elen, drinken en !;aer(spelen. 
Voegt daerby dat hy binst de laelste tydendoor ziekte 
was aengedaen geweest, dat de doctor had moeten 
komen, dat hy misschien min neerslig aen heiwerk 
was, dat hy zich pok misschien min of meer in staet 
Van opgewondenheid bevond; en al die omstandighe
den, namelyk de'verkoop van den vlysschacrt en het 
voornemen van het nieiisv gebouw te stellen, hadden 
met zulke bitterheid de lage,gevoelens'van baetzuohi 
•der "vrouw'en dei' kinders Pluy opgewekt, dal zy het 
helschgodachl gekregen hadden, zich van Pieter Pluy 
zelfs door moord te ontmaken. 

Na onder hen daarover gesproken te hebben, namen 
zy het besluit den zaterdag naest, hunne gruwelyke 
daed uit lë voeren. Den zaterdag was uitgekozen, 
want de werklieden, volgens hunne gewoonle, mooslon 
den zaterdag nacht en den, zondag in hunne familie 
overbrengen. ' 

« Deze nacht dan gekomen (hot'uer is door het 
» gérecht^lyk onderzoek niet bepaeid) Marie en Engel 
» Pluy, van by gevolgd door moeder Pluy èn hare 
'» dochter Sophia, hunne slaópkanaur yerlaléndei gingen 

» in de keuken, waer vader Pluy op eenen stoel zat ; 
» Gevieren vlogen zy op hem: Engel Dam Pluy,by de 
» schouders,.; Sophie aen de becnen, Maria aen de ar-
<» men,, en dfe moeder mei het broodrnes bracht hem in 
» de richtingvan den hals eene eerste snede toe, zy gaf 
» dan het mes aen Marie, die eene tweede snede ook 
» aen den hals toebracht. Pluy onmiddelyk dood zynde, 
» liepen zy uit den huize, gelyk zy overeengekomen 
» wareifii', en gingen aen de geburen acnkondigen, dat 
» Pluy zich gezelfmoord had. » 

Dit is byna woord voor woord, de bekentenis van 
Maria aen den .rechter van instructie gedaen.Zy is zoo 
bezwarend voorde andere beschuldigden als voor .haer, 
want al de omstandigheden der zake betoonen maer al 
tebklaer, dat Maria alleene de waerheid zegt. 

Engel en Sophia zyn «il de kamer gekomen, zelfs de 
moeder, zooals zy beweeren, 'op het gruwelen, rochelen 
of roepen van vader Pluy; deze was ziek,, gaf over, 
misschien had Maria iets rin den kpffy gesmeten om 
hem te vergiftigen; dit laten zy hooren; maer geene 
van die orastaiidighëden is vastgesteld en daerby, dat 
en is het hoogst, gewichtigste punt niet. Hieris'het: 
Engel Pluy liad zynen vader by den lyve; hy erkent 
het, als Maria met het mes hem gedood heeft; Sophia 
was daer ook by. Wie zal aennemen dat indien Engel 
en Sophia ihunnèn vader hadden willen bevryden, zy 
hel niet en hadden kunnen doen? De vader zelfs aen-
gerand, heeft den lyd gehad het mes af te keérën ; en 
wat li]il slachtoffer gedaen heeft, was dit onmogelyk 
voor Engel en Sophia? Men moet hieruit besluiten dat 
Maria de waerheid spreekt, als zy Engel en Sophia 
beticht van hunnen vader vastgehouden, en hem in de 
onmogelykhcid gestejd te hebben van zich te verde
digen, wanneer de moordenaer aen het werk was, des 
te meer, daer de wonden aen de twee duimen bewyzen 
dat Pieter'Pluy zich niet en heeft laten dooden, zonder 
eenen zekeren tegenstand geboden te hebben; er Volgt 
dus uit, dat er tussclienkomst yan meer dan eenen 
moordenaer is geweest, want iemand alleen en had 
nooit eene zoo diepe, zoo rechte, zoo regelmatige wonde 
kunnen toebrengen. 

Na den akt van beschuldiging, worden de getuigen 
opgeroepen. r, , ,,;:••• ;)'v,..i.-.-... 

De president laët weten dat de beschuldigden afzon» 
derlyk zullen ónderhoord wórden. . • 
• De vrouwe wordt geroepen.; ha verschillige onder
vragingen dóór de president aen haer gedaen/verklaèrd 
zy.geen deel genomen te hebben aen de moord. 

In de zitting van Woensdag1, wordt hare dochter So
phia. geroepen, en na ondervraging van de president, 
verklaerdzy volstrekt gelyk hare moeder. 

Daerna verschynt hare dochter Maria, die, op onder
vraging dóór de president, verklaerd dat zy ópgestaèn 
is ten 10 /̂a uren om café te maken voor haren vader, 
die haer geroepen had, dal zy daerna 'slapen gegaen 
was, en dat hy haer ten dien einde nog eens ontwaekt 
heeft, om 2 '/* uren 's nachts, waeraen zy heeft beant
woordt, en terwyl hy aen het drinken en eten van een 
kóekeboterham was, heeft zy hem den roeper afgesne
den, hetwelk zy houdt staeb, nïettegenstaendë de ön-
waerschynelykhéid van hare gezegdens. 

Eindelyk komt de zoon' Engel te voorschyn, en na 
menigvuldige ondervragingen, verklaerd hy geen deel 
genomen te hebben aen de moord. < : 

Donderdag en Vrydag is men overgegaen tot het on-
derhooren der geluigen, en heden Zaterdag het requi-
sitorium en de pleidooyen der avöcatëh. 

Aenhouding van Rochefort. 
Wy deelen eenige inlichtingen mede die wy,inrde 

morgen gazellen van Parys vinden over de pogingen 
voor het maken van barricaden, welke in den nacht van 
den 8 te Melleville in de rue Snint-Maur en de voorstad 
van dén Tempel, aengewend zyn. 

Behalve de omnibusen en wagens der compagnie Ri-
cher, die op den openbaren weg omvergeworpen wier
den, zag men dal er eenzeker gelal klèene;ry tuigen in 
hunne depots niet teruggekeerd en. waren. 

De beweging beperkte zich by de omschryyiug yan 
üelléville en het canael. , : ; , 

M-Flourens, die het zoo, diep betreurde den 12 japua-
ry, tydens de begravinge van Victor Noir geene revolu
tie te hebben kunnen maken, had gehoopt dezelve in de 
aenhouding van M. Rochefort te vinden. 

Er was geen gemis jien aenhitsingen; dezelve waren 
openlyk, in volle openbare vergadering onlstaen, en de 
volksmenigte, die den 8's avonds in de zale der Mar-
seillaise, rue de Flandre, n° 51, binnen trok, was de 
spil, op welke men rekende om het sein voor de worste
ling te geven. Reeds ten 7 uren, kwamen er duizenden 
peisoonen in de Vülelte aen ; voor datd.e zitting geopend 
was. bevonden zich ongeveer 4,0(H) persoonen in de zale 
en omtrent 2,000er builen. 

Omtrent 8 uren trad M. Rochefort inde zale; hy wïerd 
onmiddelyk aengehouden door de agenten die gelast 
waren het manda.el uit te voeren die door de gerechter-
lyke overheid legen hem afgeleverd was. My en bood 
geen hoegenaemden tegenstand en wierd seffens naer de 
gevangenis Sainle-Pelagie ge.bracht. . '. , , 

In de zale der lilarsciltniso begon ,de zitting,, voorgeze
ten door burger Gustave Flourens, welke, de burgers 
Melliers, Humbert en de Ceaumont tot helpers had. A 

Deze laelste deed eenen oproep aen de zelfopoffering 
der kiezers, voor den gedeputeerde der eerste oms,t\hry-
ying. «Zullen ivy hem laten opsluiten,.wiens woorQons 
zoo diorbaer is?> riep hy uit. livm, wy wiileq poch Ma-
zas, noch Saiute-Pelagiè, on al moesten wy allen stee
ven, wy èn' züïlch zulk ean der^elyken kaokslag aiöt 
yerdragon. 
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Hét geroep vanV Zetfc d« Republiek! Leve Roel) e fort! 
beantwoordden eene wacrschuwing van den police-
commissaris, welke zich, eenigeoogenblikken later ge-

rens een revolver en een degen uil; en al zwaeyende 
verklaerde hy aeh den poliep-commissaris dat hy hem 
aenhield. Daerna hitste hy het publyk aen dé bestendige 
revolutie te proclameeren. 

Alsdan verlict'ny de zale, gevolgd door de volksme-
nigte,, den magistraet,' meeslepende die gedwongen was 
hem te volgen. Zy gingen langs de achterdeur uit. ge
volgd door «»eer als 200 persoonen; zy trokken door de 
niesde Flandre. de Crimée, la Vülette en Paris naer dé 
Voorstad van den Tempel. 

M. Flourens hield den police-commissaris by den arm, 
die gevolgd wierd door zynen secretaris, en was het 
voorwerp Van doodsbedreigingen. Zyn secretaris wierd 
met-vuistslagen en stampen overladen. M. de Beaumont 
kwam by riVmagislraet en zei hem dat by hem het bek
keneel zou verbryselen, indien hy zocht weg te loopen. 

In tusschen kwam men in het leegere gedeelte van de 
voorstad. Aldaer bevool M. Flourens, het opperhoofd 
der bende, aen zyne volgelingen twee omnibusen uit 
te spannen, en dezelve-omvcr te werpen; men maekle 
van deze eene barricade. Gedurende dien lyd' kon de 
police-commissaris ontsnappen, die maer door een man 
béwaekt en wierd. 

» De garde van Parys kwam welhaest op het eerste 
tooneerder wanorde, dit is te zeggen in de rue de 
Flandre'; doch de oproerlingen hadden reeds die plaetse 
verlatten én gepoogd langs verschillende wégen, van de 
rue de Bcllemlle naer de rue'da tempte byeen te trek
ken, tenjeimlejieze wyk door een net van barricaden 
in Ie sluiten. 

» Drie honderd schreeuwers doorliepen de voorstad 
Saint-Wartin, roepende: RloedJ Wy moeien bloed /*e&-
béhV^dèr- de Marseillaise! 

Eer zy de rue da.Flandre verlieten, wierp eene groep 
zich op eene houtwerf, klom over de palissaden, maekle 
zich meester van hakhouten en sprongen toe op drie 
stadssergeanteii, die slechts door het trekken van hun
nen degen konden gelukken de aenvallers in toom te 
houden; ,•).; <>] , • '•'". 

Geheel de wyk was in opschudding; de winkels 
wierden ;gesloten,; men dacht in, de somberste dagen 
van den burgeroorlog te zyn. De paniek verspreidde 
zich tol aep het Chateau-d'Eau, al waer des avonds, 
omtrent. 10 uren, eene troep van verscheidene honder
den mannen voorhy ging, onder het geroep van : Weg 
met'de -moorden aers J'\lev.e -,de linie! leve de republyk! 

Aen den hoek der rue Saint-Muur en der voorstad, 
hadi men bierlunnen omvergeworpen, om eene nieuwe 
barricade.te... ma ken die men met bouwmaterialen der 
St-Joseps-kerkiyotlledigdö. Ten 1 lj'2 wierd deze barri
cadezonder tegenstand overmeesterd. Die der rue de 
VOrillon bood-tegenstand;;doch hare verdedigers gingen 
achteruit voor de gewapende macht, die haer na drie 
sominatien, aenyiel. Het was daer dat een revolverschot 
op dWt roepen gelost en het carabyn van eenen onder
officier door den slag van eene yzeren stacf verbryzeld 
wierd. 

Derue de Flandre. — De s!rata is welhaest ledig. Te 
Belleyill.e is de groep het. lalryksle. Ten 9 uren I quart, 
slaenér eriftèl op den hoek van de slrate een vyfiiglal 
persoonen, met zekeren drift Ie spreken; even zooveel 
voor de zale der Marseillaise. De winkeliers hebben 
hunne vensiers gesloten en loeren door de spleten van 
hunne deuren. . ' . . . ' 

Ten 9'Va ure heeft eene bende s.traeijongeris, meestal 
met Witte schabben aen, eenen omnibus aencehouden, 
óp den hoek der, s tra te Fol ie- Mericóu'rt en de voorstad 
van den Tempel. 

Het rytuig is ledig. Men spant het uit en werpt het 
neer. Twee fiacres komen aen en ondergaen hetzelfste 
lot. De winkels worden gesloten. 

Een kwartier later komt een detachement police-
agfentcn met voorzorg nader. Niemand en verdedigd de 
barricade. De agenten lichten de rvtuigen op, spannen 
er zich in en brengen ze in veiligheid; 

Wy gaen de voorstad in. Vyf of zes muzikanten Uee-
ren naer de kazern St-Maur terug; 't volk schreeuwt: 
Leve de ligneï 

Door de half geopende deure der kazern, ziet men 
de troepen gereed staen om uit te rukken. 

Op twee stappen van daer maekt men eene andere 
barricade. Een omnibus en vier fiacres worden neerge
worpen. Op het oogenblik verschynt er een mau* die 
in het midden eener groep, de aenhouding van Roehe-
fort vertelt. Hy heeft eene pistole in de eene, een degen 
in de andere hand. Wy en kunnen niet onderscheiden 
of het M. Flourens is. 

Er nadert een sterk detachement police. 
— V l a la rousse, redt u ! 
De menigte stuift uiteen. 
De agenten heffen de rytuigen op en brengen ze al

weer in veiligheid. Onder het wegvluglen doen de 
schreeuwers een beroep op de persoonen, die in de ven
sters en in de opene koelspoorten staen. 

— Men vermoordt Rochefort! 
— Men vermoordt Flourens! 
—. Te wapen! 
De persoonen aen de vensters roepen enkel en nog 

maer vreesachtig : 
Leve Rochefort! 

, Wy komen op do hoogte vanden buiten-boulevard. 
Eene barricade sluit den ingang der rue de Paris. Er 
staen meer menscheu der vooren als der achter: alten 

roepen, huilen en tieren, doch wapens en hebben zy 
niet. 

Twee honderd agenten, den degen in de hand, nade
ren au pas de charge; zy komen aen den voet der bar
ricade; de worsteling begint; vyftien of twintig verde
digers worden aengehouden. 

De polioe-ofïicier Lombard wordt gewond door eene 
bajonnelsieke aen de slinkerborst; de bajonnet was op 
eenen stok vastgemaekt. ': 

Een weinig verder valt een agent ten gronde; hy is 
in volle borst door eenen kogel getroffen. 

Terwyl de agenten hunnen weg voortzetten, komen 
de oproermakers terug. Zy hermaken de barricade. 

— Naer hel depot, er zyn daer omnibusen! roept 
een straetjongen. 

— Naer het depot! huilt de menigte. 
Men gaet de rue de Paris op, waer een depot van om

nibusen is. Het hekken springt open. Men overrompelt 
het binnenplein. Men spant zich in de voituren. Men 
trekt ze buiten, en op de helling der strale rollen ze 
met eene verbazende vlugt naer beneên. 

Eenige slraetjongens houden zich bezig met de ruiten 
in stukken te slaen en de kussens te verscheuren. 

xMen rukt de fenterneelen van de winkels, om de ga
ten te sloppen, die tusschen de voituren gelaten zyn. 
Men begint de kalsyen uit (e breken. 

Ten 11 uren 20 roept men : Daer zyn de bajonnetten! 
en in een omzien nemen de r'evolulionhairen de vlucht. 

De troepen komen aen; ' t is de garde van Parys; zy 
plaelst zich enbatailie; de cavalerie rydt langs derue 
Denoyez om, ten einde den pas aen de oproerlingen af 
te snyden. 

Vier mael roefielt de-trommel. 
De soldaten staen met geveld bajonnet. 
— Neemt de barricaden in! roepteen der comman

danten. 
De garden snellen vooruit, klimmen over de rytui

gen en de oproerlingen vluchten door de rue de Paris 
weg. 

Ten il uren 2 J is de positie door de militairen bezet. 
Bdleville. — Eene bende zakte ten 9 uren de rue dn 

Flandre af. Men zingt de Marseillaise; maer men zingt 
valsch. Men schreeuwt: leve Rochefort! leve de republyk! 
Als men goed geroepen heeft, begint men weer te zin
gen en na.hel zingen roept men nog eens. 

Men houdt een omnibus tegen, nog een omnibus, 
dan nog een paer vigilanten... Boum! Men denkt dat 
het kanon reeds dondert en men begint te loopen. 't En 
is niets; 'l is de omnibus die valt. Men komt terug. 

De barricade (?) bestael uit twee omnibussen en vyf 
fiacres. Een ander voiture valt krakend neer. Hel pu
blyk stuift uiteen. De .ruiten worden kletterend gebro
ken. Men denkt, dat het een geweervier is en de hel
den beginnen weer te loopen. Langzaem keeren zy 
terug, en op de lykeu van vyf fiacres en twee omni
bussen., schreeuwt men : leve de republyk! 

Wy ryden in voiture tot aen de rue St-Maur. De 
werklieden verwittigen den koelsier, dat zyn voiture 
zal worden neergeworpen, dat er op het einde van de 
slrate eene barricade slaël. met'vyftig geweeren ! 

Ton 11 -1/2 komen de municipaieu te peerde aen; 
verder komt er ook eenige infanterie. De eerste trek
ken den sabel; de laetslen steken de bajonnelten op de 
geweeren. 

De trommel roeffelt; de nieuwsgierigen dringen voor
uit ; de persoonen uil het gebeurte liggen door hunne 
vensters. 

De commandant roept tot zyne troepen: chargcz! 
De "troepen snellen vooruit, nemen de barricade in en 
daer achter?... Daer achter en zit er geen katte... 

De Boulevards. — Eenige boulevards waren min of 
meer onrustig; op anderen was het doodstille. Aen 
vele caféhuiz'en is veel volk, en de on-verzoenbaren drin
ken er bockbier, ter eere der sociale republike! 

Ten drie ure 's morgends heeft een troep kerels, 
slechts gewapend, den winkel geplunderd van M. Le-
faucheux, rite Lafayetle. Zy stolen er veertig goede ge
weeren, drie honderd revolvers, en al de kardoezen 
die ze vonden. 

Dat alles gebeurde onder het geroep van : Leve Ro 
chefoH! leve de republyk! 

De lydingen van 9 February melden dat er inden 
nacht nog barricaden van omnibusen, voituren en 
bouwmaterialen opgemaekt geweest hebben in ver-
schillige stralen, maer dat zy door niemand en zyn ver
dedigd geweest. Er wierden Wat lantoerns verbryzeld. 
De sladssergeanten waren gedwongen eenige chargee
ringen met de dG^cn in de hand te doen. Verscheidene 
zyn gekwetst. Eenige geweerschoten zyn door do op
roermakers gelost, doch geen eeu door de agenten der 
overheid, 's?Nachts ten i„üre was alles in ruste. 

't Grootste gedeelte van de\op$letH.,ei!^$|;r Marseillaise 
zitten ach Ier do grendels, en M.Vaitóéll drukker, en 
wilt dat blad niet meer trekken. 

De Marseillaise geeft een artikel over de aenhouding 
van VI. Henri Rochefort. « Nooit, zegt hel blal, en is er 
eene hloediger beleediging op de wang des volks gesle-
gen. Hel is den 2 december, die herbegint. « Verder 
zegt het blad, dat die aenhouding eene uildaging is. Hoog 
en ferm zullen de vrienden van M. Rochefort den slan-
daerd in de hoogte houden, ten zy hy hen uit de handen 
gesleurd worde. « Hot is de vlagge des volks — zeggen 
zy — zy zal ons naer de victorie geleiden, op den dag dat 
het volk willen zal...,.» — Maer het volk schynt niet te 
willen? 

M. Rochefort zit te St-Pelagic, in het pavilloen des 
princes. 

Dezen morgen campeert er eene compagnie municipa-
lcn ia het huis Lcfaucheux, Ze eten en ze drinken er. 

't h een droevig gezicht die nyverheid te zien, gisteren 
nog zoo levendig en nu in een campement veranderd! 

M. Rochefort'heeft in de beweging lydens zyne aen
houding zynen hoed verloren, en is bïootshoofd naer 
St. Pelagie gebracht. — Ge zult my geen kwaed doen, 
zei hy heihaelde malen aen M. Morel, die hem naer de 
bureau van police voerde. Rochefort was geheel con
tent van aengehoudeu te zyn. — Ik wenschte, zei hy in 
de Kamer, dat men rny van dezen avond aenhield. Hy 
is ten 0 uren in 'tprison gekomen, alwaer zyne kamer 
reeds bereid was. Hy was bleek en heeft geheel den 
nacht in zyne kamer gewandeld. Hy meende misschien 
dat zyne kiezers hem gingen komen verlossen, maer 
hy heeft gemist geweest. Zynen zoon en zyne dochter 
hebben hem gaen bezoeken, en hebben hem vry méu-
gen spreken in zyne kamer. Geheel den dag was hy in 
koorlsachligeafwachtingeen en heeft niet kunnen eten. 

M. Bazire stond ten 2 uren op de kaei der Tuilerien 
en bezag gedurig do keizer die op de terras wandelde. 
Als Napoleon M. Bazire voorby ging, riep hy uit: 

Leve Rochefort! Leve de Republyk! Maer een commis
saris van police, lei de hand op hem, en heeft hem ach
ter de grendels gezet. 

Parys 10 February. Volgens stellige inlichtingen en 
is er maer een doode, gedurende al de dagen van wan
orde, 't is een jongen van 20 jaren, Dysendage gedood 
door eene bajonneisteke op de barricade, van welke er 
een veertigtal revolverschoten gelost wierden. De open
bare machten heeft geen schoot gelost. De garden Van 
Parys en de agenten wierden enkel gebezigd. Al de 
troepen waren gereed om uit te trekken, maer gister 
avond en zyn ze in de slrate niet verschenen. Ten ge
volge der talryke reclamen van de kooplieden, hebben 
er gister avond palrouillien van cavalerie plaetse ge
had, op al de buïtenboulevards. Het bevestigd zich dat 
er geene ernstige troebels meer en hebben'plaetse ge
had. In den eersten nacht zyn er 465; in den tweeden 
102 persoonen acngehouden. 

E£e rifsHe fcfflca5«e. 
Gy moet daer niet gaen pcizen da 'k 
Ga tooncn 't overgroot gemak 
In 't geven van visite kaerten, 
Want 't is de dood van alle maerten 
Die van ten tienen voor de noen 
Tot 's navens moeten open doen. 
De deure, de gank, de vloertapyten 
't Zoudt al met eenen keer verslyten. 
Den eenen klinkt, den anderen belt, 
De maerte loopt met groot geweld 
(Er zyn noglhans al veel gevallen 
Waer zy van loopen niet zal vallen) 
Tot aen de deure, en, krak bijou, 
Een kaerte in d' hand en voila tout. 
Ontvangt Mynheere, ontvangt Mevrouwe? 
De maerte en kykt niet al te nauwe 
En antwoordt neen, ofschoon 't gedruis 
Dat men toen maekt van binnen huis 
Genoegzaem aen de deure laet hooren 
Het volk in den salon van vooren. 
Men blekt wat leelyk, maer tot daer, 
't Is voor en twadde Nieuwejaer. 
En spreekt my niet van brieve posten 
Waer de employés, indien zy kosten, 
De kaerlen lyk zy gaen en slaen 
In de oude mane zouden slaen. 
Van een tot een hoe vele er wezen 
't Is van 't adres maer juist te lezen 
Omdat de boden wel zoün zien 
Voor waer zy passen en voor wien. 
En 't is daerby nog op te lellen 
Dat geene kaerten in gazetten 
Verdolen of wel nog verlie
zen tusschen bodens vingers die 
Soms toegekrompen van de koude 
Al ligle een' kaerte verliezen zoude, 
Maer die zich toch niet styf geneert 
Als men die kaerte reclameert 
Die in den post is blyven slapen. 
Met duist en duist van zulke knapen 
Die 's anderendags al van ten zes
sen gaen besteld zyn aen 't adres, 
'k Beginne groote vaek te krygen, 
Zoo 'k zal nu voor acht dagen zwygen. 

Rebbekraker. 

Ooar i r e sponc le i i t i en . 
Lisseweghe 7 januarius 1870. 

Mynhecr Jaer 30, 
In zyn numero van zondag, vervalscht de Westvla-

ming een sermoen van onzen heer onderpastor. Hy 
rammelt daer van een ouderling die geen kerkeratte en 
was, en van de prochianen van Zuyenkerke, van hunne 
neuze te maken, en ik en weet niet wat al. De schryver 
van al die leugens zegt ook dat de predicant de gedach-
lenisse van dien overledenen aengerand heeft, en dat er 
van de familie uit de kerke geloopen zyn, dat de 
aenhoorders verontweerdigd waren, daer van alles en is 
er f^Gcn woord waer. 

Ik, ik heb nog.al goed geluisterd en hier zult gy zien 
wal ik gehoord heb, den heeronderpaslor na van eenige 
misbruiken gesproken te hebben die maer zelden op 
onze gemeente voorenvallen, heeft daer gesproken van 
een woord uit de Heilige Schrifture: Waekt, want gy 
noch dag noch ure en weet. Van deze weke, zei hy, zyü 
er drie menschen byna subyt gestorven. Twee hebben 
het geluk gehad berecht té worden, en een derde de 
heilige Olie. Waekt, want God mogt ons ook onver-
wagts komen oordcelen, tlewel, Mynheer Jaer 50, vindl 
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gy daer eenlwadde in dat de familie zou kunnen pyne 
doen. Maer daer zyn liicr twee of drie menschen op onze 
prochie die geern in de rapen zitten van onze deftige 
pastori en alle hunne woorden verdraeijen, die verlegen 
zyn van het effect dat de sermoenen van den heer onder
pastor maken; maer komt naer Lisseweghe, zy zullen 
ze u daer met met den vinger wyzen, die mannen, gy 
gaetze gemakkelyk zien zitten alleene, en alszeeent» 
waer in de eene of de andere herberge komen, niemand 
en pakt zyne mutse af voor hun, en als er hier en daer 
nog een treflelyk man zit, den dien rolt zyne schilderye 
op; ja, wat voor mannen zyn da-de; dat zyn van die 
mannen die te Nieuwjare met ne grooten duivel van ne 
wafele met hulder zeemmuile naer pastor, onderpastor 
en tot by kleine menschen loopen: ik wensche u een 
zalig nieuwjaer en vele navolgende, om eentwat te 
krygen, maer 't is hulder te vergeven, want ze loopen 
met hulder mond open van den grooten honger en den 
grooten dorst. En dat wilt van zyn neuze maken en op 
de kappe zitten van onzen heer onderpastor, die mis
schien, zonder te willen, gekilteld heeft in zekere neuze, 
of het een blouwneuze is of niet, dat en kan ik niet 
zeggen. Daer was een die my zei: maer dat was ne goê, 
zulde, dat den onderpastor heter zou gedaen hen van ne 
keer over de pliglen der getrouwde menschen te preken. 

Sa!uf, Mynheer Jaer 30, en de kost. 
Een koeiknippel van langst den 

Lisseweegschen water gank. 
P. 5. A propos, maendag heeft er eene kiezinge 

geweest tot Heyst. De candidaet der calholyken, Pé 
Meesters, heeft den zegeprael behaeld. Bravo! Heyste-
naers, ik heb vernomen dat er een burgemeester van het 
noorden geweest heeft die hem wilde moeyen met die 
kiezinge. Hy zou daer gegaen hen den avond voordien 
en men zou hem daer uitgejouwd en gezeid hên dat hy 
werk genoeg op zyn prochie had. Ik heb hel ook ge
hoord, meer of ne keer, en ze zeiden my nog daerby, 
die my dat vertelden, dat die burgemeester op zyn 
prochie gezien is lyk een hond in den hu!sepot,endat er 
geen een koeipoesler en is langst den Lisseweegschen 
wa tergank die zoo vele tegenkomt tot van zyne poli-
tike vrienden toe. Tot wcderziens! 

gesteld zynde, is de plichlige voor het andere verwezen 
tot eene boete van 5 francs. VVy wenschen den meester 
geluk er zoo goedkoop van afgekomen te zyn en, in 
deze omstandigheid, tot het order van de Broeders der 
christelyke leering niet behoord te hebben. Men weet 
immers, dat, voor zekere gazetten als er questie is het 

fdichtvergeten van eenen schoolmeester te veroordee-
en, geene omstandigheid verzwarender is dan het dra

gen van de soutane en den driekanten hoed. Het libera-
lism, in dit geval, èn denkt nooit luid genoeg te kunnen 
schreeuwen, in plaetse van het slachtoffer, en heeft 
nooit tranen of in te genoeg om over het geslagene 
menschcnvieesch te storten! 

t . l N ï e i r w s vstn c l e T v e l c e . 
De verledene weke hebben wy verscheidene zomerda

gen gehad, 't warender zelfs vele die al hiinder saisoen-
frakske uilgehaeld hadden, en nu zyn me weere in 't 
puttje van den winter gerocht; zelfs is het vele kouder 
als dat 't ooit geweest heeft. Sa schaetsers, haelt maer 
nog eens uwe ingevette schaverdynen uit d'hanebalke,. 
en trekt er van deure naer Dam me of Sluis, zonder ge
druis, maer ziet da-je geen verkoelingske en krygt lyk 
die soldaten daer van over veertien dagen, die zoodanig 
zweeleden dat 't water uit hun schoenen liep. 

— Zondag toekomende, 13 February, om 11 uren 
voormiddag, zal er in de eslaminet het Brouwers huis, 
aen de slat iep! aels, bewoond door d'Heer Florien, een 
eerste uüdhelinge Tan 600 brooden aen den armen 
plaetse hebhen, dooi- de commissie gelast met den tom
bola aldaer ingericht. 

— Het belgiridi vaertuig Comte cle Haimut, heeft op 
zyne laetstc reize, in zee een bootje ontmoet, waerin 
een mensen, uitgeput door honger en dorst, gansch 
beweegloos lag. Door den kapitein van gemeld schip 
opgenomen, wierd hy met de grootste zorge verpleegd, 
en na eenige dagen kwam hy aen de beterhand. Ily 
zei Karel Raylef te heeten, 52 jaer oud, geboortig van 
Valparaiso en .schipbreukeling te zyn van eene onbe
kende engelsche bark, in zee, op 43 graden noorder
breedte .en'26 graden westerlengle gezonken, op hare 
reize van New-York naer Biistol. Op den dag dat de 
schipbreukeling ontdekt wierd, waren er reeds 21 da
gen, na het vergaen van het schip,- verloopen en reeds 
vyf van zyne medegezellen, die zich met hem in de-
zelfste boot bevonden, van honger en ellende gestor
ven. Karel Raylef is nog in ziekelyken toestand, en na 
zyne aenkomsie te Antwerpen, is hy onwtiddelyk, door 
de zorgen van de police naer het hospitael gebracht. 
De ongelukkige heeft de verschrikkelyksle uitleggin
gen over het noodlottig- einde van zyne medegezellen 
gegeven. Meest allen zyn zacht en al bibberend gestor
ven, na hunne vingers van honger afgeknaegd en hun 
eigen water gedronken te hebben. 

— Z. M. de Koning van Holland heeft de statuten 
goedgekeurd der jflaetschappy van Pauzelyke zouaven. 
en de burgerlijke personnificatie aen die vereeniging 
toegestaen. 

Men ziel, hoe zeer hel Hollandsen gouvernement ver-
draegzaem. eerlyk en welwillend is, zelfs ten opzichte 
der kalholike werken. 

Wat zyn wy, in Belgenland, onder de regeering van 
zyne doorluchtige Majesteit Leopold II, er verre van 
af, in de ofiiciëele kringen niet alleen welwillendheid, 
maer zelfs de geringste rechtvaerdigheid te ontmoeten ! 

-T- Men heeft bevonden dat op tien zaken van jagt-
overtredingen, die zich voorde korreklionnele recht
bank aenbïeden, er acht vrysprekingen zyn. De onkosten 
blyven ten laste der schatkist. Het schynt dat men 
voornemens zou zyn geen gevolg meer te geven, aen 
zulke soorten van overtredingen, tenzy <lal de aen klagers 
aich als hurgerlyke party aanstellen on aldus verant-
woordelyk zyn voor de onkosten, in geval van vry-
spraek. 

— Een gemeente-onderwyzer van Luik, zekere Jacob 
Joseph D.. was voor de korrectionneele rechtbank ge-
daegd, onder beschuldiging van klinkende argumenten 
gebruikt te hebben, om eenen zyner leerlingen, en later 
de moeder zelve van dien knape, te leeren leven. Dit 
laetstc punt van beschuldiging door de jusliciö ter zyde 

JE£ipls:a/p. 
Er zyn 427 Bruggelingen die van de jare, 't is te «eggen woensdag 

den 16 dezer, liunder hand in 't tonnetje steken om ie zien of ze moe
ten soldalje spelen ja ot' neen. — Uuchatelet, de vermaerde moordenaer 
van Van Nieuwenhuyze, houdt gedurig staen dat hy onplichtig is aen 
die moord. De verleden weke is vrouwe Vannieuwenhuyze met liaer 
achtjarig zeuntje en Leopold Dubois, herbergier, voor den instructie-
regier gehoord geweest. Duchalelet was er ook tegenwoordig. — 
Nieuws e» wonder nieuws. Madame Garnier, Madame Van Hoorenheek, 
Madame Doupé, Madame Cuisinier, Madame Doorns, is van de weke 
voor de zesde keer getrouwd. Nu heet ze Madame Van Deyck, en heur 
liefste man die die name draegt, is een gepensionneerde onderofficier. 
Bravo, Madame, met uwe zes namen. —Ze gaen een standbeeld op
richten te Trieste, voor Keizer Maxinnliaen van Mexico, gewezen man 
van ons princeslje duw lotte, die zoo ongelukkig van het leven gebracht 
is. — Gedurende de inaend January 1870, zyn er 125 kinders geboren 
en 133 menschen gestorven in Hrugge, 't verlies is acht menschen. 
— 't Zyn vele officieren die vermeerdennge van pensioen vragen, ze'n 
kunnen zeker niet leven met een of twee duist franken per jare, wal 
moet dan een armen werkman doen die zestien en halve of twee frank 
per dag heeft en die vrouw met 5 of 6 kinders moet kweeken. — 
De senaleiirs en senaleurtjes moeien maendag 14 dezer hyeen komen. 
— Hoe kouder dal 'l wordt, hoe meer dat ze trouwen te Antwerpen. 
Ze hebben daer wederom 72 paeiijes aen het stadhuis gekletst. — Adji-
Athunasse, den griekschen aerlsvader, is te Vourla, Sinyrne, in den 
ouderdom van 125 jaer overleden. Hy beeft negen sultans welen re
gieren. — Ze hebben in de statie van Erquelimes, 13 duist frank vveg-
yestolckcn, ten nadeele der Noorder-spoorweg-inaelschappye. — Te 
Marseille hadden ze ook goestt: om revolutie ie maken, ze zongen de 
Jlarseiliaise en jouwden de gendarms uit. Er zyn er 30 by de krage 
geslokken. — De employés van den staetsyzfiivnweg hebben instructie 
ontvangen de kaertjes van de reizigers by den uilgang der slalie af te 
halen. Dat zou beginnen mei 1 Maerte. — De burgemeester van Gent 
heeft hel carnavals-reglement doen aenplakken. Een phrasetje staet ei 
in Ie lezen dat curieus is, dal is: Dal de gemaskerde geen gebiuik en 
mogen maken van de « kleeding van ecnigeu Godsdienst. » — Een 
Godsdienst die gekieed is, moet aerdig zyn. — De genaemde Termole, 
fabrykwerkor Ie KorlryU en zyn zeune van iOjn-jr, zyn beide dysendag 
in de vaert van Dossuyl verdronken. — Jan Willems van Westmalle, 
is dienst gaen nemen in 'i leger van den Paus. Bravo, Westmalle, nu en 
moet gy niet meer jaloersch zyn, je tril nu ook eentje te Hoornen.— 
De Keizer van Ooslenryk heeft pardon gegeven aen een man die voor 
zyn leven lot dwangarbeid gecondamneerd was als medepliglig van 
moord. Hy heeft 58 jaer lang in een kerker gezeten. Door dal hy zoo 
lange opgesloten geweest heeft, is by vreemde aen de uilvindingen ge
bleven; maer zegt dal hy stond Ie kyken lyk Laemljeals hyden vierdui-
vel zag vliegen en dedraeljus van iiitn lelegrapb zag spelen. 

M y w . © p i - e e l c l c a i n o i - t j e . 
Komgasl, 'lc zal trachten dal snoekske fyn gereed te maken, als 'l 

metigelyk is, legen zaterdag. — 't lluisliggere, je 'n lell lyk geen eentje 
van deze weke. — En uistccit, komt ten.w. — Wie zyn de ge'n 
moet u niet genoeren, hoe meer hoe liever. — Koeiknippel, zeg hel hem 
maer. — Frans, ze komen ge regent. 

BURGËltLYKEN S T A E T . 
Buwelyken. 

Den 9 February. — Cornelius Maeyens, werkm., mei Joanna Desmit, 
winkeliursli-r. Edouard Isselée, hovenier, met Sophia Corty, melkver-
koopsler. Eduardus Vanden Biloke, meesier smid, met Leonie Vanden-
driessche, byzondere. 

Den 11. — Pie.ler Gallebout, werkm., met Joanna Van Hoiitryve, 
kanlw. Franciscus Witdoekt, voorlverkooper, met Emma Kegels, kanlw. 
.lacohtis Hessens, schilder, met Virginie Maes, werkmeid. Leonardus 
Verkarre, pyl en bogenmaker, met Coleta Bogaerl, werkmeid. Ludo-
vicu, Peliljean, mandemaker, met Anna Bleyaert, werkmeid. Remi 
Koberl, werkm. met Marie Chrisliaens, kanlw. 

Ooerlydens. 
Den 7 February. — Emile Surson, wed. van Prudence De Goninck, 

67 j . , Maiiastr. Golela De Backer, echlg. van Angelus Devestel, 74 j . , 
Mariaslr. Mary Sproll, 40 j . , Korle Winkelslr. Jacobus Minne, wed 
van Anna Deurwaerder, 84 j . . Sle-Calharinastr. Joannes Verbeken, 
wed. van Regina Daene. 54 j . . Mariaslr. 

Den 8. — Augustus Pleunes, echlg. van Stephanie Van Maele, 34 j . , 
Mariaslraet. 

Den 9. — Anna Devos, echtg. van Joannes Surmonl, 51 j . 8 m., 
Smedestr. Eduardus Verheyden, 31 j . , Bouverystr. 

Den 10. — Augustinus Willems, wed. van Marie Staessens, 79 j . , 
Jacobinessenstr. Jacobus De Buyser, echtg. van Barbaia Tierenteyn, 
Mariaslraet. 

Den 11. — Susanne Verdru, wed. van Henii Soudewya, 7& j . , Ou-
denburgslract. 

4 kinders onder de 9 jaer. — Geboorten, 24. 

B E K E N D M A K I N G E N . 

~ W 3152 l O ? JSM 3E rMr> XC S E 2 Ü W 
ONDER DE DIREKTIE VAN 

DESIRÉ VANDEaBEKE, Eandidaet-Notaris 
te Brugge. 

MAENDAG 14 FEBRUAmmiti.' 
I ure namiddag,-te St-kruis by Brugge, voor : 

A.. M'her dë<Wuif-Anthierens, eigenaer ie Brugge, op 
zyjie landen tusschen de Kruis-en Dampoorten : * 

80 koopen Olm en Achtkanle Bootnen en deel Persen. 
//. M'hcr Edouard J)eL:iscluze, koopman en eigenaer 

li; Brugge, op zyn hofstedeke gebruikt door de weduwe 
Meere, by den Vossensteert i 

10 koopen Taillie en Achlkante Boomen. 
De vergadering in de Yosseuslecrt. 

'MAENDAG 21 FEBRUARY 1870, 
3 uren namiddag, te St. Andries, voor d'heer Karel 
Deloaf. 

28 Kalfkoeijen en Kalfveerzen, Klaver en ander 
Mooi, Rogge- en Tarwe Strooi en Aerdappels. 

De vergadering in den Duc de Brabant. 
Door bevoegden amblenaer.en betaelbaer ten kanloore 

van »é»Sró %'audcvbcSiC; voornoemd, Geldtmmtstmet, 
#"57. . 5 3 5 

LIEBIGS VLEESCH-EXTRACT 
VAN ZUIÜ-AMERIKA (FRAY-BENTOS), 

V a n <lo I>ie l>i | f *s*-C©Mipngfnie , I ^ o n d t e n . 
Groote bezuiniging voor de Huishoudens. 

Oogenblikkelyke bereiding van soep, driemael goedkoo-
per dan diegene van versch vteesch. —- Verbetering van 
spyzen, sauzen, groenten, enz. — Uitmuntende verster
king voor zieken en herstellende personen. 
GOUDEN MEDALIE IN DE TENTOONSTELLINGEN VAN PARTS 

18C7 EN VAN HAVER 18G8. 
Pot v. 1 eng. I, | P. v. 1/* png. L. \ P. v. 1/4 eng. 1.1 P.»r.i/8e.,£. 

fr. I S | fr. O . Ö 5 | fr. 3 . 5 0 | fr. l . O O 
B E R I C H T . 

Aengezien de talryke naraaeksels van het o p r e c h t XAe'Mfg'm 
V l e e s c l i e x t r a c t , roept de Liehig'* extracl-kompagnie dt 
aeiuïacht der kooper* in op het fabrlekmark en tj verzoekt hen, om 

zich van de echtheid van het produkl te verzekeren, op elk pot de band* 
teekeningen van de heeren professor Baron J. VON LIEB1G en doktor 
MAX VON PETTENKOFER, teeischen. 

f^u^ 
Te koop by de voornaemste handelaen in levemmiddelen, kruidt* 

niers, confiseurs, apothekers en drogisten. 
Voor den verkoop in het groot, zich te adreneren by M. DB GERLA-

CHE-DE MARVELAEHE, te Antwerpen. Te verkrygen ie Brugge, in 
het groot en in 't klein, by M. EL. VAN SPEYBROUCK-VAN DAMME, 
Negociant in coloniale waren, Philipstockstraet, Brugge. 

O E H A T O I T E C O \ € U R R E K C E ! 
OCCASION UNIQUE. 

Plus de six cent mille 
de toutes qualités. 

ares 

PRIX COURANT* 
Cigares Maria Louisa, 45 fr. Ie 1,000; la caisse de 100 

cigares, 5 fr. 
Cigares de la Havane, réo-gondo, 32 fr. Ie 1,000; 3 fr* 

aö c. la caisse de 100 cigares. 
Cigares Hussman, forme carré, 50fr. Ie 1,000; 1 fr.,3öe. 

la caisse de 25 cigares. 
Trabucos, 40 fr. Ie 1,000; 4 fr. 50 c. la caisse de 100. 
Cubas supérieur, première qualité, 40 fr. Ie 1,000; 

10 fr. 50 c. la caisse de 250. 
Floresla vérilable. Tabac Manille, 45 fr. Ie 1,000; 10 fr. 

la caisse de 200. 
Prince-Royal, 70 fr. Ie 1,000; 7 fr. 50 c. la caisse de 100. 
Cavagnac Regalia, 75 fr. Ie 1,000, 8fr. la caisse de 100. 
Ëlhuvéros, grand Cigare Regalia, forme carré, 65 fr. Ie 

1,000; 7 fr. la caisse de 100. 
Londrès, 75 fr. Ie 1,000; 8 fr. la caisse de 100. 
Flor de Sölar, 130 fr. Ie 1,000; 14 fr. la caisse de 100. 
Forte remise pour les Magasins de détail. Adresser In 

demandes franco a Bruges, rue Haute, N° 27, 
c l i e z I». F R E M A U L T . 

Gros et détail. Exportation. 

V e r a n d e r i n g v a n W o o n s t . 

C. DE COCK, 
B o r s t e l m a k e r , gewoond hebbende Langt 

Keye, E 59, komt zyne woonste te vestigen in het 
Oost-Ghislelhof, alwaer hy zynen styl zal voort uitoe
fenen. Hy verhoopt door de goede hoedanigheid zyner 
koopwaren en de gematigheid zyner pryzen, de guoit 
van eenieder te genieten. 

Guano in vaten. 
Onvervalschte Guano in toe-

gezegelde vaten, regstreeks inge
voerd. Te bekomen by dTleeren 
A. Rapaert en C°, 26, Grenzel-
straet, Brugge. — Vryen toegang 
in de Magazynen. 

•»-« l lU) i i ll Wh II — 

MAEKTPBTZËN DES VOLGENDE WAREN 
BRUGGE, 12 February. — Per Hectoliter.. 

Terwe, 14 50 a 19 25 Sucrioen, 00 00 a 00 00 
ttosue, 11 75 ^ 12 75 Boekweet, 00 00 a 60 «5 
Bguneĵ tif • 14 23 a 16 50 Aertt?ppels, 0 69 a 0 00 
Hperste, 00 00 a 00 00 Boter per kilo, S 45 a 3 09 
Haver, 7 50 a 9 75 Eyer per 26, 1 64 a % 09 

VKURNE, 9 February. — Per 145.1iler». 
Terwe, 23 00 a 20 50 Haver, 14 00 a 17 00 
RO(Ï(Ï«, 20 00 a 00 00 Bonnen, 95. 00'a 96 0» 
Sucrioen. 16 00 a 2! 00 Krwelen, 13 00 a 36 00 

POPËIUNGHE, 11 February. —Per Heet. 
Terwe, 18 80 a 00 00 Aerdappels, 9 00 a 00 oO 
KojTue, 14 00 a 00 00 Boter per kilo, 3 30 a 00 00 
Haver, 09 75' a 00 00 Hoppe per 50 k. 115 0 a 000 00 

ROUSSELAERE 8 February. — per Heet. en half. 
Nieuwe Terwe Ir. 27 00 a 51 00 Aerd. 100 kil. 7 00 a 0 00 
Ouilë » 38 00 a 59 00 Boter per kilo. 3 40 a 3 80 
Australische Tarwe 20 00 a 27 00 Eyers per 2a. 170 a 1 80 
Uoode » 2o 50 a 20 00 Vitffiens 30 00 a 35 00 
Hoffi;e 18 00 a 19 00 Koolzaed 00 00 a 00 00 
Haver 15 00 a 10 00 Koolz.-Olie 103 kil. 96 00 a 97 00 
Boouen 27 00 a 31 00 Lynz.-Olie 105» 77 00 a 77 80 

DIXMUDE, 7 February. — Per hectoliter. 
Terwe, 10 55 a 17 70 Boonen, 15 86 a 17 34 
Hotfffe, 00 00 a 00 00 Boter liet st. 7 h. 3 00 a 2 6* 
Sucrioen, 11 25 a 14 tiO Eyers per 2$, 3 48 a 2 i>4 
Huver, 9 66 a II 72 Aerdappels (100 ki) 8 00 a 10 00 

Drugjje, Drukkery VAXDENBEAOIIE-DENAVX..-



Brugge, den 19°" Februnry 1*70. N° 294. — 7<«e Jaer, N« 7 

BUREEL TE BRUGGE 
alwaer «lil blad verschynl 

DEK ZATERDAG 

IN SINT ANTONIUS 
GKÜUTHU1S-STRATE, numero 4. 

A E N B C V B L l l V O E N 

40 CENTIMEN PEU REGEL. 
JAER 30 

INSCHRYVINGEN EN BETALINGEN 
geschieden op het bureel van dit blad 

EU OP ALLE 

POSTKANTOOREN, 
mits eene vcrfaooging van 2Ü ccnliincn 

ABlVKONDIlVCBlf 

2 0 CENTIMEN PER REGEL 

De Vlamingen zyn getrouwe onderdanen — maer — zy en verdragen geen slavemy » {Keizer Karel). 

Prysi voor «tad 3 fr. 50 «, en voor de provincie 3 fr. 75 e. vooraf te bctaScn aeu drukker VANDENBERGHE-DENAUX|, te Brugge* 

YZERENWEG VAN DEN STAET. — i November. 
De uren met een (*) geteekeud zyn expres-treinen. 
Van Brugge naer: 

Oostende 7.17 8*28 0.34 10.43 2.57 7*25 8.32 
Gent, Brussel, Meche-

len en Antwerpen 7*13 7.38 10.08 12.43 3*27 C.I3 6.38 
V. Ostende n. Brugge 6*45 7.00 0.30 19.05 3*00 5.45 0.00 
Van Gent » 6.02 7*39 8.45 9.28 1.22 6"56 7.17 
Van Brussel » 6*27 8.08 12.02 5'»» 5.57 
V. Antwerpen » 6.»» 9.50 3.4ó 4*50 
Van Mechelen » 6*45 10.42 5*30 
~ YZERENWEGEN VAN WESTVLAENDEREN. 
prugge 8.30 12.25 5.30 6.40 
Thoiirout 8.57 11.50 12.53 5.54 7.08 
Melilervelde 8.»» 9.06 12.»» 1.03 6.03 7.17 
Rousselacre 6.19 9.24 1.22 4.25 6.16 ".38 
Iseghem 6.33 9.39 1.37 4.40 6.27 7.50 
Ingelmunster 6 419.48 1.44 4.54 6.52 7.58 
Korlryk 7.»» 10.10 2.10 6.50 8.25 
Vertrek Korlryk 8.3510.15 2.15 4.30 7.50 8.35 
Neenen 8.5810.33 2.37 5.10 8.12 9.»» 

Wervick 9.0010.41 2.45 
Comrn 9.1410.50 2.53 
Yper 93911.15 3.19 
Poperinghe 9.5511.35 3.35 

Van Poperinghe naer Brugge. 
Poperinghe 5.55 9.15 12.»» 
Yper 6.15 9.55 12.20 
Comen 6.32 9.56 12.57 
Wervick 6.59 10.03 12.44 
Meenen 6.50 10.18 12.55 
Korlryk 7.t0 10.33 1.13 
Vertrek Korlryk 7.40 10.42 12.45 
Ingiilmunstcr 8.01 10.58 1.04 3.15 
Iseghem 8.11 11.05 1.10 3 21 
Rousselaere 8.27 11.18 1.24 3.55 
Lichtcrvelde 5.10 8.4Ö 11-33 1.43 
Thourout 5.17 8.55 11.40 1.55 
Brugge 9.23 12.03 2.25 

ROUSSELAERE — YPER. 
Van Rousselacre naer Yper 9.30 1.30 7.43 

Yper naer Rousselaere 7.30 12.25 0.43 

5.35 8.20 9.10 
6.15 8.28 9.24 
7.»» 8.54 9.50 
7.25 9.1010.10 

4.40 
5.»» 
5.27 
5.35 
5.50 
4.15 

5.»» 7.»» 
5.17 7.20 
5.23 7.26 
5.40 7.40 
6.»» 7.59 
6.08 8.08 
6.30 8.38 

5 35 
5.55 
6.16 
6.23 
6.34 
6.55 
8.40 
9.05 
9.15 
9.40 

10.»» 

En, bis feclt, qul ©Ito f eelt. 
't Is te zeggen: als ze zeere schamoleeren, 
Kunnen z' er twee met ne keer annuleeren. 

Nu ze zyn wel stout eo ze durven nog al vele rischie-
ren, macr met zulke wet en hebben ze nog niet durven 
uitkomen. Toch ik en kan niemand verrassureeren wat 
ze nog al zullen uitfineeren om het volk te plagen en te 
fruiten. 

lntusschentyd en weten ze nu niet vele meer van 
wat hout pylen maken, of klaerder voor 't volk gezeid 
ze 'o weten niet wal uitpeizen en aen boord leggen, om 
te toogen dat ze toch zoo vele verbeterd zyn sedert dat 
ze bunder regtzinnig bekeerd hebben, mea culpa, peist 
erop, maetjes, om te toogen dat ze toch zoo sty f gemo
dereerd zyn geworden en dal ze nu ne keer regtzinnig 
gaen probeeren om het volk zyn goeste te doen en om 
het vry en gelukkig te maken. Kykt ne keer, ze hebben 
daer die wet op de kerkfabriken, waermeê dat ze de 
katholiken zoo vele jaren hebben doen schrikken en 
beven van alteratie^ ze 'n hebben ze niet willen doen 
stemmen en uilvoeren met behoudenissen van al de 
maconnike tracasserien die der in stonden, ze 'n hen 
maer alleen eene controle gevraegd die te vooren ook 
op de rekeningen van de kerkfabrieken bestonden. 't Is 
het zelfste als te vooren of daer omlrent. 't Is alleen een 
bètje meer popperasserien of bureau krabbinge en de 
klerken moeten betaeld worden, dal spreekt van eigen; 
dus 't is alleen een bètje meer onkosten van papier en 
van schryven maer de brave liberaletjes hên geconsen
teerd, mensch-lief. z' Hên geconsenteerd, we-je, alles 
uit het wetsontwerp weg te laten dat naer tracasserie 
rook, en 't was nog al vele. 

Ilewel, 'k hên daer over eene simpele reQeclie ge
hoord van eenen boer die noch lezen noch schryven en 
kan, maercyferen kan 't hy, we-je, en 't en is railledjouw 
geen dompelaere, want by komt alle weke om een 
numerotje van 't Jaer 30 en hy doet hem dat voorlezen 
door zyn zeune, die by den koster van zyne prochie 
te schole gaet, en die haest geleerd is gelyk een avokaet. 

Ilewel, 'k sprak hem over de terribele wet op de 
kerkfabriken en'k zei hem ook de liberale ministers 
en de liberale majoriteit hebben geconsenteerd van een 
bètje gemodereerd te zyn. 

Ja'z, zeid hy, 'z hên geconsenteerd omdat ze niet ver
der en kosten of niet verder en dorsten, z'hên geconsen
teerd van bunderen maconniken kop in dien beu Ier pot 
niet te steken, uit benauwdheid dat het deksel op hunder 
neuze zoude gevallen zyn en dat is de eenigste en juste 
reden van bunder ongevraegd consentement. 

Dat ze daerachler nu nog zeggen dat de boertjes en 
zelfs deze die niet geletterd en zyn voor ezels of domme 
koppen zouden moeten passeeren. 

In alle geval, lief of leed, z'hên toch gecomenteerd. 
Van eenen anderen kant, die brave en libere farceurs 
ofte fricoleurs, z'hên ook geconsenteerd van het regl 
van kiezinge ook een bètje verder uit te rekken of uit 
te duigen. En z'hên met die occasie eene ferme klop-
pinge gegeven op de kazakke van de herbergiers en 
drankverkoopers, dat noglans voor het grootste gedeelte 
hunder beste vrienden zyn, en het verwondert Dj il le
ken grootelyks, en zelfs tres grandement, dat de peste 
marchandise dacrtegen niet uil en valt gelyk een bran
dend lucifertje; hy die altyd voor 't profyt van de her
bergiers in de malle gebaert te willen springen, uil 
oude sympathie omdat hy zelf ook nog van 't stilletje 
geweest heeft. 

YVaerom en donderd en en bliksemt hy nu ook niet 
tegen de liberalen die een wetsontwerp gaen vooren
stellen, waerby dat het in het vervolg niet meer en 
zal toegelaten zyn de contributie gelden voor het ver
koop van drank meè te rekenen in de colisatie die men 
moet betalen om kiezer te zyn. Leest hier ne keer, 
maetjes, wat die liberale en 'vry gezinde drukpolters 
nu zelve verplicht zyn op hunder gazelle te stellen ; 

« De centrale sectie, gelast met het onderzoek van 
» het wetsvoorstel, door M. Delcour gedaen om het 
» regt tot verkoop van .sterke dranken voortaen niet 
» meer in den cyns te bevatten, voor de provinciale en 
» gemeente kiezingen, is onder het voorzitterschap van 
» M. Moreau byeen gekomen. Zy heeft dit voorstel aen-
» genomen, doch enkel wat de gemeente kiezingen 
» betreft. Van eenen anderen kant, heeft de centrale 
» sectie besloten, dat de opcentimen ten voordeele der 
» provincie op de grondlasten, personeel en patente, 
> voortaen in den kiescyns voor de provincie en de 
» gemeente zou lellen.» 

Zoo ge ziet dat de liberalen en surtout de doctrinairs 
nu toch daervooren de maledictie van de peslificatie 
en van de saune-qui-peut en van den réchten krommen 
en van den Bourg-pourri en tutti quanti, verdienen, 
maer z'en moeien daervooren niel benauwd zyn, les 
loups ne se mnngent pas, zegt het spreekwoord en alles 
wal de matadors van dat incomparabel kluchtspel doen 
is onverbelerlyk. 

Ilewel, Djilleke en is voor al die poespasserien niet, 
Djillekc wilt en vraegt juslicie en vryheid voor ieder 
gidyk. Djillcken en houdt maer aen een systeem, en 
dal systeem stact in onze Constitutie, maer 't wordt 
door de regeerders alleene toegepast, volgens dat zy 
het willen nemen of volgens hunder fantaisien; maer 
er staet duidelyk in de Constitutie geschreven : de Bel
gen zyn gelyk voor de wet% en er en valt dus niet vele 
meer te pariasan ten, want dat beteekent toch wel dal 
ze allen dezelfste regten hebben, en ten ware dus niet 
meer als redelyk van te beginnen met hunder al te gare 
het regt (e geven van hunne regeerders te kiezen of de 
algcmëene kiezinge hier in te richten, gelyk deze reeds 
in verschillige groole en kleene landen fonclionneert. 

Op deze maniere, zou ieder man ten minsten zyn 
regt hebben, en er en zou geen distinctie meer bestaen 
lusschen eene die met eene gel Ibeurze aen zyn nekke 
op de wereld gekomen is, en eenen die geboren is van 
werktnenschen, er en zou geene distinctie meer bestaen 
tusschen geletterd en ongeletterd, dat op de kiezingen 
ook al niet veel eifekt en kan maken, want men vindt 
in de wereld er meer als men wel en weet, verstandige 
burgers en werklieden die nochtans ongeletterd zyn en 
kale heertjes die noch visch noch vleesch en zyn, maer 
die een bètje van keake denparlè francè geleerd hebben, 
die hunder te goed peizen om te werken en die geen 
capaciteit genoeg en hen om een post convenabelyk te 
bedienen. Zyn het deze laetste misschien die het meeste 
verstand hen en het best weten wie geschikt is om 's 
lands interesten te regeeren? Neen, nietwaer, geëerde 
lezers, deze zyn alleen bon en hebben ton om by de 
kiezingen den jachthond te spelen, en het zyn ook 
voor den meesten deele niet anders als eenen hoop 
droeve jongens die beter zouden gedaen hen van een 
nuttig ambacht te leeren. 

En wilt dat nu zeggen dat Djilleke tegen het leeren 
is? In 't geheele niet, pas du tout, maetjes, maer'ten 
wilt ook niet dat welpeizcnde en wellevende maer niet 
geletterde menschen zouden achteruit gesteken worden 
voor eene bende snotzakken die een bètje geleerd hen. 
't En wilt, voor wat de vrye verkiezinge aèngact, geen 
privilegie voor niemand, noch voor deryken, noch voor 
den armen, noch voor de geleerden, noch voor de on
geleerde, noch voor den herbergier, noch voor den 
winkelier, noch voor den gazeltier, dat ze maer al te 
gare naer de sterabusse opkomen, dat zal verbroede
ring en ware gelykheid onder de menschen doen ko
men, dat zal hunder aen wak keren om te leeren en om 
te kunnen lezen wat er met die occasiën voor en tegen 
gedrukt en aengcplakt wordt, en dan en zal men ook 
niet meer in de pynelyke en schandelyke posilie komen 
van werktnenschen die geen kiezer eu zyn buiten de 
zale van de kiezinge te moeten dry ven, gelyk schepsels 
die niet en verdienen ouder de menschen gerekend te 

THOUROUT — OOSTENDE. 
Van Thourout naer Oostende 5.30 9,00 2.»» 8.10 

Oostende naer Thourout 8.00 10.30 12.00 6.18 
LlCHTERVELDE — V Ë U R N E 

Liehlervelde naer Veurne 9.10 1.50 2.30 8.05 
Üixmude naer Veurne 9.51 2.28 4.»» 8.46 
Reunie naer Lichtervetde 7.S5 11.40 4.S0-6.16 
Dixmude » 7.58 12.13 5.19 680 

NlEUPORT — Dl \ ML DE. 
Vertrek uit Nieuport 7.20 1135 4.40 6.0S. 

» Üixmude 9.55 2.35 5.20 8.50. 
B R U G G E NAER G E N T LANGST EECLOO. 

Van Brugge naer Eecloo en Gent, 9.30 12.30 4.10 6.50 
Geul naer Eecloo en Brugge. 6.45 0.10 12.50 5.00 

BRUGGE NAER BLANKENBERGHE EN H E T S T . 
Brugge naer Blankenberghe 8.23 10.45 den zaterdag, 2.40 T.K 
Blankenberghe naer Briigge 635 9.24 » 11.40 
Brugge naer Heyst 8.23 2.40 7.25 
Heyst naer Brugge 6.05 11.20 5.20 

worden. Dat is de opinie van Djilleke over de uitbrei-
dingc van het stemregt, en dat moet ook de opinie zyn 
van alle menschen die hunnen evenmensen met eene 
ware chrislelyke liefde als hunnen broeder aenzien. 

Ecnc Trage? 
Als zy daer die wet schaveelden, waerdoor aen de 

paslors verboden wierd van iels af of slecht te keuren 
van al hetgene administralivelyk door de bolle passeert 
van eenen burgemeester, of van eenen minister of, ja, 
van eenen garden-champetter; waerom* vraeg-ik, toen 
ook geene wet gemaekt tegen die Burgemeesters en 
compagnie, die heele dagen tieren en schreeuwen tegen 
God, tegen den Paus en tegen de Pastors? Ja, waerom? 
Mylor van Doornyk, kan dit wel zeggen. 

De winter van 1870. 
De aenhoudende koude die er gedurende heerscht 

kan gemakkelyk nog veertien dagen duren. Voor de
gene die ryke zyn en maekt dat niets, maer voor de 
kleene burgers en den werkman, is het zeer slecht. 
De scheepvaert is gesloten, daerdoor lydt naluerlyk 
de handel en er is geen werk op de bassin; voor vele 
persoonen, zoo als melsenaers, plakkers, schilders, 
loodgieters, timmerlieden, enz. en is er niet te winnen, 
dus geen eten in de spinde, en.geen vier in den heerd. 
Verbeeldt u eens, ryken, het lyden van een arm huis
gezin in den tegen woord igen tyd. De kinders half ge
kleed, blauw van de koude, klippertandende van den 
honger, staen te weenen rond hunne arme moeder, 
terwyleen noordersche wind langs alle kanten in de 
slecht geslotène woningen binnen schuifelt, en de vader 
te vergeefs naer werk zoekt. Ook het aenhoudende 
dier leven, doet den genen die nog dagclyks zyn werk 
heeft, ten achteren komen. Sommige winkeliers, die* 
over drie vier weken hunne aerdappels, het eenige 
eten van den armen, voor 28 en 30 c. de drie kilos 
verkochten, verkoopen ze nu, met de gedurige vorst, 
tot 38 en 40 c , het brood blyft voortdurend aen den 
zelfsten hoogen prys; vleesch en visch en is hoege-
naemd niet koopelyk, zoo wat moet er van den armen 
geworden? 't En zyn geen geestige dingen, wy weten 
bet wel, doch het is noodig zich bet lot onzer arme 
medemenschen voor oogen Ie nemen, om hen niet te 
vergeten in hunne ellende en zich te herrinneren dat 
het de plicht is voor ieder welhebbende hun by te staen. 
« Die aen den armen geeft, leent aen God,» zegt de 
dichter. Dus, ryke lieden, doet uwe beurze opgn, deelt 
met eene milde hand ruime aelmoesen, zooveel het in 
uw vermogen is, ten einde alzoo uwen evenmensen 
van gebrek en nood te bevryden. 

In 1866, wierd er op last van het gouvernement in 
al de gemeenten van het land eene tienjarige tellinge 
gedaen, met de betrekking tot de bevolking en de ny-
verheid. 

Deze statistike heeft het land vele duizende frankskes 
gekost en 't schoonste van geheel die kostelyke his
torie is, dat er geen een cifer van colossal werk juiste 
en is: de gemeentebedienden sloegen er overal een slag 
in, gelyk men gemeenlyk zegt, en alzoo kwam een 
werk tot stand, dat een leugen is van aen de kop tot 
aen de steert. Wy hebben gemeentesecretarissen daer-
over dingen hooren vertellen, die u zouden doen ber
sten van lachen of gy wilt of niet. 

Het schryfwerk, nogtans, is gedaen geworden, en dat 
en was geen kleen bier, zulde! Honderd duizenden bol-
letyns opstellen, klasseren, tot driemael toe copieëren 
enz , hel was wat te zeggen! De bedienden, met dit werf 
gelast, hebben er hun drooge of blend of grysde aen ge
knoeid. 

Dat is nu vier jaer geleden, en nog en heeft het gou-



vernement dien arbeid niet betncld.... Wachten de mi
nisters ook vier jaer om hun geld uit de kasse van den 
-Staette halen? 't En is maer een vracgske, zie-je't wel! 

De Kamer heeft deze weke de discussie over het 
koophandelwetboek voortgezet. De artikels 36 a 53 zyn 
aenveerd geweest. 

Het Sénaet heeft den 16, na twee wetsontwerpen van 
weinig belang aenyeerd (e hebben, de discussie over 
de mililiewet voortgezet. 

Aen het artikel over degeestelyke vrystellingen, heeft 
M. d'Anethan eene wyziging voorengesleld door welke 
de student in godsgeleerdheid zou vrygesteld zyn. 
. De discussie is donderdag voortgezet geworden, en 
de voorstel van M. d'Anethan is verworpen. 

Een Prins die vcrrfS^ni navolgers te visioen 
Prins de Chimay heeft te Chimny eene scholc opge

richt voor werklieden, waer dat er ten minsten 80 
leerlingen lessen gacn ontvangen. Dat is wel, niet-
waer? Doch hy heeft nog heler gedaen: die leerlingen, 
die meestal Walen zyn, moeten de tale der Vlamingen 
•leeren; het nederlandsch is er verplichtend. «Want, 
zei prins de Chimay aen eene hooge personnage, de 
Vlamingen zyn de Walen vooruit, vermits zy de twee 
talen des volks spreken, terwyl de Walen enkel hunne 
tale kennen, en in Vlaenderen — waer zy toch zoo 
geerne naertoe gaen — met geslotcne tanden naer hun
ne landgenoten kunnen luisteren, zonder er iels vau 
te verstaen.» 

Eenvoudig, macr toch niet dwaes geraisonneerd voor 
een prins. Wat meer is, zyne handel wyze en is niet 
alleen vaderlands, maer ook volkslicvend. 

Zou 't waer zyn? 
Hier is eene kleene geschiedenisse die, tol den half-

treurigen halfkluchligen aerd behoort. Het looneel 
is Flessingue. 

Onlangs was er eene vrouwe die grootelyks te klagen 
had over het gedrag van haren man, die geheel dikwyls 
è bètje te diepe in 't glas keek en toen dronke lyk trente 
mille hommes, naer huis keerde. 

Hierdoor van woede vervoerd, viel het grammoedig 
wyf ieder keer legen haren welbeminden man uit in 
vèrwytingen van alle slacht en eindigde zelfs met moord 
bedreigingen. 

Over eenige dagen poogde zy haer akelig voornemen 
len uitvoer (e brengen. Ziet hier hoe zy het aen boord 
lei: De echlelyke woning en bestael maer uit een keu
ken met een zoldertjc. Onze kwade Bette klom langs de 
kiekenleêrenaer boven, maekte een splete in de zolde-
ringe en liet daerdoor eene formidabele sterke koorde 
naer bcneên zinken, na dezelve zorgvuldig en geheel 
sterk vastgemaekt te hebben aen de hanebalke. Seffens 
kwam zy omleege geloopen, en na dat zy aen het einde 
van de koorde een strop gemaekt had, lyk voor een oli-
phant testroopen, blaesdezy hare lampe uit en bleef in 
den donkeren de komsle van haren man afwachten, die, 
gelyk naer geweunte, verscheidene uren Ie late naer 
huis kwam. 

Ëindelyk kwam hy afgesukkell met builen in zynen 
lioed en gaten in zyne leerzen; maer hy was grootelyks 
verwonderd als hy binnen kwam dien geweunelyken 
rimram van gekyf en vèrwytingen niet te hooren. De 
lampe die altyd brande tot dal hy 't huis kwam, was 
uitgedoofd, alleen destove brandde nog aen een kantje. 
Hy zei by zichzelven: « er moet hier iets op handen zyn, 
'k ga een keer zien hoe dat dat spilleke gaet afloopen.» 
Na eenige minuten in den donkeren gelast te hebben, 
vatte hy eenen stoel, liet er hem op neêrezinken en ge-
baerde welhaest in eenen diepen slaep gedompeld te zyn. 
NauweJyks was hy eenige oogcnblikken aen 't ronken, 
als hy zyn wyf slillekens hoorde naderen, op hare teen 
en haer voelde een strop rond zynen hals leggen; hy en 
telde geen eentje en liet haer maer doen. Als Bette peisde 
dat alles in order was, klom zy wederom langs de kie-
kenleêre naer boven. Ja maer, ons Bacchus kind nam 
die occasie waer, om zich van zynen halseband te ont
maken en ze aen de stove vast te leggen. Al met ne 
keer, 't wyf begint te trekken, de stove die nog een wei
nig brandde, gaet in de hoogte, al rooken lyk de vapeur, 
tot aen de zolderinge, met een gedruis van al de duivels, 
veroorzaakt door den val van potten en pannen die er 
opstonden. 

't Wyf, meenend e dal haren man, zich opgenomen 
voelende, zich had willen vastklampen aen al het gene 
hem onder de handen viel, en was geenszins verwon
derd over dat geruchte, zeker dat zy was dat haren man 
te droogen hing. Zy pekkelde naer bencèn, opende de 
deure en liep zeere zeere, lyk een haze, de commissaris 
verwittigen dat haren man zichzelven opgehangen had, 
in hare woning. Seffens waren de ambtenaren van de 
wet op de pad om de noodige bestatigingen te doen. 

Na dat 't wyf de lampe aensleken had, staen ze allen 
lyk paf gestegen op het zien van dat stukstje die daer 
gespeeld was: de stove hing aen de balkeal rookende 
en weg en weere gaende lyk een slinger van een horloge, 
terwyl onzen Bacchus vriend nog altyd op zynen stoel 
zateene herlelyke puipe met ne truis te rooken. 

Of dat wyf nog zulken rimram zal maken als haren 
man met galen in zyn leerzen zal naer huis komen, en 
kan ik u niet verzekeren, maer 'k zou toch wel gelooven 
dat zy zeker nooit meer dal slukstje en zal herbeginnen. 

Ecu geheimzinnige zake. 
Yrydag avond, een weinig voor i l uren, kwam een 

heer met eene dame hy den restauranthouder M. Depa-
lure, in de Brabantslrale, te Brussel, en vroeg een bief
stuk en een (lassche Bordeaux, dat hem in een kamertje 
op de eerste stagie opgediend wierd. Omtrent midder
nacht, toen men hel huis ging sluiten, was men ver
wonderd die persoonen nog niet te zien beneden komen. 
Een garcon ging zien; hy vond de deure gesloten en de 
sleutel er af! Denkende dat zy in slape gevallen waren, 
klopte hy, maer en bekwam geen antwoord. 

Hy riep om hulpe en langs een acnpalende salon drong 
men in hel cabinet. Toen' zag meu een schrikwekkend 
schouwspel. Het meislje lag te sterven op den grond en 
nevens haer lag den heer, die den souper besteld had; 
hy was zeer bleek en klaegde bilterlyk ; doch op den 
eersten oogslag, zag men dal zyn toestand zoo erg'niét
en was als die van het mcistje. 

De police wierd verwittigd, en twee docteurs dien
den aen de zieken de noodige verzorging toe: Voor wat 
het meislje betreft, alles was vruchteloos en zy stierf 
omtrent 2 uren 's morgens, in de hevigste pyncn. De 
heer wierd lot het bewustzyn terug gebracht. 

Wat was er gebeurd? Deze heer is \I. Duvelacrd, 3S 
jaer oud, ontvanger der registratierechten en domeinen, 
te Thourout. Hy verklaert dal hy des morgens te Brus
sel aengekomen, het meislje in den dag ontmoet had; 
dal hy met haer naer decomedie ks Amours du Dinblc 
gaen zien was; dat hy, door dat zy honger had, met 
haer by den restaurateur was gekomen. Al met eens kreeg 
zy een zenuwloeval en hy had haer alsdan een weinig 
laudanum toegediend, dat hy altyd by hem had. IIy was 
zoodanig verschrikt geweest, dat dit hem in den toe
stand gebracht had, waerin men hem gevonden had. 

Het lyk van het meislje is naer Sint-Janshospitael ge
bracht, alwaer de lykschouwing heeft plaels gehad. 

Kr heeft maer een biefstuk opgediend geweest; hel 
meislje alleen heeft er van geëten. De flassche wyn was 
nog drie quart vol en twee ruimers stonden nog half 
vol op tafel. Dat alles en den overschot van het biefstuk 
zal nauwkeurig onderzocht worden. 

Het meislje weunde in de Groenstrale, n° 166, inde 
Keulsche voorstad en heette Blondina Josepha Peeters, 
26 jaer oud. Haer vader is in Amerfca en zy weunde 
met hare moeder en drie zusters. Zy had aen hare moe-
dei* de permissie gevraegd, om 's avonds naer de comedie 
(e meugen gaen. 

Wat de lieer Duvelaerd betreft, hy had 5 a 600 fr. by 
zich Iels dat doet veronderstellen dat hy van geen ge
dacht en was zichzelven van het leven Ie brengen, is dat 
hy denzelfsten dageene horloge gekocht had van 158 fr. 
waervan men de quittantie by hem vond. Door een 
krachtig geneesmiddel van morphine heeft men hem 
gered, hetgene doet veronderstellen dat hy strychnine 
genomen had. Hy zit in 't prison der Kleene Garmclie-
ten opgesloten. 

'tlsiYl. Célarier die belast is met de onderrigtinge 
van de zake. M. Duvelaer heeft dysendag, voor de eer
ste keer in het cabinet van den instructierechter moeten 
verschynen. De ingewanden van het jong meistje zyn 
aen twee experten scheikundigen besteld geweest om 
ontledigd te worden. 

Ilardc winters. 
In 860 waren de Adriatische golf en de Rhone toe-

gevrozen, by eene koude van 18 tot 20 graden. 
In 1133 was de Pd toegevrozen, van aen Grémona 

tot aen de zee. 
De wyn vervroos in de kelders by eene lach (gesteld

heid van 18 graden. 
In 1234 trokken geladene wagens over de toegevro-

zene Adriatische zee, regtover Venetien. 
In 1303 waren al de rivieren van Vrankryk toege

vrozen. 
In 1323 gingen de reizigers te voete en te peerde op 

het ys, in Denemark, te Lubeck en te Dantzig. 
In 1334 waren al de stroomen van ltalien en van 

Provence vervrozen. 
In 1354 begon het den laetsten dag van December te 

vriezen en 't vroos drie maenden en negen dagen. Het 
herbegon op het einde van Maerte en 't deurde tot op 
17 April. — Ditzelfste jaer vroos het in Holland gedu
rende 40 achtereenvolgende dagen. 

In 1468 kapte men in Vlaenderen de portie wyn voor 
de soldaten met den byl aen stukken. 

In 1544 kapte men in Vrankryk den wyn in de ton
nen met snydendc werktuigen. 

In 1594 was de zee te Marseille en te Venetien toege
vrozen. 

In 1637-58, onafgebroken vorst te Parys, van den 24 
December 1657 tol 8 February 1658. De Scine was ge
heel toe; de koude deurde tot 18 February. 

Het is in 1658 dat Karel X, koning van Zweden, de 
kleine Belt op het ys, met geheel zyn leger, zyne artil
lerie en bngagien, overtrok. 

In 1707 bleef de Scine gedurende 35 dagen toege
vrozen. 

In 1716 plaetste men te Londen op het ys van den 
Teemsen een groot getal winkels. 

Ëindelyk was de Seine op geheel hare breedte toege
vrozen in 1742, 1744, 1756, 1766, 1767, 1776, 1781 en 
1829. 

Het is te hopen dat het in 1870 zoo erg niet en zal 
gaen als in de jaren die wy hierboven vermeid hebben, 
anders zoudt de helft van de arme menschen wel 
verstyven. 

De koude en heeft nog niet gedaen, al is 't dat wy er 
over klagen. We laten hier nog eenige aenhalingen 
over harde winters volgen: 

In 1838 stond de thermometer te Parys op 19 graden 

koude. Men kan peizen wat dat het in 't noorden moeste 
zyn. Als er 8 graden koude is te Parys, is 't 17 graden 
in Ryssel, byna de helft meer. 

Laet ons, met behulp van boeken en ofiiciecle docu
menten een bètje achteruit gaen : 

In 1830 bereikte de thermometer 18 graden, de Seine 
vervroos en men kon er overryden met koetsen en 
peerden. In 1829. 16 graden; in 1820, macr 14, hetgeen 
niet en belette dat vele persoonen langs kanten en we
gen versteven gevonden wierden. Vreeselyk was te 
Parys de ontdooijing; ze duerde zes-en-dertig uren en 
deed kelders, huizen en kaeien vol water stroomen. 

Over den aftocht van Moskou en valt er geen nieuws 
te schryven: die schrikkelyke winter leeft nog in 't 
geheugen der ouden en is den jongeren door vele ver
halen genoeg bekend. 

1794, 1798, 1789,, 1785: harde winters: 21 graden 
koude, en in 1798, hongersnood er by. 

Iu 1783 was men gedwongen openbare vieren aen te 
steken. Het parysche volk maekte, ter eere der goed
hartigheid van Lodewyk XVI, aen dezen koning een 
standbeeld van sneeuw, en negen jaren nadien sneed 
dat zelfde parysche volk Lodewyk XVI het hoofd af. 

In 1776 was het zoo koud dat de klokken van de 
kerken berstten. De horlogen bleeven stille staen. De 
wyn vervroos in de kelders. 

In 1740 bouwde men te Petersburg een kasteel van 
ys. Te Londen vervroos de Theems. Men maekte op de 
riviere zelve eene keuken, waerin men eenen gebeelen 
osse roostte; 't vier, dal op het ys gemaekt wierd, ver
slond geheele boomen. 

Vroeger, in 1716, hield men foire op de Theems. Nog 
erger in 1709; dan vervroos alles wat tot den nood
druft van den mensch moest dienen, tot zelfs de fruit-
boomen: alles verging door de vorst; er was niets an
ders meer te eten als haver en Lodewyk XIV was ver-
pligl zyn gouden keukengerief te verkoopen om ecnig-
zins den armen ter hulpe te komen ; verscheidene 
groote heeren aten in 't publyk haver en zemelenbrood. 

In 't begin der zeventiende eeuw was er een jaer dat 
genoemd wierd het jaer van den kwaden winter. Ko
ning Hendrik IV moèsl vervrozen brood eten. 

In 1486 stepte een leger van veertig duist man óver 
den Donau, die vervrozen was. 

In 1435 vroos het twee-en tachtig dagen achtereen, 
van den 31 December tot den 21 Maert. 

Als 't inner waer en is? 
Volgens eene correspondentie uit Sumatra, zou er 

eene franschc familie, door eene tot hiertoe geheim
zinnige zake in rouw gedompeld zyn. 

Over een 20tal jaren vestigde een fiansche koopman, 
Alexis V. genaemd, zich met zyne familie in dé om
streken van Sumatra. Zyne handelszaken en zyne schit
terende fortuine stelden hem welhaest in betrekking 
met al de Europeanen, die op het eiland verbleeven, 
en hy wierd spoedig een van de voornaemste speku-
lanten der colonie. 

Over omtrent een jaer, zond M. V. zyn 22 jarigen 
zoon, naer een van zyne kantooren te Padang, gelegen 
op de kust, op eenige mylen afstand van Sumatra. 

Sedert dit tydverloop en heeft men van den jongeling 
niet meer gehoord. 

Wat is er van geworden? Niemand en weet het. 
Nieltegenstaende de zorgvuldigste opsporingen bekwam 
de ongelukkige vader geene hoegenaemde' tydinge van 
zynen zoon. 

M. V. en wist niet wat denken over dit stilzwygen, 
toen hem in het begin van January laetsleden, eene 
kiste zonder aenduiding van hetgeen zy bevatte, aen 
zyn adres toekwam; hy ontving dagelyks koopwaren; 
doch hy merkte met verrassing op, dat de kolis niet, 
als naer gewoonte, het mark van den verzender droeg. 

De klerk met de opening der kiste gelast, bad het 
deksel nauwelyks opgelicht, of hy sprong verschrikt 
achteruit en liet eenen schreeuw. 

In de kiste lag een lyk en rondom hetzelve bevonden 
zich verscheidene schorpioenen, die het vleesch had
den afgeëten. 

Het was het lyk van den jongeling. 
Ziedaer tot hoeverre de zaken stonden by het vertrek 

vanden koerrier. Na eenige dagen zullen wy op dit 
verhael wederkeeren. 

Een nolltlke moord. 
Eene nieuwe misdaed, het gevolg der laetste wanor-

derlyke tooneelen, die te Parys plaets gehad/hebben, 
heeft de wyk Batignolles in verslagenheid gedompeld. 
Er was een mandaet van aenhouding door de rechtër-
lyke overheid afgelevert, aen M. Henry Dorville, po-
lice-commissaries, die zich in gezelschap van twee 
police-inspecteurs, MM. Mourot en Petil-Golas, zich 
naer de woning van den genaemden Megy, in de rue 
des Moines begaven. Daer gekomen zyndej sommeerde 
de commissaris van police de beschuldigde, in name 
der wet te openen; hy zei dat hy aen de wet zou ge
hoorzamen, maer de deure bleef toe. De sleutel zat er 
nogtans op, maer hy was langs binnen gebarricadeerd. 

By de tweede sommatie, voegde de commissaris er 
by> wy z v n dragers van een mandaet der justicie.— 
Gy hebt my opgesloten, antwoordde Mégy. 

Pelit-Colas dracide met geweld den sleutel en duwde 
krachtdadig tegen de deure die dezen keer geopend 
wierd. Juist golyk de deure opon vloog, ging er een 
geschotaf, en de ongelukkige Mourot viel zwemmend 
in zyn bloed, na de schouder van M. Dorville geraekt 
te hebben. 

Men maekte zich meester van zyn persoon. Hy was 



een van de 50 waer legen mandaten uitgegeven waren. 
Mégy is 26 jaor oud, en is werkman-mecanicien, te 
Parys geboren. M. Mourot is 33 jaer oud, golrouwd en 
vader van drie kinders. De lykdienst heeft zaterdag 
plaets gehad. De kosten zyn door de administratie be
taald ccwccst. 

De keizer Napoleon heeft uit zyne eigene kas, een 
pensioen van 600 fr. verleend aen de vrouwe van 
Mourot. Het ministerie van binnenlandsche zaken een 
rente van 800 fr.; de police-prefeclure eene rente van 
400 fr. haer leven lang. Overigens heefi de police-pre-
fect zich voor 500 fr. op de lyste ingeschreven en zyn 
secretaris general voor 100 fr.; van hunnen kant schry-
vcn de stadssergeanten ieder voor \ fr. in en ze zyn 
met omtrent de 9 duist. Zoo dus die weduwe meugt 
wel verzekerd zyn van geen honger te sterven. 

• 1 ' " = 3 

Alweer Ru»ie»tf©»rdcr«. 
Gedurende den nacht van zondag tot maendag, om

trent 1 ure, trokken de genaemden Baïlas, aennemer 
van metselwerk, Gustave Mathoz, zich uitgevende voor 
komptahel der maetschappye Saint-Eloi, en de broeder 
van dezen lactste, over den kruisweg van het Odeon, 
oorverdoovend den Chant du Départ zingende, welke 
zy van tyd tot tyd onderbraken, om : Te wapen, bur
gers! te roepen. 

De agenten Mansart en Morcq, die in deze wyk hunne 
ronde deden, wilden deze persoonen aenhouden onder 
de beschuldiging van de ruste te stooren. De agent 
Mansart raaekle zich van Baïlas meester, terwyl zyn 
kollega de gebroeders Mathoz by den krage vatte. 

Men begaf zich nacr den naburigen post; doch nau-
welyks hadden de agenten en hunne gevangenen ee
nige stappen afgeleid, of Gustave Mathoz, uit de han
den van Morcq ontsnappende, trok eenen revolver uit 
den zak en mikte op hem, zeggende : « Ik bezit wapenen 
om my tegen de Bonapartisten te verdedigen. » 

De agent Morcq sprong op zynen aenvaller toe; er 
ontstond eene worsteling, aen welke de broeder van 
Mathoz deel nam, en nieltegenstacnde de agent in den 
duim van zyne rechterhand gebeten wierd, gelukte hy 
er in zien van den revolver meester te maken. Gedu
rende dien tyd was Mausart, welke volgde, ter hulp 
van zyuen kollega gesneld; doch niettegenstaende de 
pogingen van de twee agenten, gelukten de gebroeders 
Mathoz te ontsnappen, en Baïlas alleene wierd weg
geleid. 

Ily wierd naer het commissariact der wyk van het 
Odeoa gebracht, al waer de revolver aen den policie-
eommissaris Macé overgeleverd wierd. 

Colcnvl Cwiïlco. 
Een van de laetste en beruchtste bandieten der Loire, 

colonel Quilico, is in den ouderdom van 76 jaren, in 
zyn kommandement van Trianun overleden, hetwelk 
de keizer hem tot afzonderingsplacls gegeven had. 

In een schoonen namiddag der maend Augusti 1813, 
zegt de Ganlois, zalen twee jongelingen, welke men 
aen hun mannelyk gelaet en versleten kleêren, voor 
oiliciercn op halve solde herkende, in het caféhuis Foy. 
liet waren capitein Milius en de luitenant Quilico, van 
de jagers te voete der garde deel makende. 

Plotseling wierd de deur met veel geweld geopend; 
drie oflicieren, de een Engelschman en de twee andere 
Pruisen, kwamen met veel gedruisch in de zale. Een 
van hen vroeg met luider stem bier en glazen, die voor 
de Fransehen niet gediend en hadden. 

Nauwelyks had hy deze woorden uitgesproken of de 
luitenant Quilico stond op, zonder een enkel woord 
te zeggen, ging achter het buffet en keerde terug met 
een voorwerp, hetwelk in eene slaepkamer onmisbaer 
is. Hy begaf zich regelrecht naer de tafel der uildagers, 
vatte de flesch, welke men hun bracht, en ledigde 
dezelve in dezen geïmproviseerden beker; daerna den 
beleediger by hel hair nemende, trok hy hem met het 
hoofd achterover, nam den pol op en deed hem den 
inhoud er van inzwelgen, terwyl hy hem even als in 
het gevecht toesnauwde: 

— Gy zyt gediend, gy kunt u voortaen beroemen ge
dronken te hebben uit ecnen beker, uit welken de 
Fransche nooit gedronken en hebben ? 

Er ontstond een gevecht; het volk snelde naer den 
hof; de degens wierden getrokken en onze ridders 
waren gewapend men weet niet hoe; Quilico had reeds 
twee van zyne tegenstrevers gedood, terwyl zyn kame-
raed nog vocht met dengene welke tegenover hem 
stond. Een piket van de koninklyke garde drong lang-
zaem door de volksmenigte, en kwam eindelyk op de 
plaetse van het gevecht, om slecht drie lyken op te 
nemen. 

De bandieten waren verdwenen. 
Generael Milius is het verleden jaer overleden. Qui

lico is hem thans in den dood opgevolgd. 

Wacrvooren dient den kaes. 
Ik zal u dat eens kante en klaer uiteen gaen doen. 
Mynheer...... de name en doet er niet aen...., was in 

October maend nog op zyn buitengoed. Hy ging eene 
kerremesse geven aen zyne vrienden en kennissen voor
aleer hy zynen afscheid van hun nam, om nog eens in 
het gewoel van de stad den winter over te brengen. 

't Ware goed, zegt hy in zyn eigen, dat ik 'nen haze 
of twee hadde en wat patryzen. Zoo hy schryft een 
briefke naer zynen boschwachter dien hy van port-
d'armes voorzien had, in hetwelk hy hem laet weten 
dat hy voor zulken dag wat hazen en patryzen uoodig 
heeft. 

Drie dagen nadien komt don boschwachter gelyk nen 
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muilezel gelaèn met alle slach van wild. Den heer was 
zoo te vreden over dezen goeden uitslag, dat hy den 
boschwachter in de keuken deed binnen gaen en hem 
door de maerte van kaes, brood, boter en bier gildig 
deed voorzien. Den boschwachter viel daeraen percis 
gelyk of hy in geen veertien dagen nog niet geëten en 
hadde. Intusschentyd kwam Mevrouwe binnen en zag 
met groote vcrwondcringe dal geheel den kaes, dien zy 
voor veertien dagen lang gekocht had, byua binnen ge
speeld was. 

— 'k Geloove dat 't smaekt, zei Mevrouwe. 
— Slyf wel, Mevrouwe. 
— Ik moet u nogtans eene bemerkinge maken. 
— De welke?Mevrouwe. 
— Dat is dat al de die die te vele van dien kaes eten 

niet meer en kunnen spreken. 
— Wel, Mevrouwe, wat ben ik blyde van dat te ver

nemen, zei den boschwachter, 'k en kan myn wyf nooit 
doen zwygcn, zy klapt altyd eeuwig en orvig. Zoo 'k 
zal de reste van den kaes in myncn zak steken, en by 
deed het ook, om als ik t' huis kome daervan aen myn 
wyf eene gildige pille te geven. 

De visite kaerte. 
'k En wil niet verder houden staen, 
Dat om met kacrten rond te gaen, 
Voor d'heeren en voor hunne damen, 
(Ik zou der vele kunnen namen) 
In rygetuigen zachte en wyd, 
Dat hun gemak ook niet en lydt; 
Want 'lis alhier en daer te stane 
En toen van binnen in te gane. 
Dien uit en in vermoeid ook wat, 
Bezonderlyk in onze stad, 
Waer dal de groote zelden roeren 
Of 't huis daer zitten koukelocren. 
Macr 't is een ware slaverny 
Voor pietons lyk ik en gy, 
Die binst die koude nieuwjaerdagen 
Onz' kaert van huis tot huis moèn dragen. 
Wy zouden, pcis-ik, beter doen 
Van ons by 't vier wel uit te broen, 
En onzen knecht te laten beven, 
Om onze kaertjes af Ie geven. 
Dit is 't gemakkelykst van al 
Lyk of 't gebeurd heeft bygeval. 
Ik heete dat, lyk Dick Vrambeelen 
Op zyn gemak zyn kaertjes deelen, 
En die dat uitgevonden liecft 
Is weerd dat hy duist jaren leeft. 
Maer 'k heb daer eens een kaerte ontvangen 
Met den naem... gy moet niet verlangen 
Om hem Ie kennen, aengezien 
Dat ik alleene ben misschien 
Die zulke kaerte ontvangen nebbe, 
Met goe belofte een korte rebbe 
Of twee te kraken voor die kaert, 
Alleen, peis ik, van dienen aerd. 
Wat stond er op die kaert te lezen? 
Den naem van nonkel die voor dezen, 
Geen duit zyn neven achterliet. 
Maer hoort wat dat er is geschied : 
Den nonkel droeg den zei ven name -• 
Van zynen neef geen erfgename, 
't Was Lodewyk of 'k ben gemist, 
Ja, ja, percis en alzoo is 't. 
Hy hadde veel visite kaerten, 
Die nu met zyne doodgevaerten 
Van geenen nut meer konden zyn, 
't En zy percis aen dien cosyn, 
Die al die kaerten 't hoope pakte 
En voor memorie binnen zakle. 
Dat was nog al prof.ytig, hé? 
Maer Lodewyk die lóeg daermé, 
Als ik hem zei heel openhertig, 
Die kaert zal komen iu 't Jaer 30. 
Zoo z'is gekomen. Maer leest hier 
Nog deze reken drie of vier. 
't Is nu d'historie van nen Wale, 
Die k nu in 't kort hier ook aenhale. 
Dien Wale deed 't al beter nog. 
Hy 'n had geen kaerten maer hy zoch-
te er eene uit d'eerste al rap de g'reedste, 
Noch ook geen kleene maer de meeste, 
Waerop dat hy zyn name schreef, 
Ofschoon den and ren daerop bleef 
Die moeste als tolk voor Nieuwjaer dienen, 
Een ure en half achter den tienen, 
Ofwel ten tienen en zes kwart, 
Daer ievers op de kleene mart. 
Zoo 't is toch alles klaer en effeu 
En 'k ga nu inyne zate opheffen. 

Rebbekraker. 

't N i e u w s van, d e w e k e . 
Woensdag laetst heeft in onze stad wederom die fa

meuze jaerlyksche lotinge plaetse gehad, voor het sol-
da ij es pel, die zoo menigte famillie in de armoede dom
pelt!. Er waren 426 numerotjes, onder gelukkige en 
ongelukkige te trekken. Het volk die van de jare in af-
wachtinge op de groote mart stond, was vele talryker 
als op andere jaren; maer dat is verstaenbaer, 't is door 
dat er zoovele menschen in 't werk zyn. 

Wat de lotclingen betreft, de eene zongen van blyd-
schap om dat zy een hoog numerotje getrokken hadden, 
terwyl andere snikten van verdriet, om dat zy een lee-
gen uil't tonnetje geknipt hadden; doch met cenigte 

halvekens, was het verdriet van sommige alligte verge
len, voor dien dag, wel te verslacn. 

— De debatten in de zake van vadermoord, zyn zater
dag namiddag quart voor 6 urenafgeloopen. De weduwe 
Pluy, Maria en Engel Pluy, zyn lot de doodstraffe ver
oordeeld. Dewyl de antwoorde van den jury, betrtkke-
lyk de medeplichtigheid van Sophia Pluy, slechts met 7 
stemmen tegen ;> bevestigend was, heeft het hof zich by 
de minderheid gevoegd en haer vrygesproken. 

— Maendag avond, omtrent 7 uren, is er een ongeluk 
gebeurd, die groote gevolgen zou kunnen gehad hebben, 
aen de Dampoor te, in onze stad. Een peerd aen eene 
chieze ingespannen is op den grooten draf in de vaert 
geloopcn. 't En is niet zouder moeite dat men de gelei
ders en het peerd er heeft kunnen uittrekken. De chieze 
is ook opgelrokken geweest. 

— Als Victor-Emmanuel, koning van Italië, onlangs 
te San-Uosare met eene gevaerlyke ziekte overvallen 
wierd, die hem op den boord van het graf bracht, was 
er veel sprake van eene soorte van bekeeringe van dien 
vorst. Daer moet toch al een bètje waerlreid van geweest 
hebben. Volgens eene briefwisseling van een fransen 
blad, zou de koning inderdaed sedert zyne ziekte een 
geheel ander systeem van leven genomen hebbenen zou 
zelfs van zin zyn om den troon té verlaten, en eene aen-
houdende briefwisselinge met den H. Vader hebben. 

'k Zou dat willen nader hooren, zei den doovcn. 
— Te Bergen op-Zoorn zyn er over eenige dagen 17 

koeyen kapot gcraaekt die van de longziekte aengerand 
waren. 

— Vrydag voorlactst hebben de leerlingen uit de nor-
maleschole van Thourout, vergezeld van hunne profes-
seurs, een schaverdingspartytje op het ys gaen doen, 
op de zoogezegde saspulten, deel makende van hel Vry-
Geweed, op Ruddervoorde, vyf quart van Thourout 
gelegen. Nauwelyks waren zy op het ys, of eene van 
hun, de jonge Verbank, 19 jaer oud, eenigen zoon van 
den heer Verbank, koster te Zarren, ging op eene plaets 
waer het ys nog zeer dinne was, gleed er in en verdween 
in het water, zonder dat men hem eenige hulpe kon 
aenbieden. Zyn lyk is eenige oogenblikken later uitge-
haeld geweest en naer het gesticht overgebracht. 

— 't Is curieus! Ze deden te Parys eene pooginge 
om eene barricade op te rigten in de rue Fontaine-au-
Roi, voor het huis 39. Hewel, 't was in 1848 ook juiste 
voor dat huis dat de eerste barricade opgericht wierd; 
macr toen wierden al de persoonen die er zich in be
vonden aengebouden. 

— M. de senateur Cannart d'Hamale is commandeur 
van het order van Pius IX genoemd. 

— Van de jare komt de roste mane juiste op haren 
tyd, 't is te zeggen op verzendertjes dag, den 1 April. 

— Maendag heeft keizer Napoleom een partytje gaen 
schaetsen in het bosch, in compagnie met den burg-
grave Walsen. Zou Napoleom ook sterrekes op het ys" 
kunnen vallen, gelyk een burgermensch, als hy met 
zyn achterste daerop valt. 

— Al de werklieden die een goede daghure wonnen 
te Parys en hebben met de oproeilingen niet willen 
meedoen. 

— Citoyen Flourens, de beruchte republikein, die 
sedert lange beloofd heeft het fransche keizerryk om-
verre te blazen lyk een huizetje van kaerteblaren, heeft 
zyn hazepooten aengesteld en is aen 't loopen gegaen, 
en hy laet te Parys zyn leger en de mannen van zyne 
parlie in de klauwen van de police. 

Nu, 't is beter te Brussel als te Parys achter de gren
dels, en een bètje lekkerder als inde Cayenne, want 
daer had gemakkelyk zyn logement kunnen zyn. 

Citoyen Flourens heeft hem zeker ingebeeld, dat hy 
met eene of twee dozinen mannen met houten geweren 
en blekken sabels geheel Vrankryk zou versiegen heb
ben. Hy was er wel meê, die fameuze citoyen. 

— In den nacht van 12 tot 13 dezer, is er een dief, in 
het huis van den heer Victor Duthois, herbergier te 
Wcrvick, gebroken, en heeft er verscheidene kleeding-
stukken, wyn en likeuren, en omtrent 4 frank 50 ge
stolen. Den dader is door de police aengehouden en 
achter de grendels gezet. 

— Maendag had de voerman Tan M. Van de Vyver, 
brouwer, uit Gueluwelt met zyne karre komende, er 
zich van vooren opgezet. Zyn peerd verschrikte, liep 
met de karre op boomen die langst den weg neergeveld 
lagen, en deed den voerman ten gronde vallen onder 
de wielen. Wanneer men hem opnam was hy een lyk; 
geheel zyn hoofd was verbryzeld. 

— Hier zyn een paer uithangbarden, onlangs nieuw 
gemaekt op Klein Hulst: 

Op het eene staet er : IN DEN NIEWEN B'IT'TEN. 
Het tweede was in verzen : 

In den weigezinden, 
De goede hier binden, 
En wy smyten, 
De kwaden hier hyten. 

TAP MEN. 
— Late winters, gelvk die van deze jare, en zyn er 

niet zelden geweest. In zeker jaer der vorige eeuwe 
onder andere: 

Op Sin te Mathijs 
Er was nog geen sneeuw of ys, 

En op half Maert, 
Ging men over de Schelde te voet en te paerd. 

Dat rymtje las men langen tyd op een pale by 't 
Vlaemsch Hoofd. 

— Men leest in de Gazelle des Tribunaux: 
Het onderzoek der zake van prins Pierre Bonaparte, 

is deze weke door den voorzitter d'Oms gesloten en de 
leden der kamer van inbeschuldigingstelling zyn on-
middelyk tegen gisteren Vrydag by eengeroepen. Zy 



zullen in deze zillinge liet verslag hoorcn van den pro
cureur-Ren erael Graudperrel, en zullen daerna hunne 
beraedslaging beginnen. Men denkt, dal hel vonnis des 
anderendaags, Zaterdag, zal kunnen uitgesproken wor
den. Onder het getal der nieuwe getuigen, welke he
den gehoord zyn, bevond zich Mev. Marie Alexander 
Dumas, dochter van den romanschryver. Drie andere 
getuigen zyn tegen morgen gedaegd. M. Ulric de Fon-
viellc, welke herhaeldc malen gehoord wierd, is insge-
lyks voor deze zitlinge opgeroepen. 

— Men leest in de Korrespondentie Havas: 
Er is besloten, dat de konfronteering tusschen prins 

Pierre Bonaparte en M. Ulric de Fonviulle, eerlang zal 
plaetse hebhen. 

— Tot heden toe en is hel lyk van Van Nieuwen-
liuyse nog niet gevonden, zooals het geruchte ten on
rechte geloopen heeft; maer men verzekert dat, zoo hel 
binnen* korte niet gevondeu en wordt, men het water 
der Schipdonksche vaert zal aftrekken, om het lyk daer 
te vinden, dat naer alle veronderstelling zich nievers 
elders en kan bevinden. 

— Den budjet van oorloge gaet van twee duist francs 
verminderen, zeggen ze. Is dat niet dè ? 

— Ze hebben genoeg in de fransche kamer van Ro-
chefort, 't is dacrom dat ze het kort gemaekl hebben 
met eene prolestatie die de Lantcern citoyen naer de ka
mer loegestierd heeft, waerin hy vroeg om het ministe
rie in beschuldiging te stellen voor aenstoking tot den 
burgeroorlog. M. Ordinaire die zich gelast had dit stuk 
in de kamer (e lezen, heeft moeten de tribune verlaten. 

Klachtje». 
Men verkocht Ie Parys, in eene vei kooping een oud, mager, ver

sleten, half lam peerd. — Mynheers, zegt de roeper, zie hier die 
kajule, een pur sang, met hoepelstukken gekweekt.... Gisteren deed 
hy nog 4 kilometers in 10 minuten. Kom maer by, 3 duist fr. — 
45 fr. ingesteld roept er eene stemme. — De roepeT riep voort: 45 fr., 
45 fr. een werf, ander werf, en de koop wierd toegeslegen. De kooper 
leidt zyn beestje weg. Welhacst ziet hy dat het peerd met groote 
moeite op zyn schachten kan gaeu, in grand colère keert hy wéére: 
Hebt gy niet gezeid dat de beeste giste ren 4 kilometers in 10 minuten 
aflegde, riep hy >uit. — Ja zeker, anlwoorde de roeper. — Waerdat, 
als 't u belieft? — Parbleu, in een wagon op den yzeren weg. 

* 

— Waerom en heb-je my niet geschreven als ge in America waert? 
— 'k En kende uw adres niet. — Hewel, had gy my een brieike 
Beschreven, 'k. had u seffens myn adres doen kennen. 

* 
* • 

— Och! Mynbeer, Mynheer, riep eene ziekedienster, 'k heb gemist. 
In plaetse van u uwe mjdecine te geven, 't was een lepel inle. Al 
met ne keer de docteur komt binnen. — Allons, allons, al dat laweil 
niet, geeft de zieke een blad kladder papier, dat hy dal opeet en alles 
is effen. 

» 
* * 

— Garfon, morgen nuchten ten 4 uren op, zulde. — Goed Mynheer, 
anlwoorde de gar$on, ge'n moet maer klinken, 'k zal u komen wakker 
maken. , 

* 
Een boer vertelde aen een pastor dat hy zyn zoon verloren had, 

een streuschen jongen van 22 jaer; gy had er een kerke op gebouwd. 
— 't Is een groot verlies, zei de pastor. — Een verlies, Mynheer pastor, 
'k wilt gelooven, 'k heb' nu moeten een knecht huren in zyn plaetse. 

* 
* » 

Een boer was van zyn peerd gevallen, en had hem veel zeer gedaen 
aen zyne borst. De docteur had aen de vrouwe van den .gekwetsten 
gezeid dat hy moeste zes lyklakens (bloedzuigers) hebben. Des ande-
rendacgs komt de docteur en vraegt of de lyklakens effect gemaekl 
hebben. — Effect, Mynheer, zei de vrouwe, je'n heeft ze in zyn lyf 
niet kunnen krygen, en 'Je had ze perlank gefruit met een schoon 
slukske beuler. 

» * 
't Was in een caféhuis, 'l zat daer een heere de gazette te lezen die 

maer eenooge en bad. De leclure deurde al 'ken weet niet hoe lange, 
je'n wist van geen uitscheen en een ander heere wachle achter de 
gazette. — Hé, riep hy, dat is onverdiageljk, leert gy de gazette van 
buiten lezen dè'. — Mynheer, anlwoorde de {jargon, zie-je gy niet 
dat hy maer een ooge en heeft dè, en dus naluerlyk de gazette twee 
kcers moet lezen. 

* 
* » 

't Is valsch, zegt Calino, helgenc de docleurs zeggen, dat een ei en 
een glas wyn ceu mensen gedurende vter-en-lwinlig uren kan ophou
den, 'k Kome daer zoo hevig van zes eyers te eten en 3 flasschen bour
gogne wyn te drinken, en 'k valle dweers deur myn beenen. 

* 
* • 

« Baptiste». (ne boe re name nietwaer,) zei eene dame op nieuw-
jaerdag aen haren knecht, « haelt dat pakske kaerten die in den salon 
optafel ligt, en geeft eentje in ieder huis waer wy stacn ». Als het 
omtrent avond wierd, en na alhier en aldaer gereden en kaerljes af
gegeven Xe hebben, vroeg zy aen haren knecht hoeveel kaerljes er nog 
overbleeven. — « Nog eene, me vrouwe,» antwoordde Baplisle, « on 
't is ne zol! » Den dwazen duivel had gemist van pakstje, en had de 
gpcclkaerten in de plaetse van visite kaerljes genomen en uitgedeeld, 
ittevrouwe was om uit hare schoenen te springen, en Dapliste moeste 
naer al de huizen weèrekeercn waer hy spcelkaerten afgegeven had, 
en visitekaerljes in de plaetse geven, 't gene met genoeg te zoeken, 
haest eene geheele weke geduerde. 

* 
* . 

't Was op eene groote hofslrê. De pachter wierd geware dal hel hair 
van de steerten van zyne koeibeeslen zoodanig verminderde dat hel 
onzeggelyk was. Wal mag dal beteekencn, vroeg Djake in zyn eigen, 
wie ineugl er daer lust in vinden in die koeisleerlen alzoo te ontsieren? 
Een tydetje nadien ging zyne vrouwe in de kamer van het dienslmeise, 
en vond op tafel eencn chignon liggen, gemaekl van hair van koei-
sleerten. Alles kwam dan uil, mninsel boerinne bekende dat zy reeds 
vele chignons voor hare vriendinnen gemaekl hadde. Zoo pachterkens, 
bewaekl maer uwe kocisleeilen. 

miljoen kiesbrielïjes. — 'l Zyn wederom 29 jongelingen dienst gaen 
nemen by den Paus. Bravo, jongens, trekt maer op. — Er hebben wel 
10 duist vreemdelinge» Parys verlaten ten gevolge van de laetsle 
troebels, — 't Fransche leger, zeggen *e, gaet van 15 duist man ver
minderen. — Ze hebben te Parys een complot ontdekt, legen het leven 
van keizer Napoleon. — De koude is zoodanig sterk, te Victoria, in 
Spanjen, dal er een gclicrle inassu boeren die van de marl kwawen, 
veryrozen zyn. — Dp fransche keizerinne heeft de grip. — 'l Is den 
27 Maerle, 't is Ie zpggen den vierden zondag, dat de kinders te Brugge 
hunne eerste communie doen.—'t Kleen Poleomlje heeft ook vandegrip 
geweten. — Er is eene nieuive werkslakinge uilgeborslen Ie Reims, 
al. de stadssergeanlen en hebben in den nacht van woensdag lot don
derdag geen dienst Willen doen. — Het oudste princeskn van koning 
Leopold II, heelt den 18 dezer maend 12 jaer oud geweest. — Brrrrr.... 
't is zoo koud, moet dal nog lange duren, wy zullen van ongelukken 
hooien. — De schade die de oproepingen Ie Parys aen de openbare 
en byzondere eigendommen verooizackt hebben, beloopt op 2 miljoen, 
leg-ze-my-daer. — Ze verwachten nog allyd Ledru-Rollin te Parys, 
maer 't is hem onmogelyk, aengezien dat hy ziek is. — Ze hadden het 
gerncute verspreid dat er twee soldaten versteven waren in de pnlice 
kamer, te Gent, maer de places-commandant zegt dal het geen waer 
en is. — Senphine Pirat is door hel assise.nhof van Henegouwen tot 
de doodstraffe verwezen, voor Celina Marlière vergeven te hebben. 

Friestcrlyke benoemingen. 
M. F. Vercotiter, professeur in het gesticht St-Joseph te Thoiirout, is 

onderpaslor benoemd in St-Nicolaes, te Yper, in vervanging van M. Koc-
kenpoo, overleden. 

M. A. Gryspeerdt, is professeur benoemd in gemeld gesticht. 

M y n S p r e e k k a m e r t j e . 
Kapper Sys, 't is nog al wel, maer 'k en verstaen uw vlaemsch niet. — 

Kalt» poot, heb-je 't geheel en gansch vergelen dè? — Ko, 'k meende da-
je een andersche ko waert, zulde. — Karelije, waer blyf-je dè? 

BURGERLYKEN S T A E T . 
Buwelyken, 

Den 16. — Frédéric De Le Gourl, avocact gencrael by het hof van ap
pel te Brussel, met Walhurga Van Maldeghem, proprtetaresse. Edmond 
De Vlamynck, muzikant, met Sylvie Mille vil le, z. b. Livimis De Poorter, 
z. h. met Cecilia Lambrccht, byz. Pieler De Rouck, suikerbakker, met 
Antoinelte Uournaillie, kokkinne 

Den.18. — Seraphinus Van Speybrouck, werkm., en Maria Bouckaert, 
dienstm. Louis Becue, hovenier, en Ida Braet, dienstm. Eugenius Maly, 
lellerzeller, en Antta Delbol, kanlw. Ch. Sleelandt, werkm. en Elisa-
belh Simoens, kanlw. 

Overlydens. 
Den 18. — Joseph Anloni, wed. Calherine Wynen, 66 j . , Verbrand 

Nieuwland. Isabelle Vergauwe, wed. Pieter Willeins, 84 j . Corduanierst. 
Den 14. — Golelle Van Renterghem, wed. Jan Mullaert, 83 j . Kreupel?! 
Louis Pirot, echt. van... 56 j . Jacobinessestr.. Anna Bouckenaere,68 j . , 
id. Theresia De Cock, wed. Dorain Andries, 83 j . Oudenburgst. Rosalie 
Godderis, echt. Pieler Steen, 49 j . , Bouverysti. Den 15. Franciscus 
Inslegers, 75 j.,Sint-Joorisstr. Gamille Veldemans, 13 j . Jacobinessestr. 
Anna Clemme, echt. Charles De Ras, 66 j . Bouveryst. Joanna DeGoninck, 
wed. Franciscus Vande Voorde, 88 j . , Oudenburgst. Den 16 Calherine 
Crockacrt, 75 j . 8 m. Colellinestr. Den 17. Clemence Hilderson, wed. 
Petrus De Busschere, 77j. Mariast. Den 18. FranciscusSlembrouck, 40 j . 
wed. Seraphine Verhaeghe, Ste-Catharinaslr. 

9 kinders onder de 9 jaer. — Geboorten 20. 

BEKENDMAKINGEN. 

l i i p l t a p . 
Voor het smeer, 
Lekt de kalle den kamtcleer.... 

. Is't geen waer, zeem-inuile van Lisseweghe? — Als die kopeikno-
pige zeem-ntuile» niet beier op en lellen op de police dan op de ser
moenen van den onderpaslor, 't moet een arm beestje zyn. — De zeeni-
imiile en zal met dezen nd van 't Jivr 3U niel rondloopen, noch met 
den laclslen ook niet, 't en ware hy er een pintje bier of twee kunde 
vooren krygen; want al zyne stoutheid en hlaeskakerye zit in een 
droog keiegat. — Ze gaeu al de voiluren van den yzeren weg verwar
men in Holland door pypen in gallapcrcha, 't ware le wenschen dal 
ze in Belgenland dat exempel navolgden, want in de voiluien van 
tweede en derde klasse, zou men vervriezen. — Er gaet eene aenbe-
ite Inge plaetse hebben, te Urussel zeker, voor de leveringe van vier 

POE3I* c a u s e «ie cüécès. 

VENTEWBLIQÜE 
D'ÜN BEAU 

M O B I L I E R 
Tapte de Tourna! et autres, Glaces, Pendules, 

Candelabre», Porcülaincs, Cs'Ssiaux, fiUdeaux, 
Stores, Llteries, Piano-BuTet a transpo- " 

sHlon, ArgenterSe, fl.ivres etc. 
a la mortuair* de Monsieur LOUIS SERWEYTENS, 
rue Courte de VEquerm (Kortcwinkclslraet), d Druges. 

o=o—o=o 
Mardi 22 Février, et jour suivant s'il y a lieu, 

d è s Ï O h e u r e s d u m a t i n , 
on vendra publiquennent a la morluaire susdite: 

un beau Mobilier consistant en: Plusieurs Garnitures de 
Chaises, Fauteuils et Canapés% Glares de Salon, Tru-
meaucc, Pendules, 2 beatix Candélabres en véritable 
bronze, Tapis da Tournai el autres, Poëles, Tables a 

xleauxy Stores, Service de lable en porcelaine, Cristaux, 
Cave d liqueurs, Piano Buffet a transposilion, Violon-
celle par Marcus Snoeck (1750), Bancs, Chaises et 
Tables de jardin, Baignoire, Bouteilles vides, etc. 

AIH;Ï:IVT! KIE tellv que: 
4 Chandeliers, Thêière, Pot au lait, Cuillère 

a limonade, etc. 
Le tout a voir et a examiner le jour de la vent e. 

Aux conditions ordinaires, payable au bureau de 
L. DE R0ECK, Directeur de Ventes, rue Neuve. 

OPENBARE VERROOPING 
VAN 

"tt7" B 2 WKT 
ONDER DE 1HHEKT1E VAN 

DE3IRÉ VANDERBEKE, Kandidaet-Notaris 
te Brugge. 

MAEND AG 21 FEBRVARY 1870, 
2 uren namiddag, te St. Andries, voor d'ueer Karel 
Beloof. 

28 Kalfkocijen en Kalfvcerzen, Klaver „en ander 
Hooi, Rogge- en Tarwe Strooi en Aerdappels. 

De vergadering in den Duc de Brabant. 
Door bevoegden ambtenaer en betaelbaer ten kan tour e 

van néülré 1 uuderbeke, voornoemd, Geldmuntstrnet, 
ND 57. 355 

IN BRUGGE. 
INSTEL Zaterdag 26 Februari 1870, en FINALE 

TOEWIJZING Zaterdag 12 Maart volgende, telkens om 
5 ure namiddag, in de Hollandsche Koe, HuidenvcKers-
plaats te Brugge. 

S T A D E B R T J G O E . 
l . Een HUIS, in de Zuidzandstraat, D n° 28. 

Bewoond door M. Torrcborre. 
9. Een HUIS, in de Steenstraat, D n° 16, 

Bewoond door De Jonghe. 
3. Een HUIS, in de Moerstraat, Dn»59. 

Bewoond door Fleur man. 
4. Een HUIS, in de Gheerewijnslraat, D n* 18. 

Bewoond door K. Tanghe, winkelier. 
5. Een HUIS, in de Bezemstraat, En*22. 

Bewoond door Van Belle, winkelier. 
6. Een HUIS, in de Slerrestraat, E n" 26. 

Bewoond door Priem, blikslager. 
7. Een HUIS, in de Gordouanierstraat, A n* 5. 

Bewoond door den heer K. Van Maele. 
]*£et I n s t e l p e n n i n g p e n . 

De veilings-voorwaarden en titelen van eigendom berus
ten ten kantore van den Notaris Van Elslande, te Brug
ge, in de Nieuwstraat. 

Finale toewyzing. 
Maendag 7 Macrt 1S70, ten 3 ure namiddag, in 

de herberg van P. Storme, te fieernem, wyk de <ïe-
vaerts, van : 

II. I2-G5-60 C. ZAAILAND en SPARREBOSCH, gele-
gen te Beernem, langst den Ruysseleedschen beer weg, 
by de meisjeshervormingschool. 

Verdeeld in 8koopen, te samen ingesteld fr. 31,400-00. 
De veilings-voorwaerden en titelen van eigendom be

rusten ten kantore van den Notaris Van Elslande* 
te Brugge, in de Nieuwstraet. 

Vervolg Venditien 
Onder de directie van ALPH0NSE MAUS. opvolger 

van den stokhouder PAUL PAVOT, door hei ambt Tan 
den Deurwaerder L. GEEBNAERT. 

30» WOENSDAG 23 FEBRUARY, om I ure, te 
Wyngene (Bulscampveld): Beuken en 06 vimmen Spar-
regaten, voor Jonker Charles de Madrid. 

31» WOENSDAG 2 MA KUT 1870 (Asschen woens
dag), om 12 ure, le Maele (Sinte-Kruis), merkweer-
dlge Vendltie van 43 koopen Eiken 1 a 2 meiers dik, 
30 koopen Larixen 1 meter dik, 50 koopen Vermaek-
Persen, en 6000 Sparre-Busschen, voor den graef Fer-
dinand de Lannoy, grondeigeuaer te Velainen. 

De vergadering in 't Stadhuis te Maele. 

K O O JE» X> JL & 
van 28 Noordsche en Hollandsche gekalfde en bekalfde 
Koeijen. Ver we Koeijen, Kalf- en Wepelveerxen, 13 
Zeuge Zwyns, voor den Heer Van Hooricky, Koopman. 

Maendag 7 Maerte f §70, 
om 1 ure precies, 

IeSt-Pieters, by Brugge, aen dherberg de Barrière, be
woond door Sieur De Langhe. 

Betaelbaer ten kantore van Alph. Man», Stokhou
der, te Brugge, Waelscheslraet, B 30. 

A. D'HAESE, Koopman in Houillie- en Boschko-
len, Noordzandstraet, N° 45, te Brugge. 

MARKTPRYZEN DEB VOLGENDE WABEN 
BRUGGE, 19 February. — Per Hectoliter. 

Tetwe, 14 00 a 33 00 Sucrioen, 00 00 a 00 00 
ftogpe, 13 .10 * 12 25 Boek weet, 00 00 a 60 15 
Uoonen, 14 23 a 16 50 AenbppeU, 0 00 a 0 00 
Geerste, 00 00 a 00 00 Boter per kilo, S 45 a 5 09 
Haver, 7 50 a ö 75 Eyer per 90, 1 64 a 9 09 

VEURNE, 16Febrnary. — Per 145 lilerg. 
Terwe, 94 00 a 28 00 Haver, 14 00 a 17 00 
Rogge, 00 00 a 00 00 Roonen, 93 00 a 97 00 
Sucrioen, 16 00 a 21 00 Erwelen, 93 00 a 96 00 

POPEU1NGHE, II February. — Per Heet. 
Terwe, 18 80 a 00 00 Aerdappels, 0 00 a 00 oO 
Rogge, 14 00 a 00 00 Boter per kilo, 3 20a 00 00 
Haver, 09 75 a 00 00 Hoppe per 50 k. 115 0 a 000 00 

ROUSSELAERE IS February. — per Heel. en half. 
Nieuwe Terwe fr. 30 00 a 33 00 Aerd. 100 kil. 7 00 a 7 30 
Oude » 38 50 a 40 00 Doler per kilo. 3 00 a 3 80 
Australische Tarwe 29 00 a 30 00 Eyers per 23. 180 a 2 00 
Roude » 98 00 a 29 00 Viggens 32 00 a 40 00 
Rogge 20 00 a 21 00 Koolzaed 00 00 a 00 00 
Haver 10 00 a 18 00 Koolz.-Olie 103 kil. 99 50 a 09 75 
Uoonen 30 00 a 33 00 Lynz.-Oüe 105 » 77 00 a 77 50 

DIXMUDE, 14 February. — Per hectoliter. 
Terwe, 15 80 a 18 38 Bonnen, 15 8fi a 18 28 
Rogge, 00 00 a 00 00 Boter het st. 7 h. 3 37 a 3 63 
Sucrioen, 1! 05 a 14 48 Eyer* per 25, 2 30 a 2 bi 
Haver, 9 66 a II 79 Aerdappels(100 k.) 8 00 a 10 00 

Brugge, Drukkery V<w\i>E«Bi:nüiiE:toiAu.x. 



Brugge, den 26en February 1870. No 295. — 7de Jaer, N° 8 

BUREEL TE BRUGGE 
alwaer dil blad verschynt 

DEN ZATERDAG 

IN SINT ANTONIÜS 
GRUUTHUIS-STRATE, numero 4. 

AKNTBEVETLll'fClElV 

4 0 GENTIMEN PER REGEL. 
T JAER 30 

INSCHRYVINGEN EN BETALINGEN 
geschieden op het bureel van dil blad 

EN OP ALLE 

POSTKANTOOEBN, 

rails eene verbooging van 25 «enlimcn 

jiEifK O N D M G B V 

20 CENTIMEN PER HEGWL 

De Vlamingen zyn getrouwe onderdanen — maer — zy en verdragen geen slavemy » {Keizer Karet). 

Pryst voor stad » i>. 50 e. en voor de provincie 3 fr. 75 c. vooraf te betalen aen drukker VANDENBERGrHE-DENAUX), te Brugge 

YZERENWEG VAN DEN STAET. — 1 November. 
De uren met een (*) geteekend 'Y11 expres-treinen. 
Van Brugge naer: 

Oostende 7.17 8*28 9.34 1<M3 2.37 7*25 8.32 
Gent, Brussel, Meche-

len en Antwerpen 7*13 
V. (Mende n. Brugge 6*48 
Van Gent > 6.02 
Van Brussel » 6*27 
V. Antwerpen » 6.»» 
Van Mechelen » 6*45 

YZERENWEGEN VAN WESTVLAENDEREN. 

7.38 10.08 12.43 
7.00 i.50 12.05 
7*39 8.45 9.28 
8.08 12.02 5*»» 
9.50 3.45 4*50 

lü.42 5*30 

3*27 
3'00 
1.22 
8.57 

6.13 
5.45 
6*56 

6.38 
6.00 
7.17 

Brugge 
Thourout 
Licblervelde 
Rousselaere 
lseghem 
Ingelmunster 
Kortryk 
Vertrek Kortryk 
Meenen 

8.30 12.25 
8.57 11.50 12.53 

6.«» 9.06 12.»» 1.03 
6.19 9.24 1.22 4.25 
6.33 9.39 1.37 4.40 
6 41 9.48 1.44 4.54 
7.»»10.10 2.10 
8.3510.13 2.15 
8.5810.33 2.37 

5.30 6.40 
5.54 7.08 
6.03 7.17 
6.16 7.38 
6.27 7.50 
6.32 7.58 
6.50 8.25 

4.30 7.50 8.35 
5.10 8.12 9.»» 

Wervick 9.0610.41 2.45 
Comen 9.1410.50 2.53 
Yper 9.3911.15 3.19 
Poperinghe 9.5511.55 5.35 

Van Poperinghe naer Brugge. 
Poperinghe 5.55 9.15 12.»» 
Yper 6.15 9.35 12.20 
Comen 6.32 9.56 12.37 
Wervick 6.39 10.05 12.44 
Meenen 6.50 10.18 12.55 
Kortryk 7.10 10.35 1.15 
Vertrek Kortryk 7.40 10.42 12.45 
Ingelmunster 8.01 10.58 1.04 3.15 
Isegliem 8.11 11.05 1.10 3.21 
Rousselaere 8.27 11.18 1.24 3.35 
Lichtervelde 5.10 8.46 11-33 1.45 
Thourout 5.17 8.55 11.40 1.55 
Brugge 9.25 12.05 2.25 

R O U S S E L A E R E — Y P E R . 
Van Rousselaere naer Yper 9.30 1.30 7.45 

Yper naer Rousselaere 7.30 12.25 0.45 

5.35 8.20 9.10 
6.15 8.28 9.24 
7.»» 8.54 9.50 
7.25 9.1010.10 

4.40 
5.»» 
5.27 
5.35 
5.50 
4.15 

5.»» 7.»» 
5.17 7.20 
5.25 7.26 
5.40 7.40 
6.»» 7.59 
6.08 8.08 
6.30 8.38 

5 35 
5.55 
6.16 
6.25 
6.34 
6.55 
8.40 
9.05 
9.15 
9.40 

10.»» 

T H O U R O U T — O O S T E K D I . 

Van Thourout naer Oostende 1.10 t,00 *.•• 8.10 
Oostende naer Thourout 8.00 10.50 42.09 8.18 

LICHTERVELDE — VEURSIE 
Lichtervelde naer Veurne 9.10 1.50 2.30 8.05 
Dixmude naer Veurne 9.51 2.28 4.»» 8.46 
Veurne naer Lichtervelde 7.55 11.40 4.50 6.10 
Dixmude > 7.58 19.13 (.19 6.00 

N I E U P O R T — D I X M U D E . 
Vertrek uil Nieuport 7.20 11.SS 4.40 6.05. 

» Dixmude 9.55 2.55 5.20 8.50. 
B R U G G E NAER G E N T LANGST EECLOO. 

Van Brugge naer Eecloo en Gent, 9.30 12.50 4.10 6.56 
Gent naer Eecloo en Brugge. 6.45 9.10 12.50 5.00 

BRUGGE NAER BLANKENBERGHE EH H E T S T . 
Brugge naer Blankenberghe 8.25 10.45 den zaterdag, 2.40 7.t* 
Blankenberghe naer Brugge 635 0.24 » 11.40 
Brugge naer Heyst 8.25 2.40 7.25 
Heyst naer Brugge 6.05 11.20 Ï.20 

Het fllATcnupcl. 
Wederom zyn die ongelukkige dagen aengebroken 

op dewelke zoo menigvuldige jonkheden, namens de 
onsterfelijke grondbeginsels van 'tprogrès, in 't onge
luk gedompeld worden en hun verderf bykans zeker 
inloopen. 

Is het immers niet jammer en vraekrocpend dat die 
ongelukkige kinders moeten den uil van 't spel zyn, 
en alles wat huu dierbaerst staet te leur stellen: vader-
lyk huis, aenleeren en uitvaren van ambacht of nei-
rïng, onderstand der ouders en byzonderlyk godsdienst 
en zeden? 

Men spreekt zoo dikwyls van progrès! Maer, ik vrage 
het UI. plat af, is dat vooruitgang van menschenvleesch 
te verlaten, en die kinders van 't volk als benden re
deloos vee te doen optrekken naer de steden, tot plaisir 
van ryke gemakkelyk levende heeren? Is dat geene 
ware slavernye, gelyk voortyds in America, waer deze 
vraekroepende zake nu zelfs afgeschaft is? 

De loteryen zyn verboden in Belgenland. Byzonder
lyk deze ten voordeele der christelyke beschaving, 
durft men beletten. En de slechtste, de onregtveerdig-
ste, de redelooste van alle loteryen wordt behouden 
en door de liberalen aengeprezen. 

Hoe vele tranen en zullen er wederom niet gestort 
worden in honderde huisgezinnen, ter gelegenheid van 
dit onverbiddelyk en vreedadig soldatenspel. Ouders 
die hunne teergeliefde kinders, hunne stcunslokken, 
dezen voor wien zy zoo vele moeite aengewend heb
ben, om ze volgens ziele en lichaem gelukkig te ma
ken ! Kinders die misschien van verdriet zullen kwy-
nen en sterven, of zich met groot kwaed en uitzinnig-
lyk aen wanhope pligtig maken; dit alles door de 
schuld der wetstemmers! 

Zyn de lolingsdagen niet herhaelde tafereelen van 
den tyd des heidendoms! Waerom moeten in het vry 
en gelukkig Belgenland de landgenooten gedwongen 
zyn soldaet te spelen voor 't vermaek en den intrest 
van ryke, van plaetszoekende officieren? De ryke wet-
makers zyn vry; het arm volk moet de kastanjen uit 
't vier rapen en de gebrokene potten betalen. 

En men durft spreken van misbruiken der middel
eeuwen ! 

De Vereenigde Staten, Zwitserland, Engeland, de 
Pauzelyke Staten enz., en kennen die wraekroepende 
dwingelandye niet. En gaet 't er slechter? Integendeel, 
"W'l1 g.V» goede, dappere, pligtkwyttende, vaderlands-
minnende krygslieden hebben, neemt vry willigen, de 
beste uit, en betaelt ze wel. En dan, daer de borgers 
tevreden zullen zyn en regtveerdiglyk behandeld, zal 
het land zynen zekersten steun bezitten! 

I * e r o c c a s i e v a n C a r n a v a L 

A.&aanl>e la i ig*e i i c l B e r i c h t ü! 
. A . v i s I m p o r r r r t a n t ï l ! 
Luistert toe, gy zoete vrouwen, 
Zéeekre zwikzwak zoekt te trouwen, 
Maaar belust moet gy niet zyn, 
Want de zaaak is bitter klein. 

Doucea femmes, écoutez.' 
Zwikzwak veul se marier, 
Mats tfacceptez pas trop vite; 
Car Vaffaire est fort peltte. 

Get. Hansworst. 

Brugge, uit myn loge, capitel 1800 jaer 70. 
Aen Mynheer van 't Jaer 30. 

'Cosen, 
Ik verzoeke joen geheel aimabelyk van ne keer van 

joen gazette te mogen gebruik maken om rayne cora-

Climenten te presenteeren aen Pol van al de Leeuw-
rugge, aen Ko van al de Smeêpoorte, aen de Rebbe

kraker van Westbrugge, aen Sistje van Peperdinghe, 
aen Jacob van Maerlandt, aen Johannes Ballenlisenta 
van Nikotentimus, aen 't Zeven pottebezem, aen Pietje 
van Knocke, aen freêre Potlemeus, aen Lucas Kat te-
poot, aen 't Kooltje vies van Bromdegarens, aen Men
heer Gygraffo, aen den ouden Gedaegdemans met zyne 
hooge rugge, aen keizer Karel, aen Maentje van de 
Mane, aen de Keune Secretaris van al de dunen, aen 
Jantje Klaeys, aen de confraters Rigolo Ui en Buce-
phale, aen Pé pypelaire van Tobakko, aen de kleene 
Microspocus, aen de kleenen Oneiropolus, aen cosetje 
Adelphus en Millen Uphonhille, aen Lucifer Verdui-
vels, aen Grypzoutmet zyne gloeyende tange, aen Jan
tje Kaes van Sluis (ben je 't huis?) aen Dolcius Zoete-
koeke, aen Mercurius Zwingelaere, aen Tiste Kabel-
jouskop, aen Meester Naes {ego sum magister), aen Petje 
van Bakkerzeele, aen Louisetje Callefatere, aen de 
Rattelaere van der klokken, aen de drie kruistjes, van 
Wittenberghe, aen maetje heetekoeke, aen Kareltje 
Snaps, aen Andries de garentwynere en Toone Lachere, 
aen Mietje Meeskes, aen ifvrouwe van Ochemachoche, 
aen de bevallige zwarte Trinne, aen Felicila Chignon. 
aen Kaetje Kliitse, aen nichte Leboria, aen Mite de 
melkege, aen Ciska van Snuifdeghem, etc. etc. enting 
aen alle joen correspondenten en coriespondenteressen, 
in 't ginderale, want het zoude te lange dueren om 
'z al met hunderen voor en achtername op te nom-
meeren. 

Zegt hunder ne keer van 't part van 't Bertje, den 
oudsten burger en best gesper i men teerden burger van 
Brugge, da'k hunder geheel 'solemneel, 't is te zeggen 
met veel sausse, van uit myn loge salueeren en da'k 
ook zoo vele van hunder verwachte als ze ne keer per 
occasie voorby myn paviljoentje passeeren, en zegt hun 
ook ne keer dat ze naer 't exempel van Bruintje, en 
van Djilleken, en van Pol, en van Ko, en van de Reb
bekraker etc. etc. hunder wapens niet en mogen de-
poseereu zoo lang de vlaenderen niet totael verlost en 
zyn van de walen dominatie, zoo lang de Vlamingen 
het regt en de vryheid niet verkregen en hên die hun
der toekomt, zoo lang de katholiken niet ontstegen en 
zyn van de vervolging, en van de verdrukking, en van 
de tracasseryen die ze te lyden hén van de libere far-
ceurs, van de officiëele en oflicieuse budjetknagers, van 
de vrye penserie-marchands, van de papenbyters en 
van de nunnegeesclaers. Lunion fait la force, cosen, 
eendragt maekt magt; en ze weten 't wel dat ze in Vlaen-
deren nog verre zyn van boven den hane te kraeyen. 
't Is daervan dat 'z hunder zoo veel moeite geven om 
der hier eenigé van de klerikale partye af te trekken 
door beloften, daer eenen door verdreigementen, gun-
ter eenen met hem een postje te geven, of met zyne 
jongens te placeeren, of met hem op eene feeste 't in
viteeren, en viglig andere trukjes enzeemslrykerytjes 
van de zelfste calibere. 

'k Wete dat van by en ik zien het voor myne neuze, 
want er is haest geen feeste die 'k door myn presentie 
niet en honoreere. Ha-ja, je weet het hé? 't En zyn der 
haest geene die vergelen 't Bertje 't inviteeren. En 't 
gebeurt dat ik op die feesten by tyde respectueuselyk 
geprieerd of verzocht worde van de decoratien vast te 
houden en uit te deelen, die moeten dienen om de 
cotiljong te dangschen, en 'kspringe en 'kzinge dan 
ook : 

Van joepsasa! 
Van falderiderire! 
Van joepsasa! 
FalderideraU 

Hola, merdjie, 'k vallen haest van mynen theater en 
k zoude daerby rischieren van leelyk gepareerd te zyn. 

* 
* • 

Hewal, 't eene gezeid lyk het andere, dat gaet er hier 
te Brugge met de feesten, hé? 't En is maer spytig dat 

er niet een bètje meer winste en neiringe en is voor 
de werkman en voor de burgerye, en 't is ook daermeê 
dat het alsan dezelfste gelukkigaers zyn die feesten of 
kermesse houden. 

* * 
't Is al van d' zing en boumlala, dat de schuiftrommel 

blaest; 't is drie a vier keeren te weke spectakel en 
'k verrassureere joen, cosen, dat 'k er van profiteeren 
ost kan zyn; maer ze'n mogen den Cheval de Bronze 
niet te vele op theater brengen, want den dezen is 
daer by de comedie ievers in 't hoekstje expresselylr 
gesupprimeerd, om geene witte duivels van zwarte 
avocaten dul te maken, en iederen keer dat ze dien 
allegorieken Cheval de Bronze op theater brengen, dan 
wordt die domme allusie op alle hoeken van de strale 
aengeplakt, en 't is ook daervooren dat sommige heete 
koeken van geene Cheval de Bronze en kunnen hooren 
spreken, zonder wit en groene en ghellif van dullig-
heid te worden, niet zonder reden, want : 

Waer twee geworden zyn èéa, 
Is naeni en faem en goed gemeen. 

* 
* • 

En daerby 't is alle vyf steppen concert poupenlaire, 
concert vansymphooie, concert van musique classique, 
concert van de choeurs, concert van de militaire troep
soldaten in den liberalen club op de mart, etc. etc. 

Ik voor myn part, en dat is gekend van over duist 
jaer, ik houde veel van dansen en van springen, en 
ik zien geeren comedie spelen en 'k amuzeeren my nog 
't meeste van al met 't hurken achter de zoete deuntjes 
en refreintjes van 't muzyk; maer 't volk, cosen: ventre 
affamè w'o point d'oreilles : 

Des volks ongerige magen, 
Hoort men achter geen deuntjes vragen. 

Want, noteert wel, al die feesten worden gegeven, 
en dien theater die meer als een miljoen kost, is ge-
maekt om 7 volk 't amuseeren, om 't volk te vergeesti-
gen, om 't volk te civiliseeren, 't is alsan voor 't geluk 
en voorde beneficie van 't volk da-je die regtzinnige 
volksgelukkigmakers hoort peroreeren, maer gaet o 
keer kyken, lyk Bruintje, naer al deze feesten, en gy 
zult ook zeggen: 't zyn alsan de zelfste aengezichten, 
't zyn alsan de zelfste groole katten, en oolyke vossen, 
en ryk geschoren beeren, en serviale jagthonden die 
hunder zelven, en hunder ladys, en hunder jongstjens 
ten profyte van 't volk styf wel amuzeeren. 

* 
• • 

En voor eene variatie in al die volksamuiementen te 
brengen, volgen dan nog de bals, maer de deze en zyn 
maer dinne gezaeit. 'k Hén myoen respectabelen beere-
kop e keer in en uitgestoken in den bal van den direc
teur van de Brugsche menagerie, dat daervooren percis 
geenen bestierder van beesten en is. 'k Hén een ure of 
twee gepasseerd op den bal van den wel edelen en hoog 
gestrengen heer Menheere Julius van der zokken van 
ouder mémoire; maer k hén van 9 uren 's avonds tot 
7 uren 's nuchtens gedanst, en gesprongen, engeflik-
kert, en gevalsseerd, en gepolkeert, en geredoiveert, 
en gelanciert op den bal van den very gentle o, Mac 
JSekkedy, en 't was daer in de breé vigtiene, cosen, 'k 
zyn daer met myne neuze in de druiven en in de taer-
ten gevallen dat het een plaisir was van te zien en t' 
admireeren. 

En je kost daer zien dat het geene geforceerde feeste 
en was, of geene officiëele poespasseryen, waervan dat 
men content is van ontstegen te zyn of te kunnen 
échappeeren om e bètje économie te doen, neon, cosen, 
't was er breed (breadth), ryke (opulent), genereus (gene-
rous), gelyk dat het alsan is by ne veritabele gentleman. 
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'k Hên dacr gedronken, naadje, van de fynste dran
ken, die alhier uit Bourgogne, uit Champagne, uit 
Languedoc, uit Cuyper, uit Malaga, uitXeréVelc. elc. 
arri veeren. 

. * * 
'k Hén daer alle,soorten van vleezen geëtcn, witte 

vleezen, roode vleezen, zwarte vleezen, gefruit, ge
kookt, gebraden en gestooft. 'k Hén daer regie gestaen, 
beste cosen, aen eenen soupê assis ener kwamen \i 
terrebutten op tafel, niet beulersause en erappels, in 
plaetse van met eene mayonnaise sause, gelyk ze die 
heeste ordinairelyk assaisónneeren. Uewe), 'k hên ver
nomen dat ze'die nieuwe novatie ''t seffens gevolgd hên 
inde groote bals van de cour, te Brussel én daermeè 
kan Menheere O Mac Nekkedy gemakkelyk nog zoo 
eélèber worden als Menheere Brillol-Savarin, die ver-
maenle keukenfilozoof, die nogtans nooit en heeft kun
nen uitvinden van terrebutten met beulersause en er
appels op te disschen, belgene dat verre is van slecht 
met malkaer te sympathiséeren. 

En je had die knechts, en die portiers, en die domes-
tiken moeten zien ; ze waren al gepoeyerd percis of dat 
ze eene gebeele weke met bunder kop in eenen meel-
zak hadden gesteken. Enfmg, 't was er keuninklyk, 't 
was er gelyk in eenen manifiquen hof vol blommen 
en pareerplanten met de gaze verlicht, 'k Hên daer 
hooren zeggen dat er misschien wel voor 8 a 10 duist 
frank blommen en planten van ornamenlatie waren; en 
't orkest was fyn gecomposeerd. Gy weet dat ik daer-
over kan jugieren niet een bètje verstand van kennisse, 
en dat ze myn verrassureert hadden dat het de groote 
Maistro Strauss met zyn orkest was, 'k zou 't geloofd 
hebben. En briljante coslumen en frissche en zoete en 
schitterende toiletten waren er met de masse. 

* 
» * 

En drank en eten in abondantie, wyn en likeuren, 
punch, limonade, moka glacé, (oi gras, galantine, palé-

. tjes van alle soorten, bcuterkoeken en corrente brood^ 
tjes met hammevleesch, en zelfs warender des marrons 
farcis aux truffes, nog eene nieuwe novatie waervan 
dat ik niet,en heb kunnen proeven, omdat ik al te vele 
van den anderen bonbon binnen gesmeukeld had. 
, 't Is en/ing tê vele, cosen, om het al per détails te ge
ven, van 't eerste lol het laetste, en van den beginne lot 
het einde; ma.er om joen een bètje in positie te stellen 
van daeroyer een gedacht te formeeren, zal ik u zeggen 
dat.ik.'sanderendags van eenen van de keukendienders 
heb;hooren zeggen dat er nog met geheele sleekwagens 
comestibeis, bonbons en laerlen, elc. overgebleven wa
ren. Èr waren onder andere nog 8 lerrebullen over, by 
de 40 kalkoenen, zonder de restjes, en deur de honderd 
kiekens, zeid hy. 

* • 
't Is spytig dat Menheere lord O Mac Nekkedy niet 

op het gedacht gevallen en is van ne geheelen hoop van 
die lekkere restjes van taerten, .etc. in manden te ste
keneen die naer de eene of andere Sjingsjansche meise-
schóle te zenden. Dat zou die kindertjes beter smaken 
als brood; en zoo krygen ze srnake en goeste naer die 
fyne broksljes, en zoo krygen ze ook smake en goeste 
naer de feesten en bals, waer men die zoete dingen eet. 
Dat isbok al een middeltje om de kinders en surtout de 
ïneisljes van den werkman te civiliseeren. 

JVJaer 't gene myn verwonden, 't is dat de gazetten 
bunder niet vele moeite gegeven en hebben om lord O. 
Mac Nekkedy een plnimlje op zynen hoed te steken 
voor zokken schoone feeste die hy niet geforceerd en is 
te geven, gelyk dat by sommige persoonen van rang en 
conditie het geval is. Maer de deze en zyn zoo liberael 
niet als lord O. Mac Nekkedy. 't Is ook spytig dat 
maelje Benedictus of zyn ezelé niet geweten en hên dat 
er by lord O. Mac Nekkedy van eens en anders ging te 
vele zyn. Zy hadden het kunnen overnemen en over
dragen en zoo had maetje Benedictus ook zyne vrien
den ne keer aen e pryzetje met een bal kunnen regaïee-
ren. En die djeks z\n nóg al vieze kalanlen, questie en 
had hy zynen overschot niet gratis voor nieten aen 
maetje Benedictus cadeau gedaen. 

* 
* » 

Hewel, onder dat rapport heeft den directeur van'de 
Brugsche menagerie aen maelje Benedictus den baerd 
afgedaen, al is 't dat hy zoo min van den dienst van 
meester Vacht, zaliger, noodig heeft als den dezen van 
de loge en omdat Menheere Julius van der zokken, van 
ouder memorie, eene feeste gegeven heeft gaen zyne 
accolyten, Gustcn solide rikgrate, Guslen van der kas
sen, Frederik 'k En kenne-geen-Bugl en 't poussief cor-
nut van 't hoekslje bunder gaen absleneeren van eene 
grooie feeste of een bal te geven. Ze fricoteeren te gare 
in familie, nu een keer in dë Sjing-sjangslrate, dan ne 
keer aen den botterieken hof, van dage eentwaer hier 
en morgen eentwaer gunter en alsan om het volk f amu
seer'en.-en styf veel goed te doen. Alchie? Alchie!! 

* 
• * * . 

Sapperloot, cosen, 'k hên eene canterren, wé-je, en 
geen kleene. Maer dat en is niet te verwonderen met 
zokken koude en met al dat feesten en dat dansen. 
Atcliie! 

Ja, a propos van bals, je weet zeker al dat de bals 
van carnaval op d'llalle weer eene nieuwe directie 
gekregen hên? Eerst was 't maetje Vetteko, mynen res
pectabelen gebeur van de pesle-marchandise, die de 
schoone en groote zale van d'llalle, met permissie, van 
de onpartydige hoeren van 't hooghuis en ten profyle 
van al de herbergiers voor nieten mogtc gebruiken om 
lals te geven, met du dagen van carnaval, maer 't jaer 

van de kiezingen en dorsten 'z hem die zale niet meer 
laten, en ze wierd toen verpacht aen sieur Allaert van 
uit het Oud hof, voor de somme van 1 duist 5 honderd 
frank. Nu, de kiezinge is effen gepasseerd en de Halle 
waervooren nen bruggeling iB honderd frank moet 
leggen, wordt weer gratis voor nieten gegeven aen de 
directie van 't fransen spectakel. Dus nog ne keer \ 
duist b honderd frank naer den zak gesmeien van die 
vreemdelingen die, och arme, te beklagen zyn. Geheel 
den winter door, trekken zy de dezen die 's avonds nog 
een pintje kunnen vérleeren uit d'herberge en met de 
carnaval, als er geen spectakel en is, trekken ze nog 
het volk naer hunder bals. Zoo zullen de herbergiers 
en de restauranis op 't einde niemendalie meer ver-
koopen, en ze moeten toch ook leven en hunder con
tributie belalen, en toen nog voteeren voor hunder 
weidoenders dat "teen plaisir is om te zien. En die 
beklagensweerdige directie krygt dat alles voor nieten. 
Wanneer zullen de oogen van de bruggelingen ne keer 
voor goed open gaen. Wanneer zullen zy ne keer reglaf 
zeggen : het fransch spectakel en verdient niet meer 
privilegie als het vlaemsch spectakel. Gy groote Men-
heers, die geerne het fransch spectakel ziet, formeert 
eene socieloit van fransch spectakel, gelyk het volk 
hier hem op zyn eigene kosten amuseert in het vlaemsch 
spectakel. 

* 
» * 

Maer neen, 't is beter en profitiger voor die grooie 
Menheers dat het volk of de contribuabelen niet alleen 
hunder vlaemsche comedie op hunder eigen kosten en 
doen, maer dan nog het grootste part betalen van 't 
fransch spectakel. De eene barak van poess^nellen en 
verdient niet meer gesubsidieert te worden als de an
dere, en 't zyn eer de kleene sociëteiten die verdienen 
geholpen te zyn als de groote. Maer 't is dikwyls ave
regis verkeerd in de wereld. Het water loopt alsan 
naer de zee, doch dit en belet niet dat heigene de brug
sche poorters al te gare jaerlyks voor den theater en 
voor die fransche directie moeien opbrengen, eene zeer 
zware en zeer onregtveerdige belastinge is, en 'ten is 
zeker ook niet geheel juiste of 't en zal van niemand 
geapprouveerd kunnen worden dat Baes Allaert voor 
die zale te mogen gebruiken moest duist vyf honderd 
franks geven, en dat baes Vetteko en Menheere Menga! 
en Lemercier die gratis voor nieten mogen gebruiken. 

* 
* » 

Hewel, cosen, 'k zyn van dezen keer nog al benieuwd 
om te welen of baes Ij e Vetteko, die fanalike vriend van 
het volk en surtout van ds herbergiers, van de jare ook 
gaet concurrentie maken aen de directie van ;t fransch 
spectakel. Maer 't en is niet tepeizen, hy zou beier deze 
directie door zyne geheele judicieuse en experimentive 
conseils kunnen bystaen en door zyne miraliolante re-
commaudatien en.reclamen kunnen helpen, zoo zoudt 
'tprofyt van de jare al naer de Halle kunnen draeijen 
en Lucifer en zou daervooreh niet miscontent zyn, en 
baestje Vetteko zou voor zyne moeite ook e kaentje 
van de winste kunnen krygen. 

* 
Nu, 'k en make al die absolveeringen niet, cosen, om 

dat bruinlje van uit de loge nen vyand is van feesten, 
of van comedie, of van concerten, of van bals, of van 
andere volksfeesten, geheel contrarie. Eren mag geen 
trommeltje schuifelen of geene viole piepen of 't is hier 
d la minule: 

Van joepsasa 
Fakteridera 
Van joepsasa 
Pahteridera! 

Want al deze die eenen beeren corpus in hunder 
ziele dragen, die zyn voor de muzike, en 'k roepen alsan 
geeft maer van de neute, maeljes, maekt maer plaisir, 
dat verlustigd het herte, dat verlevendigd den geest, 
dat verjongt den mensenj' maer ten moeten niet alsan 
de zelfste zyn die de koekeboterhammen eten, ten 
moeten niet alsan de zelfste zyn die hunder voor 7 ver-
mank en op de kosten van 't volk amuseeren, dat ieder 
zyn amusement betaeld in principio en dat de deze die 
in de wereld het meeste hebben, dikwyls ne keer een 
bèije uitgeven om het volk te laten feesten, want't is 
toch hel volk dat alsan en alsan werkt en slaeft, en 't is 
toch-denkarbeid van het volk dat de grootste source of 
bronue is, waeruit de ryke menschen hunder rykdom-
men pulten. 

* 
• * 

Asa, cosetje, 'k moet er van uitscheen of er en komt 
van deze keer geen ende aen myne missieve. 'k Zal joen 
te naeste keer e bètje korter schryven of e bètje langer, 
gelyk dat het valt, zei Sissen Dekapper, en ik presen-
teere joen en de vrienden met myne twee pootjes te 
gare eene cordialen salut, wé-je. Get. 7 Bn'tje. 

P. S. Dat ik joen met die zolte dagen maer niet tegen 
en komen, maetje, je gaet 't weten; want myn wapen 
slaet al den binnen kant zoo vol dat ik haesl moet al 
den buiten kant beginnen te schryven, en ik zyn be
nauwd dat het mynen vis-a-vis zou komen uitschil-
deren. 

Be BLanmcro. 
De discussie in het Senaet van dysendag en was niet 

van belang ontbloot. De zooveel besprokene questie van 
het tydelyke der eerediensten stond aen hei order van 
den dag, en het transactionneel wetsontwerp, onlangs 
door de Kamer gestemd, is insgelyks door het Senaet 
aengenomen. 

De beraedslaging over den titel van ;t handels wet
boek betrekkelyk de raaetschappyen, is Dysendag in do 
Kamer ten einde geloopen. 

De Kamer heeft in hare vergadering van woensdag 
laetst de wetsvoorstel van MM. Thonissen en Ilvmans 
gestemd, die de wettelyke. schikkingen over den letter
kundige eigendom verandert, evenals het wetsontwerp 
belrekkelyk de voorplaets der Noordercitadel, te Ant
werpen, en dat de wettelyke schikkingen over de mili
taire dienslbaerheden verandert. 

Waca» zyn jvy gekomen? 
Het Senaet komt de wet te stemmen die den kloosler-

priesler doet soldaet zyn. Ja, katholiken, zelfs den aen-
bieder van eene tegenpropositie heeft chorus met de 
reste gemaekt. Andere der regterzyde hebben hun dur
ven onthouden! 

Maer, 'k vrage 't ulieden vryweg: Is een priester min 
priester om dat hy kloosterling is? Is dat niet eene 
wraekroepende pnregtyeerdigheid, zelfs volgens de 
Constitutie, die de vryheid van genootschap herkend? 
Maer, bovendien, dat is nog tegen de protestalie onzer 
bisschoppen, tegen het kerkregt, tegen den syllabus. 
De protestanten mogenstudeeren waer zy willen ende 
dienaers der ware religie, der religie van de meerder
heid, zyn daer nopens niet vry. 

Wie der ouders der seminaristen zal geern zyne for-
tuine laten doorsnuisteren, en hoe willokeuiïglyk kan 
dat geschieden? Bestond het goddelyk regl der kerke 
niet, zelfs en ware dat tot niemands leed. Immers't en 
is niet gelyk men 't zou willen wysmaken: neen, de stu
dent en wordt door geenen anderen soldaet vervangen; 
hy is opgeschreven als miliciaen, maer wordt vry ge
sproken van den dienst. Dus is 't leger slechts eenige 
mannen kwyt, iets dat niemand, die gezond oordeel be
zit, en zal durven onnoodig of schadig noemen. 

Mefct satedelyden uaet dcu armen. 
Gelukkige der aerde. gy die alles in overvloed bezit, 

weet het, de harde winter drukt bitlerlyk op uwe ellen
dige medebroeders, 't Vriest, 't is koud! De armen ly-
den gebrek aen kleêren, brandinge, werk en eten. 

Hoevele en zyn er niet die altyd geld hebben om fees
ten, comedien, vermaken en pracht na te jagen ? 

De Hemel behoort den armen toe. Wy moeten in den 
zelven een plaetsken aenkoopen aen die beste vrienden 
Gods, door ons geld en goed, dat wy, overigens, maer 
in leeninge ontvangen en hebben, en toch eens zullen 
moeten verlaten; waerover de Eeuwige regteronszal 
rekeninge vragen en ons in der voege onverbiddelyk 
oordeelen. 

Blyven wy dan niet onbermhertig, ma«r voegen wy 
nog de geestelyke aelmoesen by de andere. Die arme 
menschen hebben zoo zeer een woordeken troost noo
dig: wat hun nog meest troost, moed en verduldigheid 
inplant. Daeruit komt het voort dat de kalholike liefda
digheid alleen kan waer en ernstig goed te wege bren
gen. Durft het huis van den armen binnen dringen, ge
lyk die nooilvolprezene leden van den II. Viucentius-a-
Panlo; ondersteunt al deze die het helddadig werk der 
christelyke weldadigheid op zich nemen: St-Vincentius-
societeil, de Zuslerkem der armen, de priesters, na hun 
onderstandsgeld ontnomen, tot spyt eniyd van den ar
men, enz., enz. 

Nog een! 
Zaterdag laetst hadden ze te Gent nogmaelsop het 

verhoor der correclioneele rechtbank het schandefyk 
schouwspel van eenen wachtmeester der gendarmerie, 
geplaetst in't herte van ons Vlaenderen, en die geen 
woordèke vlaemsch en kan. Deze keer was het sieur 
Lechat, wachtmeester te Eecloo, die, als getuige gedag-
vaerd, de verklaring aflei dat hy onze tale volkomen 
niet en kende. 

Hoe dat zulke lieden hunne zoo gewichtige bedienin-
ge uitoefenen, en kan ik niet verstaen; dat moet hun 
ook onverschillig zyn, als zy maer hunnen pree en trek
ken. Maer zal het ons, Vlamingen, altyd onverschillig 
blyven, dat men ons ambtenaren zendt die onze tale niet 
en verstaen, en toen nog ambtenaers wiens processen-
verbaei de arme sukkelaers, die hun niet en verstaen 
en die door hun niet verstaen en worden, achter de 
grendels kunnen doen zelten. 

25asÜ£© pipfaas JPica»»"© ESoEanjersrie. 
Men leest in het Journal des Dêbats: . 
« De leden , de kamer van inbeschuldigingstelling 

van het hooger justicie-hof samenstellende, hadden 
zich Zaterdag middag in het gewezen lokael der re
kwest-kamer vereenigd. De vier rechters, MM. Las-
caux, Mercier, Voerhaye en Preff waren aenwezig; de 
raedsheer d'Oms bekleedde den voorzilterssloel. 

Ï> M. Bergogne, substUutvan den procureur-generael 
byhet keizerlyk hof, heeft aen de kamer van inbeschul-
dïgingstelliag'het verslag der zake van Auteuil vooren-
ge'drégen. 

» M. Grandperret, procureur-generael by het hof van 
Parys, woonde de zittinge by. 

» De kamer van inbeschuldigingstelling heeft hacr 
vonnis in de zittinge zelve uitgebracht. Prins Pierre 
Bonaparte wordt voor hel hooger justicie-hof verzon
den onder de beschuldiging: 1° van manslag op den 
p«rsoon van Victor Noir gepleegd, met bezwarende 
omstandigheid; 2° van poging tot manslag op den per
soon van M. Ulric de Fpnvielle, met de bezwarende 
omstandigheid dat deze misdaed de hooger aengehaelde 
voorafgegaen, vergezeld of gevolgd is. » 

Het Journal Ojfme-l bevat een decreet, gedagteekend 
van don 19, door hetwelk het hooger Justicie-hof, tegen 
den 21 Maerte te Tours üyeongéroouèn wordt. 
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M. Glandoz za! den voorzitlerssfoel bekleeden en M. 
Grandperret de funclien van openbaer ministerie uit
oefenen. 

De Gazetfe des Tribunaux zegt, dat het onderzoek net 
bewys zou geleverd hebben der acnranding, welke 
prins Pierre Bonaparte verzekert onderslaen te hebben. 

't En zou geen twyfel overlaten opziclitens de uitda
ging, ten welken gevolge de prins Viclor Noir doodde 
en Ulric de Fohvièlle bedreigde. 

Een Reinier ram scIaïMca»ycia. 

Over eenige dagen is er te Passy een man overleden, 
wiens geschiedenis wetensweerdig is. 

Hy was ryke geweest. Als Triend van de kunsten, 
vermeende hy in alles wal de schilderkunste betrof, 
byzondere kennissen te bezitten en vooral op het eerste 
gezicht het werk van eenen meester te herkennen. Hy 
wydde dan ook het grootste gedeelte van zyne forluine 
toe aen den aenkoop van oude schilderyen, welke hy 
zeide meesterstukken te zyn, en ziehier op welke wyze 
by op deze gedachte gekomen is. 

Eenswas hy by eenen prondelaer binnen gelrokken, 
alwaër hy eene oude schilderye gezien had, welke hem 
toescheen eenige weerde te hebben. Hy kocht dezelve 
voor 23 frank'en keerde naer zyne wooning terug om 
zynen aenkoop te onderzoeken. 
' Na de séhilderye goed gewasschen en gezuiverd te 

hebben, wierd hy overtuigd dat het oude doek, hetwelk 
hy voor 2o frank gekocht had, een landschap van Paul 
Potter was. 

En inderdaed het was een Paul Potter. Al de exper-
ten erkenden dit. De schilderye had eene weerde van 
.20,000 frank. 

— Heb ik geen goed gezichte? riep onze man uit. 
Dat geluk was zyn ondergang. 
De schilderye welke hy voor 25 frank gekocht had, 

wierd voor 20,000 frank aen M. von Rolhschild ver
kocht. 

Vol vertrouwen in zyn goed gezichte, begon b y t e 
koopen en zoovele te koopen, dat zyne gansche fortuine 
in koopen verdween. Toen hy, byna gansch geruï
neerd, al zyne meesterstukken wilde verkoopen, erken
den de experten met verbazing, dat deze man, die goed 
genoeg zag om eenen Paul Potter, te midden van oud 
yzer te ontdekken, sedert dezen tyd slechts crouten ge
kocht had. 

De verkooping van deze geestige galerye was onmo-
gelyk. 

De brave man leidde gedurende eenige jaren een 
ellendig leven en stierf in wanhope. 

ScEi©a>ycr rara Amüsnnht. 

De sneeuw ligt wel twee voeten dik 
En 'kmoet pertank der deure, 

Ofschoon ik van de kou verstik 
In 't gaen van deur tot deure. 

't Is bed'len dat myn ambacht is 
Van in myn jonge jaren; 

Ik weet, myne ouders waren mis, 
Maer 'k mogt het niet gebaren. 

Dit ambacht heb ik voortgedaen 
Zoo lang myne ouders leefden, 

Al moeste ik in de koude staen 
Dat myne beenen beefden, 

't Was lastig, lyk gy peizen kont, 
Dit schooyen ïieele dagen, 

Om da'k nooit eenen mensen en vond 
Om myn lot te beklagen. 

Integendeel, 't gebeurde wel, 
Da'k zotligheid moest hooren, 

Om da'k zoo jong, zoo flinks en snel, 
Bleef, schooyen lyk te vooren. 

Maer 't was verloren vlaemsch gepraet 
Ik schooye al heel myn leven, 

Èn als 't alzoo maer voort en gaet, 
'k En ga 't nog niet opgeven. 

Want 'k kryge dag per dag twee frank 
En dat is nog het minste. 

Parbleu, zegt gy, dat is pertank 
Nog al een schoone winste. 

Bah jae 't, maer (och, wat is dat nu, 
By de and're vergeleken, 

Die twintig frank, fer-nel-de-ku, 
Rond halen alle weken? 

Ne'h. schooyer heb ik wel gekend; 
Maer 'k ga zyn name zwygen, 

Die 'vyftig frank of daer omtrent, 
Par weke koste krygen. 

Dat was toch noch de moeite weerd 
Van hem daurvoor te roeren, 

.Want dezen vent hield chie/e en peerd 
Om zich te doen vervoeren. 

Hy reed van d'een naer d'andïe stad 
En zat aen al de kerken, 

En wist, lyk ik, nu dit en dat, 
Om niet te moeten werken. 

Zoo 't schooyen leven gaet my goed, 
't Is al dat ik kan zeggen, 

En die, lyk ik, nog schooyen moet, 
Kan deze spreuk weerleggen : 

Dio van jongs af het schooyen leert, 
Blyft schooyen heel zyii leven, 

En wordt als schooyer zeifs vereerd 
Door deze die wat geven. Hebbekraker. 

Ooi'i#e«pontleiatien. 
Swevczeele, 20 February 1870. 

Mynhecr van 7 Jacr 30. 
Woensdag 10" dezer heeft er in onze gemeente eene 

byzondere ihhuldinge plaetse gehad, ter gelegentheid 
der jonge echlgenootcn Myn heer August Gyzelynck, te 
Swovezcele, en JotiiFrouw Marie Louise Van Reuter-
ghem, van Zuyenkerke. 

Van den vroegen morgen waren de Swevezeelenaers 
al vlytig aen het werk om alles in feestegewaed te stel
len; alles was naer den laelsten smaek versierd: prael-
bogen, vendels, wimpels en jaerschriftcn, waren er in 
overvloed; immers allen wilden loogen hoe zeer August 
met zyne bruid Marie op de prochie tvcl gekomen 
was. 

Van den Dysendag af, wierd de feesle aengekondigd 
door het gedonder van kanonschoten. De Woensdag 
morgen brak aen, het was uitnemende schoon weder, 
en dit beieverde nog het volk. Om 4 uren namiddag, 
hebben er eenige ruiters hun gaen afhalen naer de 
kruiskalsyde te Lichlervelde, een veertigtal andere rui
ters, de sociëteit der gaeibolders met eenen schoonen 
praelwagen, bespannen met vier peerden, bekleed met 
posiharnassuren ; den burgemeester 's muzyk van 
JËegnem, twee jagers te peerde en een te voete die de 
honden geleidde, en eenige verkleede mannen, enz. 
wachtten hun aen de statie af. Wanneer het rytuig tot 
deze plaelse aenkwam, slelde men zich in order en 
men kwamstoetsgewyze tot aen Zcswegen; daer wierd 
hun den eerewyn geschonken, vervolgens liet het mu
zyk zich hooien, de stoet zette zich voort; aen het huis 
gekomen'zynde, slapten deechtgenoolen uit het rytuig, 
er wierd een schoonen bruiloftsgalm afgelezen, waer-
naer eenieder verbazend stond te luisteren, 's Avonds 
was het ook zeer wel. 

Ziet hier eenige jaerschriften die ik opgeschreven 
heb: 

1° GY ZYT WELKOM ECIITGENOTEN 
SGUREED IN GEUUGUTE. 

2° PUOFICIAT AUGUST, PROFICIAT MARIE, 
LEVE LANG ZONDER ONIIEEL. 

3° MEN WENSGIIT DEZE ECUT VOLLE 
GELUK. 

1° ü zY DUIST MAEL GELUKKÏG 
5° AUGUST, MARIE, ALLES JEUCIIT 

IN BLYDSCHAP. 
69 MAUIE, AUGUST, BLYF IN DE RUST 

ALS AGHTBAUE E&ITELINGEN. 
7° WY SÏELLEN DAT SCIIOON POORTJE 

VoL ACIITING OM 'T OOUTJE. 
8° AUGUST, MARIE, DOOR ELK GEAGIIT 

ZYT GELURKIG IN 'T NAGESLACHT. 
Het feest is allerbest afgeloopen. 

Een proefritten die altes afgezien heeft. 

' t Nle-nrws "van «ie w e k e . 
Ziehier hoe de Broeders van Liefde, in een verslag 

van 't schepenen collegie van Brugge, beoordeeld wror-
den : « De aengenomene schole der Broeders van Liefde 
onderscheidt zich onder onze gestichten van leeger on-
derwys ; de goede uilslagen, die zy in den canlonnalen 
pryskamp bekomen heeft, zyn een, nieuw bewys van 
den yver harer onderwyzers, en van het goed, grondig 
en volledig onderwijs, dat zy hunne leerlingen geven. » 

— De associatie voor de kieshervorming, ingericht 
onder het voorzitterschap van M. A. Nothomb, zet yve-
rig de inrichting.voort van hare comiteilen in de pro
vincie en in de hoofdstad. Op 21 maerte aenslaende, ten 
1 ure, zal er in de grondwellelyke conservatieve veree-
niging, eene algemeene vergaderinge plaets hebben. 

— Donderdag is in onze slad overleden, M. Ch. Van 
Renterghem, geraeenteraedsheer der stad Brugge, ge
wezen schepene en vrederegter van het le kanton 
Brugge. 

— De heer Rudd, bouwmeester der stad Brugge, is 
Dysendag morgen schielyk te Brugge overleden. 

— M. Manhaeve, pastor te Zand voorde, by Oosten
de, is er den 21 dezer, in den ouderdom van 73 jaren 
en 5 maenden overleden. 

— De hoofdopsteller der Chronique, is maendag voor 
den inslruktie-regter geroepen, en in het zelfste gehoor 
tol honderd franks boete en de kosten veroordeeld ge
weest gelyk den Eloile, voor geweigerd le hebben den 
name van de persoon te doen kennen van denwelken 
de inlichtingen kwamen, door dit nieuwsblad afgekon
digd, belrekkelyk de dra in e die over eenige dagen, in 
eene der zalen van den koslgever Depature gebeurd is. 

— Ik leze in de Echo du Parlement : 
« Wy vernemen dat de zake van het restaurant De-

palure hare oplossing komt le hebben. De aengehou-
dene persoon Al. Duvelaer is in vryheid gesteld ge
worden. » 

— Den 16 dezer, rond 6 ure des avonds, is de 41 jarige 
Lodewyk Vermeulen, le Lauwe, van de schole ko
mende, naer het ys op de Leie gegaen, en er deure 
gevallen. Zyn lyk èn is nog niet terug gevonden. 

— Den 18 dezer was Ignaes Haerinck, jongman, 
kloeffenmaker le Ooigem, bezig met eenen boom te 
vellen; hy viel er, by 't neerzakken, onder, en wierd 
dood, met gepletterden schedel, opgenomen. 

— De genaemde Aug. Dely, schipper, geboortig van 
Brugge, is de verledene weke le Oostende verongelukt. 
By het toeleggen van zyn schip, ontving hy van eene 
der luiken eenen slag en viel dood in 't water. Zyn lyk 
is opgevischt. De ongelukkige was getrouwd. 

— Numero elve, heeft in de laelste loting te Sint-
Niclaes, eene rare rolle gespeeld. Adolf Van Hecke, 
(waerom en heet hy niet Adolf Van Elve), wonende in 
de Roggenbroodstrate, trok vrydag N° M. De jongeling 

was juiste elf maenden soldaet by het elfste regiment, 
moest loten den elfsten, met 't slag van den elven' loten, 
en weunt in zyn slrale in numero 41, wel te verstaene, 
in de Roggenbroodslrale. 

Heb-je 't vast'/ lezers en lezeressen. 
— Den eiïsten van de maend February, 'tjaer 1870, 

waren de vliegen en de muggen zoodanig aen 't byten 
dal al bulder tanden met brokken en al uitvielen, 't Was 
goed dat lol Slyps le doene was. 

— Op zekere dorpen in Vrankryk heeft hel zoodanig 
gesnecuwt dat het onzeggelyk is. Te Hopitalen Ville-
neuve ligt er eene lage sneeuw, die in het algemeen 
eene hoogte heeft van imaü, en op zekere plaetsen eerie 
hoogte van 3 tot 4 meters. Aldaer zyn de huizen opge
vuld met sneeuw; men is gedwongen geweest diepe 
wegen voor de deuren te maken, ten einde zich eenen 
uilgang le verschaffen. De rolsen en wegen en ziet men 
niot meer, 't wit kleed die de aerde overdekt, is zoo 
ellen als een ysbane. 

Dcwyl de sneeuw zondag laetst vervrozen was, heeft 
de brigade-gendarmerie der hoofdplaetse van hel can-
lon zich naer de dorpen begeven, om den toestand van 
de inwoners le onderzoeken en hun des noods van le
vensmiddelen te voorzien. Gelukkiglyk hadden al de 
hergbewooners de noodige voorzorgen genomen en hun 
van eten en drinken voorzien om van geen honger te 
moeten sterven. 

— In Sint Petersburg is M. Gromof, koopman in 
hout, gestorven en laet eene colossale fortuine achter 
dat er weinig zulke op den aerdbol bestaen. Zy en be
loopt op niels min als 8S miljoen frank. Zyne weduwe, 
volgens de russische wel, en erft maer l /H van zyne 
goederen, en heeft voor haer deel gehad 3,200,000 
frank. Wat dal den eenen mensen, is by den anderen, 
de eene kunnen hun in 't goud wentelen, terwyl de 
andere geen klcèren én hebben om hun lyf te dekken. 

— Verleden Maendag is er eene groole en stoute 
diefte begaen in het hotel van sir Ch. Napier', le Lon
den, terwyl hy bezig was met dinceren in 'companie 
met M. Mardman. Zynen dienstknecht gaf (Jen alarm, 
zeggende dat er dieven op de slaepkamer van lady Na
pier waren. Aenslonds sprongen die heeren van tafel 
af en liepen naer de slaepkamer, maer eilaes, zy vonden 
hem gesloten. Terwyl sir Napier door dë vensier op de 
police riep, namen twee dieven de vlugt door het dak 
en drongen-in een bewoond huis. 

Na alles wel overzien le hebben, erkende men dal 
het juweelkistje van lady Napier verbroken was en dat 
de koslbaersle diamanten er uit geroofd'waren, ter 
weerde van eene som me van verscheidene duizende 
ponden sterling. Er is eene groote bclooning uitgeloofd 
aen deze die de geslolene weerden zal terug brengen. 

— 't Heeft den 20 February 107 jacr geweest, dat 
John Twynn, drukker te Londen, gecondemneerd 
wierd, voor verraed door het uitgeven van een spot-
schrift, tot de ongelukkigste dood die een mensch kan 
passeeren : men sleurde hem, op een stuk van een 
boom, van uit hel prison tot op de plaetse waer men 
hem ging pynigen. Hy wierd opgehangen, maer op een 
maniere om nog wat le kunnen blyven leven, zy sleur
den de letten uit zyn lyf, zyn ingewand wierd uitge-
haeld en voor zyne oogen verbrand, zyn hoofd wierd 
afgekapt en zyn lichacm in vier quartierea verdeeld. 
Dat was ten tyde van koning Charles II. 

—De opening der roomsehe tentoonstelling, heeft den 
17 dezer, te midden van eene talryke volksmenigte 
plaetse gehad, die by de aenkomste van Pius JX in 
geestdriftige toejuichingen lorsgeborsten is. De Paus 
schitterde van gezondheid en majesteit. Op eene aen-
sprake van cardinael Berardi heeft de H. Vader geant
woord : 

«Ik heb deze tentoonstelling gewild, ja ik heb ze 
gewild, om le laten zien, dat de godsdienst de on ge
vende meester van de kunsten is. Dat komt, omdat hy 
de waerheid is; niet gelyk men zegt een denkbeeld, 
maer wel een princiep. 

Volgens eenigen moet de godsdienst met den tyd 
veranderen, en hy ook heeft zyn jaer 89 noodig. Ik 
voor my, zeg, dat het eene lasteringe is. De godsdienst 
van Jesus-Cristus blyft met Jesus Christus, gelyk hy 
reeds van het princiep af geweest is. » 

— Door de overmatige koude der twee (aetste we
ken, zyn er een groot getal watervogels in ons land 
overgevlogen. In ons Vlaenderen ziet men byzonderlyk 
ontelbare benden zwanen, ganzen, eenden, enz. M. de 
baron de Coninck, heeft op de vyvers van zyn kasteel, 
te Woumen, 40 wilde zwanen en 319 eenden geschoten 
in twee dagen. Vyf zwanen vielen by een enkele schote 
met eenen tweeloop. De eenden waren zoo talryk dat 
er 15,48 en zelfs 21 dood vielen met een enkel geweer
schot . Sedert lange jaren en heeft men zooveel water
wild niet gezien. 

—• Revolutie maken lyk in Spanje, dat is fyn da-de. 
'k Leze daer in eene gazeite dat er sedert de revolutie, te 
Madrid meer als 4 duist nyverheids- en handelsgcstich-
ten gesloten zyn, 't gene den ondergang is van ontelba
re tamilien. In Cordova is de ellende zoo groot, dat de 
jonge vrouwen de winkels van de coiffeurs omverre 
loopeu, om hun hair van hun hoofd te kunnen verkoo
pen, ten einde met dat geld nog eenige dagen te kun
nen voortleven. Oh! ongelukkig Spanje, dat gy nog 
uwe koninginne Isabella hadde, zulke dingen en zou-
deu niet voorengevallen hebben. 

— Ons princestje Charlotje verblyft nog altyd op het 
kasteel van Terveuren. De gesteltenisse van de strenge 
lucht, maekt op haer een weldadigen invloed. Ze 'n 
heeft nu zoo veel vlagen van ythoofdigheid niet meer 
als in den zomer; zy is gerust; zy is treurig en spreekt 
zeer weinig; zelfs en antwoordt ze niet altyd op do 



\ragen die haer toegeslierd worden. Onze konihginne 
bezoekt haer ten minsten eens ter weke. 

— Wy hebben geklaegd van de onbermhertige koude 
die wy de verledene weke gehad hebben, 't Is waer, 
't was wat te «eggen. Maer wat moeten ze toen zeggen 
in Rusland? Daer waer het altyd zoo formidabel boud 
is, en heeft men nooit meer koude gevoeld als dezen 
winter. Den 1 .february teekende de thermometer 36 
graden te Moskou en 50 te Warschow, en wat was het 
toen in Siberien, waer dat het 't koudste is van gansch 
de wereld? Men zegt dat er verscheidene menschen ver-
brozen zyn, onder andere verschillige soldaten die op 
faction stonden. 

— De heeren leden van onze Kamers zyngaen carna-
Talen tot den 8 maerte. 

— In den bosch van Chiny, by Bergen, weergalmde 
'i Zaterdag laetst van 'Igeschot en 't geschreeuw. Ze 
bieldcnder klopjacht op de wilde diereu. Tien wilde 
zwyns wierden ér gedood door het geschot. Er moeten 
er daer vele loopen van die soorte. 

— Wederom een directeur van een fransche comedie 
die ryke geworden is. Dezen keer is het den bestierder 
der comedie van Doornyk, die de stad verlaten heeft 
zonder bonjour te zeggen aen de gene waeraen dat hy 
schuldig stond. Is nog een. Hoe vele gaender nog ko
men. 

— Eene droevige drame heeft onlangs zyne onlknoo-
ping voor den tribunael van Londen gehad. 

De portretschilder Georee Hammard, was beschuldigd 
van met voorbedachten raed een barakkespeelder, Geor-
ge Baldwin, vermoord te bebben. 

Hy en stak zyne misdaed niet weg en verhaelde in de
zer voege de beweegreden die hem daeraen plichtig ge-
maekt had : 

« Drie jaren geleden, verdween myn vierjarig doch-
terke, de eenigste pand die my overbleef van eene teer-
geliefde vrouw die God tot zich had geroepen, 't Was 
een zeer bevallig meistje en ik had haer alleen op de we
reld op my te beminnen, 't Gene dat ik geleden heb, 
Mynheers, en zou ik niet kunnen bescliry ven, en gy en 
zou het niet kunnen raên. Ik heb in bekendmakingenen 
opzoekingen alles verteerd wal ik bezat: zelfs meubels, 
schilderyen, tot myne klieren loe, alles wierd verkocht. 
Gedurende drie jaren heb ik alleene, te voete, de drie 
vereenigde koninkryken doorloopen, myn kind opzoe
kende en wanneer, door portretten te maken, ik in 't 
bezit was van eenig geld, gewonnen in 't zweet myns 
nenschyns, keerde ik naer Londen terug, om op nieuw 
myn e bekendmakingen in de gazetten te beginnen. 

Eindelyk, den 24 april laetsleden, op eenen vrydag, 
ging ik over de martplaets van Smihfield, op 't oogen-
'blik dat een troep kunstenmakers daer eene vertoonin-
ge gaf. Een schepsel deed eenen val. Een strael van de 
ziel harer moeder drong gewis in myne ziel op dit oo-
genbiik, vermits ik myne dochter in zoo eenen toestand 
herkende Ja, 't was myn arm kind! 

» ]\ietanders als aen myne wanhoop gehoor gevende, 
sprong ik op den hoofdman van den troep toe en hem 
omhooge stekende, sloeg ik hem op den grond Hy 
was dood. 

» Maer gy en kent nog geheel de uitgestrektheid van 
myn ongeluk niet. Ik vond myne dochter terug; maer 
eiiaes! zy en was niet meer zuiver noch engelachtig ge
lyk in den tyd. Zy was naer ziel en lichaem bedorven. 
Hare manieren en hare tale waren eerloos gelyk die der 
persoonen met «velke zy geleefd had. Zy en herkende 
my niet. Ik zelve en herkende haer niet... Verslaet gy 
my nu, Mynheeren? De man dien ik gedood heb, had 
my de liefde en de ziel myner dochter ontnomen... en ik, 
ik en heb dien persoon niet anders ontnomen als het 
leven. » 

George Hammard is vrygesproken. 

Hlise hijïeft. 
. BEGTUVEMS VAJS DE YLifGiiE. — De Vlieghe wierd besraven. Volgden 
eersten vooral het rondeke vlerkgedinle, zoo als: de Uie, de Kevers. 
Dan kwamen de boschkanterszoo als: De Ueir, Reynaerl-De Vos, de 
Wolf, die gevolgd wierden door de huisdieren, 200 als : de Hond. 
Muishond, gryspeerd. Dan volgden wilde gasten zoo als: Robne, de 
Kaese, Meermilis. De lieden van het neerhof waren er ook tegenwoor
dig, te weten : De Pauw, de Haene, Cappoen. Van onder d'eerde kwam 
de Mol en uit liet water de Puidl, de Zwaene, de Visch, de Bliek, de 
Baes, de Snoeck. Van vooren op was 'tmuzyk gespeeld door de Wille-
Bogaert-Vyncke, de Veughele, Cocquit, Nachlergaele, Valcke, de Mus-
tche en Meese. 

Alla, wie nog? 
Zoekt ze maer uit 
Al voor een kluit. 

* 
» * 

Een dienstmeise, uit Saint-.Tosse, de andere zeggen uit Mainz, heeft 
een certjficaet van haren meester ontvangen, waeiby zy gediend had, 
inden volgenden zin opgesteld : De genaemde H.... heeft hy my ge
woond gedureud een jaer.... min elf dngen; gedurende dien tyd was 
zy sterk buiten de deure; matig in al haur werken ; geheel oplettend 
wegens haer eigen zelven; vol tan uitvlugssels; getrouwig aen hare 
minnaer; en eerlyk, wanneer alle kassen en kisten gesloten waren. 

Ken chefke die van de exercitie kwam, met een geweêre op ze 'n 
schoère, kwam. eenen officier tegen en ging hem voovhy zonder aen 
ie slaen; Mynheer officier ging hy hem en zei: Weet-je gy niet wat 
dat je moet doen de, als-je eenen officier ontmoet? — Bah, ja 'k, ant
woordde den anderen, ik moet myn geweêre aenslaen. — Hewel, 
waei'om en hebt gy dat niet gedaen? — Hewel, waerom en hebt gy 
dat niet gedaen t\ ~- Omdat dat myn geweêre niet en is, ' l is dat van 
tmyn gebeur, die my gevraegd heelt om het een bètje naer zyn huis 
ist dragen. # 

» • 
Hope, de groote bankier van Amsterdam, die ryke was lyk de zee 

diepe, had de raage ziekle. Eens zette men hein een coleleüe voor om 
te eten: Ah, riep by uit, dat ik dat koude binnen spelen, 'k gaf met 
liefde een half miljoen. Nalhaniél Rotschild, die ook geen kleen bètje 
ryke en was, was door lammigheid aen zynen stoel genageld. Als men 
hem vertelde dat zynen broeder in den bosch van Boulogne gevallen 
wa», riep by uit: Wat is hy gelukkig van onder het loopen te kunnen 
vallen, dat ik nog een minuet konde loopen, gelyk over twintig jaer, 
•lfi by gevaer vau mynen Uals te brekan, 'k gaf g«U«el wyu fortuin e. 

— Ja maer, heeren bankiers, machtigen en groolen van de wereld, 
willen en is niet altyd kunnen, en ge ziet hel wel dat gylieden percis 
vaert lyk degene die niets en bezitten. 

K i p k a p . 
De zeune van de gewezene koningin van Spanje is op route naer 

Roomen, alwaer hy gaet zyn eerste communie doen. — Marie Van 
Orshoven, 27 jaer oud, wetlelyke vrouwe van H. Schots, baes in de 
herberg de Zwam, te Thildonck, is gecondamneevd voor 15 jaer 
dwangarbeid, voor haren man te willen vergeven. — In 't jaer 1774, 
kreeg den directeur der nationale drukkerye, te Parys, de cüoyen 
Ducros, voor jaervvedde, 8 duist francs; de lelterzetters wierden aen 
8fr. per dag gesteld. Waer zyn ze nu? — H De Ketelaere, is police-
commissari's te Tbourout benoemd. — Garibaldi, de generael van de 
roohemden, beeft 5 francs gezonden naer Rochefort, als bydrage, voor 
zyn part, wel te verstaen, tol het oprichten van een monument voor 
Victor Noir. 5 fr. zenden van Caprera, dat is wel geldlje. — In eene 
geheime zitting van den communalen raed van Aelst, is de stadsse
cretaris in zyn ambt opgeschorst. — M. Ranwet, gemeente raedslid 
van Brussel, geeft een aenzienlyk gedeelte van zyne fortuine, die 500 
duist fr. beloopt, aen de stad Brussel. — Ze hebben dysendag laetst 
te Parys en in America, de 138° verjaringe gevierd der geboorte van 
Washington. 

M y n S p r e e k k a m e i ' t j e . 
Bravo, Katlepoot, dat is nu ten minsten nog een 't wad-de, ge ziet, 't is 

primeur, allons courage, 't zal nog meer beteren. — Bertje, 't bal op de 
halte gaet naer 't duimkruid rieken, zeggen ze, ó'entrês te weten. Zoo 
zie maer da-je goed voorzien zyt op die dagen. Mietje Meeskes gaet er 
ook zyn, met beur boeretuile aen. — Karellje, kömt-je è keer zien, 
't gaen vyf of zes cortègen uit. — Pervyse, L. H. onlv. 

üfaendag 7 Maerte 1870, 
om i ure precies, 

(e St-Pieters, by Brugge, aen d'herberg de Barrière, be 
woond door Sieur De Langhe. 

Betaelbaer ten kantore van Alph. mans, Stokhou-
der, te Brugge, Waelschestraet, B 30. 

V e r a n d e r i n g v a n " W o o n s t . 

C. DE COCK, 
B o r s t e l m a k e r , gewoond hebbende Lange 

Reye, E 59, komt zyne woonste te vestigen in het 
Oost-Ghistelhof, alwaer by zynen styl zal voort uitoe
fenen. Hy verhoopt door de goede hoedanigheid zyner 
koopwaren en de gematigheid zyner pryzen, de gunst 
van eenieder te genieten. 

BLRGERLYKEN STAET. 
Huwelyken. 

Den 22 February. ~ Leopold Viaene, schrynwerker, met Joanna 
Slossigner, onderwystcr. — Den 23. .loannes Frissaer, onder-brigadier 
der douanen, met Victoria De Keuninck, dienstmeid. Julianus Creyf, 
brieven-factenr, met Marie Deseyn, zonder beroep. Louis Lambrecht, 
werkm., met Julianna Jooris, zonder beroep. Arnauld Polet, bakker, 
met Malhilde De Vilder, herbergierster. — Den 25. Léopoldus Buckens, 
steenhouwer, met Pauline Kinl, kant. Joannes Vergison, schrynwerker, 
met Rosalia Legon, nueister. Josephus Deville, smid, met Coleta De 
Backere, kantw. Joannes Verselle, steenbakker, met Maria Vandekerk-
hove, kantw. Cornelius Van Hollemeersch, barbier, met Joanna Bcl-
foort, kantw. Carolus Decroubele, wever, met Maria Vanhullp, kantw. 
Josephus De Knuydl, werkm., met Nalhalie Casier, kantw. 

Overlydens. 
Den 19 February. — Joannes Mechelaere, wed. van Sophie Nollet, 

73 j . 3 m-, Ste-Calharinaslr. Jacobus Defever, wed. van Rosalie An-
thicrens. 54 j . , Mariaslr. Augustinus Lagrou. echlg. van Joanna De 
Socle, 36 j . , Mariastr. Joannes Rickier, 37 j . , ibid. — Den 21. Marie 
Minecrée. 83 j . , Sl-Claraslr. Ludovicus Van Lede, wed. van Theresia 
Donny, 73 j . Sm., St-Amandslr. Sophie Boucquaert, wed. van Jacobus 
De Tclder, 53 j . , Mariastr. — Den 22. Bernardtis Maene, echtg. van 
Isaliella Schaverbeke, 82 j . 5 m., Ste-Catharinastr. Joannes Rudd, 
77 j . 2 m., Riddersstr. Theresia Van Gend, 77 j . 4 m., Oudenburgstr. 
~ Den 23. joannes Coppein, echtg. van Rosalie Van Biervliet, 51 j . 
7 m., Zuiilzandstr. Anna Aernoudts, wed. van Joséph Lescrauwaet. 
87 j . , Vischpaenstr. — Den 24. Charles Van Renterghem, echtg. van 
Maria Clicteur, 5l' j . 11 m., Noordzandstr. Ferdinand De Ryckere, 
echtg. van Francisca Eykerman, 79 j . , Bouverieslr. Louis Luhaye, 
wed. van Anna Van den Abeele, 75 j . Bouverystr. Bernard Axlers, 52 j . , 
Werkliuissir. — Den 25. Gregorius Lynck, 50 j . , Bouverystr. 

5 kinders onder de 9 jaer. — Geboorten, 18. 

Yerkrygbaer by H. Vandenberghe-Denaux Gruuthuii-
strate, N° 4 , te Brugge t 

T I E N H E D I T A T I E N 
OP HET 

LYDEN CHRISTI 
(1749-1764) 

DOOR WYLEND DEN KERWEKRDKlt HEER 

PETRUS VLEYS 
GEWEZEN PASTOR TOT DUDZEELE 

Met Goedkeuring geteekend door Monseigneur A. W I I A H 
Vic.-Gen. van het Bisdom van Brugge. 

Een schoon boekdeel van 232 bladzyden. —Prys: Genomen by 4e 
uitgever, 1 fr. 30 c.; met de post besteld, 1 fr. 60 c. 

Postzegels worden aenveerd. 

BEKENDMAKINGEN. 

VEEROOPING 
Donderdag «o itiacrt 1870, ten 3 ure namiddag, 

in de afspanning den Jambon, in de Spanjaerd-
straet, te Brugge, van: 
H. 5-83-62 Cn CYNSGROND, te Sinte Kruis, wyk 

Maele, palende aen Me Demeyer, M» De Wautier en De 
Ridder. 

Gebruikt door Francies Snippe lot 4 October 1890, 
mits 300 francs te jare. 

Gebragt op 9000 francs. 
Ten o verstaen van den heer J. COPPIETERS, vredereg-

(er van het 3 kanton Brugge. 
De veilings-voorwaerden en titelen van eigendom 

berusten ten kantore van den Notaris Van Elslandc, 
te Brugge, in de Nieuwslraet. 

LIEBIG'S VLEESCII-EXTRACT 
VAN ZU1D-AMERIKA (FRAY-BENT09), 

V a n d e JLiebigf's-Ooinpag'i i ie , X^ondlen. 
Groote bezuiniging voor de Huishoudens. 

Oogenblikkelyke bereiding van soep, driemael goedko
per dan diegene van versch vleesch. — Verbetering van 
spyzeiiy sauzen, groenten, enz. — Uitmuntende verster
king voor zieken en herstellende personen. 

GOUDEN MEDALIE IN DE TENTOONSTELLINGEN VAN PARYS 
1867 EN VAN HAVER 1868. 

Pot v. 1 eng. L | P. v. 1/2 eng. L. | P. v. 1/4 eng. L. 
fr. 1 » | fr. O . S S | fr. 3 . G O 

B E R I C H T . 
Aengezien de talryke namaeksels van het o p r e c h t lLtiet>ig^m 

V l e e s e h . e x t i r s i o t , roept de Liebig's extracl-kompagnie de 
aendachl der koopers in op het fabriekraark en zy verzoekt ben, •m 

P/?.l/8e.t. 
fr. 1.90' 

Finale toewyzing. 
iKlnendag 7 IWacrt 1S70, ten o ure namiddag, in 

de herberg van P. Storme, te Beernem, wyk de Ge
vaer ts, van : 

H. 12-65-60 C. ZAAILAND en SPARREBOSCH, gele
gen te Beernem, langst den Ruysseleedschen heerweg, 
by de meisjeshervorraingschool. 

Verdeeld in 8koopen, te samen ingesteld fr. 31,400-00. 
De veilings-voorwaerden en titelen van eigendom be

rusten ten kantore van den Notaris Van Elslande, 
te Brugge, in de Nieuwstraet. 

zich van de echtheid van het produkl te verzekeren, op elk pot de hand-
teekeningen van de heeren professor Baron J. VON L1ER1G en doktor 
MAX VON PETTENK0FER, te eisenen. 

(L^u^^ 
Te koop by de voornaemste handelaert in levensmiddelen, kruide

niers, confiseurs, apothekers en drogisten. 
Voor den verkoop in het groot, zich te adresseren hy M. DE GERLA-

CHE-DE MARTELAERE, te Antwerpen. Te verkrygen ie Brugge, In 
helgroot en in 't klein, by M. EL. VAN SPEYBROUCK-VAN DAMME, 
Negociant in coloniole waren, Philipstockstraet, Brugge. 

Guano in vaten. 
Onvervalschte Guano in toe-

gezegelde vaten, regslreeks inge
voerd. Te bekomen by d'Heeren 
A. Rapaert en C", 26, Grenzel-
straet, Brugge. — Vryen toegang 
in de Magazynen. 269 

Vervolg Venditien 
Onder de directie van ALPH0NSE MAÜS, opvolger 

van den stokhouder PAUL PAVOT, door het ambt van 
den Deurwaarder L. GEERNAERÏ. 

31» WOENSDAG 2 MAERT 1870 (Asschenwoens-
dag), om 12 urè, Ie Maele (Sinle-Kruis), incrkwecr> 
M%e Vendiiie van 43 koopen Eiken 1 a 2 meters dik, 
30 koopen Larixen 1 meter dik, 50 koopen Vermaek-
Persen, en 6000 Sparre-Busschen, voor den graef Fer
dinand de Lannoy, grondeigenaer te Velainen. 

De vergadering in 't Stadhuis te Maele. 

van 28 Noordsche en Hollandsche gekalfde en bekalfde 
Koeijen, Verwe Koeijen, Kalf- en Wepelveerzen, 13 
Zeuge Zwyns, voor den Heer Van Hoonekx, Koopman. 

I n den. Grrooten T u r l c , H o o g s t r a e t ]V° 4 5 , 
t e Brugrg-e, t»y i>. F r e m a u l t , Coif leiur, C i -
g a r e n i« q u a l i t e i t a 3 F r . 5 0 o . ' t ÏOO. 

MARKTPRYZEN DER VOLGENDE WAREN 
BRUGGE, 26 February. — Per Hectoliter. 

Terwe, 15 50 a 17 30 Sucrioen, 00 00 a 00 00 
12 00 i 13 75 Boekweet, 00 00 a 60 15 
15 62 a 16 50 Aerd:>ppels, 7 50 a 8 50 
13 25 a 00 00 Boter per kilo, 3 73 a 3 09 
8 0 aO 9 75 Eyer per 26, 1 63 a S 00 

23 February. — Per 145 liters. 
24 00 a 27 00 Haver, 14 00 a 10 00 
20 00 a 21 00 Boonen, 93 00 a 90 09 
19 00 a 21 00 Erweten, 93 00 a 96 00 

Rogge, 
Boonen, 
Geerste, 
Haver, 

VEURNE 
Terwe, 
Rogge, 
Sucrioen, 

POPERINGHE 
Terwe, 
Rogge, 
Haver, 

25 February. — Per Heet. 
18 83 a 00 00 Aeraappels, 9 00 a 00 oO 
14 00 a 00 00 Boter per kilo, 3 10 a 00 00 
10 00 a 00 00 Hoppe per 50 k. 069 0 a 000 00 

ROUSSELAERE 92 February. — per Heet. en half. 
Nieuwe Terwe fr. 29 00 a 30 00 Aerd. 100 kil. 7 00 a 7 50 
Oude » 37 00 a 39 00 Boter per kilo. 3 50 a 5 00 
Australische Tarwe 20 00 a 27 00 Eyers per 25. 100 a 1 70 
Roode » 27 00 a 28 00 Viggens 35 00 a 00 00 
Rogge 20 00 a 21 00 Koolzaed 00 00 a 00 00 
Haver 16 00 a 17 00 Koolz.-Olie 103 kil. 06 00 a 97 00 
Boonen 90 00 a 33 00 Lynz.-Olie 105 » 77 00 a 77 50 

DIXMUDE, 21 February. — Per hectoliter. 
Terwe, 10 NS a 19 31 Boonen, 15 86 a 18 82 
Rogge, 00 00 a 00 00 Boter het st. 7 h. 9 36 a S SU 
Sucrioen, 12 41 a 14 48 Eyers per 25, 1 63 a 1 73 
Haver, 9 66 a II 72 Aerd appels (106 k.) 0 00 a 10 09 

Brugge, Drokkery VANDENBKRGHK-DBNAÜX. 

file:///ragen


Brugge, den Sen Maert 1870. Ho 296. — 7de Jaer, N° 9 

BUREEL TE BRUGGE 
alwaer dit blad verschynt 

DEN ZATEItDAG 

ÏS SINT ANTONIUS 
GRUÜTHUIS-STRATE, numero 4. 

AKNBEVELIlWeEl* 

4 0 CENTIMEN PER REGEL. 
JAER 30 

INSCHRTTINGEN EN BETALINGEN 
geschieden op hel bureel van dit blad 

EN OP ALLE 

POSTKANTOOEEN, 
mits eene verhooging van 25 cenlimcn 

ABNKOlVDIltCiClV 

2 0 CENTIMEN PER REGEL 

« De Vlamingen zyn getrouwe onderdanen — maer — zy en verdragen geen slaverny » {Keizer Karel). 

Pryss voor stad » ft". 8© e. en voor de provincie 3 fr. 75 c. vooraf te betalen aen drukker VANDENBEBGHE-DENATJX|t t e Brugge' 

YZERENWEG VAN DEN STAET. — 1 November. 
De uren met een (*) geteekend zyn expres-treinen. 
Van Brugge naer: 

Oostende 7.17 8*28 9.34 10.43 2.37 7*25 8.32 
Gent, Brussel, Meclie- . 

- — 7.38 10.08 12.43 3'27 6.13 6.38 
7.00 9.-80' 12.05 3*00 5.45 6.00 
7*39 8.45 9.23 1.22 6*38 7.17 
8.08 12.02 5'»» 5.57 
9.50 3.45 4"50 

Van Mecheïen » 6*45 10.42 5"30 
YZERENWEGEN VAN WEST VLAENDEREN. 

len en Antwerpen 7*13 
V. Ostende n. Brugge 6*43 
Van Gent » 6.02 
Van Brussel • 6*27 
V. Antwerpen » 6.»»: 

Brugge 
Thourout 
Lichlerveldc 
Rousselaere 
lseghem 
Ingelmunster 
Kortryk 
Vertrek Korlryk 
Neenen 

6;»» 

8.30 12.35 
8.57 11.50 12.53 
9.06 12.»» 1.03 

6.19 9.24 
6.33 9.39 
6 41 9.48 
7.» «10.10 
8.3510.13 
8.5810.33 

1.22 4.25 
1.37 4.40 
1.44 4.54 
5.10 
2.15 
2.57 

5.30 6.40 
5.54 7.08 
6.03 7.17 
6.16 7.38 
6.27 7.50 
6.32 7.58 
6.50 8.25 

4.30 7.50 8.35 
5.10 8.12 9.»» 

Wervick 
Comen 
Yper 
Poperinghe 

Poperinghe 
Yp«r 
Comen 
Wervick 
.Meenen 
Kortryk 
Vertrek Kortryk 
Ingelmunster 
lseghem 
Rousselaere 
Lichlervelde 
Thourout 
Brugge 

Van Rousselaere 

9.0610.41 
9.1410.50 
9.3911.15 
9.5511.35 

2.45 
2.53 
3.19 
3.35 

Van Poperinghe naer Brugge. 
5.55 9.15 
6.15 9.35 
6.32 9.56 
6.39 10.05 
6.50 10.18 
7.10 10.35 

12.»» 
12.20 
12.37 
12.44 
12.55 
1.15 

7.40 10.42 12.45 
8.01 10.58 
8.11 11.05 
8.27 11.18 

5.10 8.46 11-33 
5.17 8.55 11.40 

9.25 12.05 
ROUSSELAERE 

naer Yper 9.30 
Yper naer Rousselaere 7.30 

1.04 3.15 
1.10 3.21 
1.24 3.55 
1.45 
1.55 
2.25 
— YPER. 
1.30 7.45 

12.25 6.45 

5.55 8.20 9.10 
6.15 8.28 9.24 
7.»» 8.54 9.50 
7.25 9.1010.10 

4.40 5 35 
5.»» 5.55 
5.27 6.16 
5.35 6.25 
5.50 6.34 
4.15 6.55 

5.»» 7.». 8.40 
5.17 7.20 9.05 
5.25 7.26 9.15 
5.40 7.40 9.40 
6.»» 7.59 10.»» 
6.08 8.08 
6.30 8.38 

THOUROUT — OOSTENDE. 
Van Thourout naer Oostende 5.50 f,00 2.»» 8.10 

Oostende naer Thourout 8.00 10.30 12.00 6.1» 
LlCHTERVELDB — V E M W N Ï 

Lichlervelde naer Veurne 9.10 1.50 3.30 8.05 
Dixmude naer Veurne 9.SI 2.28 4.»» 8.46 
Veurne naer Lichtervelde 7.25 11.40 4.50 6.10 
Dixmude , » 7.58 12.13 S.19 6.G0 

N I E U P O R T — D I X M U D E . 
Vertrek uit Nieuport 7.20 11.35 4.40 6.05. 

» Dixmude 9.55 9.35 5.20 8.50. 
B R U G G E NAER G E N T LANGST EECLOO. 

Van Brugge naer Eecloo en Gent, 9.30 12.30 4.10 6.50 
Gent naer Eecloo en Brugge. 6.45 9.10 12.50 5.00 

BRUGGE NAER BLANKENBERGHE EN HEYST. 
Brugge naer Blankenberghe 8.25 10.45 den zaterdag, 2.40.7.25 
Blankenberghe naer Brugge 8.35 9.24 » 11.40 
Brugge naer Heyst 8.25 £2.40 7.25 
Heyst naer Brugge 6.05 11.20 5.20 

CorrcspondontSc van uit de andere wclreldt. (1) 
Hemelberghe, den 4en van Lentemaend 1870. 

Mynheer van %t Jaer 30. 
Wylieden, Pieter de Ceuninck en Jan Breydele, we

tende dat ulieden Jaer 30 een echt vlaemsch, een echt 
vaderlant* en alomrae ghekent en alomme ghelezen 
nieuwsblad is, versoucken ulieden vriendelick ons, voor 
è bèlje onder joenlieden correspondenten te willen ac-
ceptieren. 

Wylieden zyn hier in ons casteel van Hemelberghe 
al meer os thien keers van Sinte Pieter en Sint Jan ghe-
adverteert gheworden, dater sints eenighen tyde te 
Brugge en elders in Vlaenderen, pooginghen worden 
gedaen om tonzer naghedachtenisse eene historicke fi-
geure ofte twee statuwen te fondeeren en z'hen ons ins-
gelyckx oock parliculierlick kennisse ghegeven van de 
moeyte en van de zorghe dieder wordt aenghewendt 
door sommige nog onverbasterde vlaminghen om deze 
onderncminghe len goeden fine te conduieren. 

Wylieden zyn die fraeye ouckde kennissen en goê 
vrienden van harte dancbaer voor hunlieden loeghe-
neghenteit en voor hunlieden iever en vaderlantsliefde, 
maer, Mynheere, m'hên compassie met gheheel dien 
hoop flauherlighe vlaminghen en valsche leliaers ofte 
fransoysen die hunderook quansuys met dier zake wil
len occupieren, alhoewel dat ze de convictie in hunder 
uitghekochte verfranschte ziele dragen, dat ze noch int 
ghebeele noch ten deele dw vlaemsche tale of den 
vlaemscben lande aenghekleefdofte ghunstig zyn, tgheu-
ne doordiverschemeyneedighefeiten (ter cause van dien 
beghaen) subietelick en scherpelick can aenghetoont 
en bewezen worden; en alhoewel datze ooc de betuy-
ghenesse in hunder harte ghevoelen dat hunder actie 
van deelneminghe aen deze vaderlantse questie meer 
quaet of goedt, meer achterdeel of avantagie moet uyt-
brengen. 't Is ooc daervan dat er met deze questie (van 
welcke wylieden onvrywillig ofte zonder het gevraegt 
te hebben de helden zyn) zoo uiterst kleene avance ghe-
maekt wordt (tgheune onsghelukkiglick noch kout noch 
warm doet), 't Is maer alleene om de waerheid te zeg-
ghen en te bewyzen bovendien. 

Want volgens de relatie van S,e Pieter en Sl Jan est 
al styf lanck dat er eene groote commissie is ghefor-
meert gheworden om eene SOUS-GRYPZE gelyk het ver
slag zegt, ten onzen profyte en benificie in Vlaenderen 
onder het volck té doen circuleeren. 

De institueeringhe van die commissie heeft zoot 
schynt niet veel werekmans kiuyten in kasse ghebracht 
en dat es niet te verwonderen de ambachten en ney-
ringhen en bloeyen ooc niet meer ghelyck tonzen tyde, 
tghemeenle ghelyck wylieden dat verstonden is dool 
en al wie nog een ziereken verstant onder zyn hoofd
schedel draegt die moet herkennen dat het dwaes en 
belachelyk, ja dom en malicieus es hier een oordje daer 
een apeninghstje, gints een stuivere byt volck te gaen 
afschooyen om den onstervelicken Jan Breydel en den 
hoogberoemden Pieter de Ceuninck een steenen ofte 
een bronzen monument op te richten. 

Wylieden zouden ons zekerlick zoo hooghe niet dur
ven ti tuleeren als niet 'slants jaerboeken en gheschie-
denessen ons sedert honderde jaren met den naem van 
edelste poorters grootste helden der stede van Brugghe 
Iiadde vereert en 't es daer voren ooc dat wylieden met 
compassie en commiseratie neérwaerts kyken op de 
franskiljons en vlaemsche dwergen die hundcrlieden 
nog met onze vereeringhe willen amuseeren, en die een 
bèlje later (Iet wel op onze voorzegginghe) misschien 
van de zelfste occasie ofte onze zooghezeide triumphe 
zullen willen profileeren ten profyte van uilheemsciie 
en voor Vlaenderen zeer fatale partygeest om alzoo al 
wat nog vlaemsch es onder den druck van het wallon-
. C —— : — : 

(1) Dezen brie!'is geschreven in de tale gelyk men spraken schreef 
in den tyde van Jan Breydele en Pieter de Ceuninck. 

nisme en dus onder een (voor ons) vreemd en vyandig 
beheer den nekke te doen buygen. 

Mynheer van 7 Jaer 50 waer zyn de tyden toen wy 
lieden riepen en gheheel Vlaenderen met ons : 

Vlaenderen den leeuw! Zoo wat goet vlaemsch es 
comme ons by : want aldat walsen is, valsch ist; slaet 
doot! 

't En is niet uit baetzucht tegen de walen dat wy 
lieden deze vlaemsche oorlogskreet herhalen, want 
hier in ons casteel van Hemelberghe can deze zucht 
nietbestaen; 't is alleen historieke herdenckinghe om 
te doen zien hoe dat het in Brugghe en tgheele lant 
van Vlaenderen door verandert is sedert dat de ton
ghen die SCHILT EN VRIENT absoluit niet kunnen uit
spreken hier de wet maken en het bevelhebberschap 
uitvoeren. 

't Zyn al walen en fransoysen zegt Sinte Pieter en 
StJan, die men teghenswobrdigh in Vlaenderen te-
ghenkomt. In de feesten op de Halle, op de uiarte, op 
het schepenhuys, op het vrye, op voyage, int landbe-
steur, in de rechtbanken, in de hooghe en laghe scho
len, op stiale, in de cafés, 't is' al walsen en fransen 
watter ghebabbelt en gezonghen wordt, zegghen zy 
lieden, en daghelicx van lancx zo meer ziet men de 
sprake van Vlaenderen rudelick achteruitsteken en de 
dezen die maer alleene hunder moedertale machtig zyn 
zyn (hoe goet dan ooc) en deughen voor niete meer 
wyl franskiljons walen en fransoysen die geen enkel 
wordetje van vlaenderenslale kennen capabel ghevon-
den worden om de vlaminghen te bestieren en te pluy-
men (God beteret). 

Ende tes ooc geluckkig, Mynheer dat het hier by 
scerpe interdictie verboden es op de weireldt weere te 
keeren, want wylieden en weten niet wat er met ons 
zoude kunnen ghebeuren, maer wylieden kunnen aen 
onze afstammelinghen verrassureeren dat het vreemde 
slavenjuk ons niet lanck op de schouders zoude druc-
ken en dat de walen en fransoysen en al de verkochte 
leliaers ons liever een schavot als een slandbeeldt zou
den helpen oprichten. 

Zoo ten verwondert ons dan ooc niet vele dat de poo
ginghen van eenighe tra uwe vrienden en edelmoedighe 
vlaemsche borsten tot heden toe niet zoo krancke inza-
melinghe van penninghen es becroost gheweest. 

Het verwondert ons gheenzints dat er noch SOUS-
GRYPZE. noch comedie, noch concerts, noch caertespel, 
noch rondhalinghe met de carnaval feesten (met groo-
ter gheduldicheit en iever door zommighe Vlaminghen 
uitghevoert ofte ghepracliqucert) de noodighe ghelden 
voor een dito standtbeeld hebben opgebracht. 

Wylieden bedancken hunlieden noghtans voor hun
der welghemeende moeite. 

Maer wylieden kunnen intusschen ooc niet failgieren 
hunder instaDctelick te versoucken met deze questie 
niet te bly ven voortsgaen. Dat deze die willen van hart 
en ziele, van taele en zeden vlaemsch blyven, onze na-
ghedachtenesse in hunlieden gheest blyven behouden 
en aen het nagiieslacht overleveren ghelyck zy nu reeds 
meer als VI honderd jaer ghedaen hebben. Dat is het 
schoonste, dat ist duerbaerste monument dat een poor
ter, dat een vrome verdedigher van eigen tale en eigen 
vaderlant kan ghe winnen. Ooc daer over en over niets 
anders zyn wy fier en gheluckkigh en wie deze ghunsto 
by zyne mede vaderlanders of stamghenooten gheniet 
moet zekerlick naer het zien opryzen van een kouct 
sleeneu of bronzen afbeeldsel niet verlanghen. Tis dat-
gheune wat wylieden, Mynheere van 't Jaer 30 door 
uwe lusschencomste aenoaze vrienden voorbeden wil
den bekent maken. 

De groote ryke poorters, de steden van Vlaenderen 
hebben gheen gheldt en wylieden kunnen ons het 
grootste ghemack en plaisir van bunder milddigheit 
passeeren. 

Ten anderen, dat er nu nog penninghen genoegh in 

kasse kwamen om dito monument te maken, de Heeren 
of beter gezeid de bazen, van het hedendaegsch ghe-
meente zouden zelve gheene plaetse vinden om dat 
monument te stellen of ten ware datze onzen vriend 
Jantje Nepomucemus in den dyver smeten om voor 
Breydele en de Ceuninck plaetse te maken hetgheene 
ons en alle ware vlaminghen ten diepste zoude grieven. 

Daerby twee mannelicke vlaemsche figeuren gelyck 
de onze die nooit vreemde boeijen (al waeren zy dan 
ook van gout gesmeet of van zyde nane geweven) heb
ben kunnen dulden, zouden zekerlick maer eene slechte 
flgeure maken te midden van eene haest half ver
franschte bevolkinghe. 

Dat de franschghezinde brugsche heeren maer liever 
hunder kluiten sparen om aen den eenen of anderen 
franschghenaemden en franschgedraeiden aep (dien ze 
ofschoon ten onrechte volksvriend noemen) eene sta
tu we te schincken of dat ze liever nog een miljoen of 
twee besje den aen de vermeerderinghe van de fransche 
educatie waermeé dat ze op den deur de tale en den 
naem van Vlaenderen voor goet van den vlaemscben 
bodem zullen trachten weg te vagen. 

Aenvaerdt Mynheere van 't Jder 30, onze vriende-
licke groetenesse. (Get.) Pieter De Ceuninck, 

Jan Breydele. 

üllnifttcrlccle verantwoordelykheid. 
Hier is, volgens een correspondent, de ontleding van 

het wetsontwerp over de minislerieele verantwoorde-
lykheid, 't welk onlangs in de Volksvertegenwoordi
gers-Kamer is aengeboden geworden: 

Het ontwerp houdt zich bezig met de strafopleggende 
verantwoordelykheid alsook met de burgerlyke verant-
woordelykheid der ministers. Het schryft de opsluiting-
straf voor tegen de ministers die acten bedryven, welke 
's lands onafhankelykheid, de ongeschondenheid van 
grondgebied aen randen, en die, door eene inbreuk aen 
de verdragen, van den kant eener vreemde mogend
heid, vyandelykheden tegen den Staet verwekt hebben. 
Het straft met de opsluiting en beneemt hem bet recht 
van openbare bedieningen te vervullen den minister 
die een koninklyk besluit beeft tegengeteekend, 't zy de 
constitutie, t zy eene wet opschorsende, die eene belas
ting oplegt door eene niet bekrachtigde wet, het mili
tair aendeel van 't leger bepalende zonder de tusschen-
komst der Kamers, de niet bekrachtigde marschveer-
digmaking van de burgerwacht bevelende, of vreemde 
troepen bemachtigende over het belgische grondgebied 
te trekken. 

De minister, die een niet tegengeteekend besluit zal 
doen uitvoeren hebben, of de uitlevering geboden van 
eenen vervolgden vreemdeling voor polityk misdryf, of 
eenen ongrondwetligen of onbillyken act bevolen, zal 
insgelyks tot eene straf van een tot tien jaren gevange
nis kunnen veroordeeld worden. 

De schelmstukken en misdry ven door eenen minister 
gepleegd, maer aen zyne bedieningen vreemd, zullen 
gelykvormig de gewone gebruiken gestraft worden. Het 
spreekt van zelfs, dat een minister niet vervolgd, noch 
in beschuldiging en mag gesteld worden, ten zy door 
de Kamer der volksvertegenwoordigers, en door net 
verbrekingshof gevonnisd moet worden. Het wetsont
werp regelt zeer nauwkeurig al de byzonderheden der 
procedure. 

De burgerlyke verantwoordelykheid der ministers 
voor de feiten, in verband met hunne bediening staen-
de, is slechts door het ontwerp toegelaten, wanneer 
deze feiten misdaden of wanbedryven uitmaken. De 
actie in herstelling der schade aen den Staet veroor-
zaektzal, gezamentlyk met de openbare actie, door de 
commissarissen der Kamer en door den Procureur-gene-
rael by het cassatiehof, uitgevoerd worden. De burger
lyke actie, aen de byzonderen toebehoorende, zal insge-
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lyks door het cassaliehof ingespannen worden, en zulks 
afzonderlyk voor de burgerlyke gerechtshoven, zonder 
voorafgaendeu oorlof, na eene veroordeel ing uit hoofde 
van misdaed of wanbedryf. 

De door de ministers bedrevene overtredingen zullen 
door de gerechtshoven en in de gewone vormen gevon-
nisd worden, met deze voorbehouding dat destraffevan 
opsluiting door eene boete zal vervangen worden. 

Het vervallen is van 10 jaren in crimiriéele sloffe, 
voor de gewone misbedry ven en wandaden; het is enkel 
van drie of twee jaren voor de inbreuken welke slechts 
door ministers kunnen bedreven worden. 

• ..),.,:••• ,Het. coiacïïie en de.•yrydcE&lkci»©. 
* Het is sedert eenigen tyd curieus, het geschryf te 

lezen der zoogenoemde liberale gazetten, meest allen 
door vrydenkers opgesteld, over het cccumenisch con
cilie, nu in Roomen vergaderd. 

Met eene schynbare ernsligheid en bezorgdheid be
spreken zy, — die öpentlyk den spot dryyen met alle 
godsdienstige leering, zy, de gezworen vyanden van 
religie en priester, —de verhevenste vraegstukken der 
Roomsch-katholyke Kerke, op dezen oogenhlik door 
den doorluchtigen opperpriester Pius IX aen de beraed-
slaging der algemeene Kerkvergadering onderworpen. 
Schryvers en schryvelacrs, die zelfs de eerste lesse van 
hunnen catechismus niet meeren kennen,^ durven de 
hooge Godsgeleerde queslien behandelen en doorkap-
pen, dewelken meer dan achthonderd deskundige en 
verstandige prelaten, als kerkvaders, in volle vryheid 
van woorden meening, kalm bepleiten! 

Die goede heeren vrydenkers, zelven beroofd van het 
licht des geloofs, onbekwaern en onbevoegd om over 
geloofsslukken teoordeelen, zyn toch zoo bezorgd, dat 
de Paus aen het concilie iets zou voorenstellen, of dat 
in deze Kerkvergadering iels aenveerd zou worden in 
slryd met hunne bandelooze begrippen! Zy zuchten en 
shvéefcen, dat de concilievaders wyzer zuilen zyn dan, 
onïecnig geloofsstuk te aenveerden in slryd met hunne 
gqdsdiensthatende leerstellingen. Zy wenschen de reli
gie verzoend te zien niet hunne zoogenoemde bescha
ving {lees vrydenkeryp.!) 

Dergelyke jeremiaden zouden inderdaed regt verma-
kelyk zyn, waren ze niet zoo hatelyk als verfoeijclyk. 
Het is dé tale van den loozen wolf, die het argelooze 
lam streelt en wilt beschermen, Om het des te gemak-
kelyker te kunnen verscheuren.!....... 

Gelükkiglyk dat de koorde afgezaegd is, en met der
gelyke! schyhheiligheid men niemand meer en kan be
driegen! 

. , Alwcèavcen cïeaa, toak .uit. 

Weeral eencn die uit Leuven verdwenen is zonder 
aen iemand goeden dag te zeggen!... 

CLAES (!!) de bestierder der BURGERLYKE schuilplaets 
van liefdadigheid, heeft de liefdadigheid zooverre ge
dreven van stillekens schampavi te spelen, zonder dat 
iemand kon bemerken dat hy, uit liefdadigheid, zich 
wel wilde beladen met het gewicht der kas!.... 

Ziedaer, op zes jaren tyd, DRIE bestierders die Leu
ven verlaten op dezelfsle wyze : 

4 BOVY, bestierder van den Berg van Bermhertig-
heid, met eene ponke van zoo wat 200 duist franks-
kens,'n vlieg voorwaer! 

2. SAUVÉUll, bestierder van het gemeente-CoIlegie. 
met zoo wat 50 duist frankskens die aen een ander 
toebehoorden. 

5. CLAES, de bestierder van ,'thospice waervan wy 
komen te spreken. 

Die drie gailjards behoorden tot de fyne blom me van 
het Leuvensen iiberalism [\\\) en hebben zich altyd 
weten te doen onderscheiden door hun gehuil tegen de 
oude bestierders der beurzen en tegen de kerkfabriken! 

Allons! allons! M. Frère, nog een CQNTROOL-wetje 
als't u belieft; uwe schepsels hebben het wel noodig, 
veel nóodiger, zoo het dagelyks blykt, dan de kerk
fabriken! 

<ftas»tf>ald2. 

Garibaldi heeft nu zyne gedachten op wat anders 
gevestigd , h y heeft een specie van roman gemaekt. 
Hum! voor een roman te maken moet men nog al een 
bètje: gestudeerd hebben. Nu, zyn sabel is zoo bot ge
worden, lyk als hy zou van hout gemaekt zyn; hy 
neemt nu de penne. op en gaet Roomen er mede be
vechten. Ja inaer, zyn penne en is maer van een mus-
schepl ui ratje, en den boek dat hy voor den dag brengt 
en is van gecner weerde, want 't en is niet anders als 
eenen brutalen uitval tegen al wat godsdienst is. Het 
verhael is zoo flauwtjes en zoo plat, als dat het maer en 
kan zyn. Intrigue is er nog min in, en karakter, dat 
zeggende engelsche gazetten zelve, en is er niet in te 
vijlden, enfin, zegt de Daily News, er is noch eenheid, 
noch. verband in, Maor toch, zegt hy, zal zyn boek ge
lezen worden. En waerom? 
. l)e, antwoorde is zeer gemakkelyk, dat is omdat de 
zieke inbeeldinge van Garibaldi al de mogelyke misda
den tyyeen raept en zo ten laste legt van zekere cardi-
imél Procopio, — een (igure dat hy hem inbeeldt en 
wilt doen gelooven dat dit alzoo in het algemeen gaet 
te ; Roomen. 

Cardinael Procopio begaet, zeggen zy, alle moge-
lykq wandaden : hy steelt een meisje en wilt haor on-
teereu; de samenzweerders komen byeen, vallen in 
het paleis van den cardinael, redden het meisje, han
gen den cardinael op met den dolk in het hert en een 
papier op de borst waerop geschreven staet, waerom 

men hem dat proces verbacl, met den stiletto als spelle, 
op zyn hert vastgemaekt heeft. 

Garibaldi heeft zeker veel operas gezien, onder ander 
Mazaniello, maer als hy niet meer inbeelding en had 
als dat, had hy beter gêdaen comediant te blyven. in 
plaetse van comedies te willen schryven. 't Had hem 
beter geslaen ook. 

't Is meugelyk, dat Garibaldi zoo ziek van hersens 
is, dat hy gelooft dat 't al waer is dat voor zynen geest 
komt, maer dat en bewyst niet, in alle geval dat den 
man wezcnlyk in de waerheid is. Er zyn menschen 
geweest die zich God den Vader waenden; en terwyl 
een zot nog altyd een zotter vindt als hy, die hem 
bewondert, vonden die menschen ook menschen die 
hun geloofden. 

Zoo zal het hier ook gaen : er zullen altyd liberale 
zotten zyn, die den zot van Caprera zullen bewonderen 
en zyne kinderschrik vertalingkens voor waerheid aen-
nemen, die dwazen dat zy zyn. 

Kortom, 't zyn verleldertjes om den tyd te doen ver
vliegen, en zal voor vervolg dienen op de almanak 
verleldertjes togen de kloosters, op dat van de nunne 
van Mexico en van Krakau, enkel met minder succes, 
terwyl de dommigheden eu de onwaerschynelykheden 
veel groöter zyn. 

De Figaro trekt ze'n schoeren op als hy van dat werk 
hoort spreken, en ne zou hem met de lezinge niet wil
len amuseeren, zegt hy, vermits het al holle woorden 
zyn. 

Alexander Dumas, vader, deed het slimmer uiteen 
als zy hem vroegen wat dat hy dachte van 't werk van 
zynen vriend Garibaldi: « Peuch! zei hy, die man peist 
zeker dat hot genoeg is met wat tegen myn rik ge-
schrobt te hebben om te kunnen schryven, hy is er 
wel mee. » 

Allons, allons, schoenmaker houdt u by uwen leest, 
en als je niet meer en kan schoonmaken, leert toen je'n 
zokken stoppen. 

Je'n sabel, meester roohemde, was nog een sabel, 
ofschoon hy niet scherp en was; maer je'n penne, oh! 
je'n penne dat is een kleen kleen allumeije, anders ge-
zeid, een sulferstekstje. 

welke zy by den dood van hun eenigen zoon gevoeld 
hadden. 

l ie t masker valt af. 

M. Laurent, een man die aen 't hoofd staet der libe
rale partye van Gent, en die door de liberalen aenziën 
is als de verstandigste leéraer der Universiteit van die 
stad, komt eenen nieuwen godsdienst asnbieden aen 
zyne liberale broeders. De katholyke godsdienst, vol
gens hem, is versleten, en de kinders in den katholiken 
godsdienst opvoeden, zegt hy, dat is eene zndelyke kin
dermoord. Hy heeft dan eenen nieuwen godsdienst uit
gezocht, die kan aenveerd worden door de liberalen, 
de francmacons en de vrydenkers, aengezien die gods
dienst tbelaet van alles te gelooven en te doen wat men 
wilt. Hy heeft reeds eenen tempel, waerin zyne dochter 
en A. Cullier, een ander leeraer derzelfde Universiteit 
van Gent, het katholyk geloove afgezworen hebben. 

Ziel daer aen welke mannen de jongheid van Gent 
toevertrouwd is; ziet daer welke leering de jongheden 
ontvangen in de schole, voor dewelke het gouverne
ment omtrent 800 franks per leerling betaelt. 

Zal men welhaest gelooven dat de liberalen den ka-
tholyken godsdienst willen van kant helpen ? 

Proces TOOT Laster. 

Een proces voor laster, door doktor Williams tegen 
den hertog en de hertogin van Somerset ingespannen, 
is gisteren voor het hof vanden kanselier afgeloopen. 

Gedurende de ziekte van graef Saint-Maur, eenigen 
zoon van den hertog en de hertogin, wierd doktor 
Williams, in de maend Augusty 4860, by den jongen 
zieke geroepen, ten einde hem te verzorgen. 

Nadat de doktor hem onderzocht en erkend had, dat 
hy aen eene zware verkoudheid leed, en slechts met 
moeite kon ademen, schreef hy verschillende genees
middelen voor, terwyl hy de grootste rust aenbevool. 
\i. Williams verzorgde gedurende langen tyd zynen 
zieke; in den morgend van den 5 September wierd hy 
aen zyn bedde geroepen en hy bevond, dat de jonge 
graef nog met moeite kon adem halen en dat deze den 
hemel smeekte hem aenstonds te laten sterven. 

» Na hem ether en chloroform ingegeven te hebben, 
raedpleegde M. Williams met een ander doktor, M. 
Berker, en beide besloten hem de longpyp te openen, 
ten einde hem adem te kunnen doen scheppen. Alvo
rens tot deze operatie over te gaen, legde M. Williams 
aen de hertogin er den aerd van uit, en deze gaf hare 
toestemming. Deze laetste was zelfs aenwezig zoolang 
de operatie duerde, nicttegenstaende dit alles stierf de 
jonge hertog Saint-Maur, eenige oogenblikken later in 
de hevigste pynen. De hertog, aen welke men de 
toelating gevraegd had, weigerde de lykschouwing by 
te wonen. 

Hoe groot was de verwondering van doktor Williams 
niet, toen hy vernam, dat de hertog en de.hertogin van 
Somerset tegen hem eenen brief hadden geschreven, 
in welken zy hem als schynheilige moordenaer behan
delden, en men hem beschuldigde den dood van den 
jongen graef veroorzaekt te hebben, om aen zyn per-
soonelen hoogmoed te voldoen. 
, Na eene redevoeringe van den solicitor-gcnerael, 
heeft de avokaet van don hertog en de hertogin, ver-
schooninge aen doktor Williams gevraegd, er byvoc-
gende, dat de beschuldigingen tegen hem gericht, vol
komen valsch waren, en dat deze daed van hunnen 
kant moest toegeschreven worden aen de droefheid, 

Jan. Ik 

En 
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Jan. 

Cis. 
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Tyd genoeg en hncstlg. 
SAMENSPRAEK. 

ga gewoonlyk naer myn werk 
Den dyssendag achternoene, 
'k ben loen duizend mannen sterk, 
Om 'tal met eens te doene. 

Waerom toch niet van 's maendags af 
Straks aen het werk beginnen? 

Dat is voor my ëen groote straf 
Van toen iets te verzinnen. 

Daer zynder nog, peize ik, lyk ik, 
Die 't langste koordtje (rekken, 

En die den laetsten. oogenblik 
Maer by de krage stekken. 

Maer tyd genoeg, gelyk gy weet, 
Komt dikwyls veel te late. 

Maer 'k ben pertank altyd gereed 
Als 't aenkomt op de bate. 

'k Ben aderzins ook op myn post 
Als 'k my wat moeten haesten, 

Al is 't dat 't my wat moeite kost 
Myn werk zoo te verhaesten. 

'k Doe 't geerne al op myn gemak, 
Gelyk voor welke zaken, • 

En 't komt daer deure, peize ik, da 'k 
Er deure kan geraken. 

Wie kan al loopen 't peerd beslaen? 
Noch gy noch ik zou 'k peizen. 

En wie kan der met stil te gaen. 
Van hier naer gunter reizen ? 

Hebt gy nog wel d'historie g'hoord 
Van meester Haese? 

Wadde? 
Van meester Haese?... ga maer voort... 

Die wedde met de padde! 
Ja, ja, die padde met heur schild, 

Ik kan ze al lang van buiten, ^ 
Maer ik versla niet wat gy wilt, 

Percis daeruit besluiten. 
Ik wel, ik wel, en luistert maer, $ 

Gy zult 't al gauw gaen weten. 
Dien haese speelde hier en daer, ; 

En wierd 'tg., afgebeten. 
Nen afgelekten boterham 

En stond niet meer te kyken, 
Dan meester Haese die daer'kwam, ^ 

Vermoeid om te bezwyken. ,:.* 
De padde die niet voorts en kon, 

't En zy met traeg te traek'len, 
Was zy die toch de wedding won, 

Den haese mogte kaek'len. 
De zeereloopers sta'k ik niet, 

W;ilt deze lesse onthouden, 
Want 't is gebeurd, lyk 't nog geschied, 

Dat zy 't niet uit en houden. 
Maer traegzaem en aenhoudend zyn 

ïs volgens my hel beste. 
Zoo slaept wel en ik ook, kozyd, 

En raedt nu naer de resle. 
Rebbi'kfak'er. 

N. B. De reste raden is nog al gemakkelyk, peis ik. 
1° Haest en spoed 

Is zelden goed. 
2* Alles op zynen tyd, geslacht de braembeyers. 

Nota van H Jaer 30. 

DrlnkeÜNPsere. 
Jan heeft gedaen met zaeyen, 
Hy zal nu krotte maeyen. 
Hy dronk dat hy de sterren zag. 
En schoon dat hy wel wiste 
Dat hy zyn geld verkwiste, 
Hy dronk nochtans den heelen dag,-
Het moeste alzoo gebeuren, 
't En kost niei blyven deuren, 
Alzoo te zwans'len dag en nacht. 
Jan moeste met zyn zwieren 
Ten laetsten bankroulieren, ;- > 
't Is zyne schuld.... en Jan die lacht!!?? 

Cis. 

Jan. 

Cis. 

Jan. 
Cis. 

Jan 

Een ongeraoodlgctc gast. 
Het schip Louisa vaerde dezer dagen langst de kusten 

van Sardinië op Sicilië af. 't Was nog duister, doch de 
morgen begon aen te breken. De baren sloegen tegen 
het schip, dat stillekens voortdreef. Al met eens zag 
het schipvolk in de halve duisternis, op eenige meters 
afstand van het vaertuig, eene witte masse welke régt 
op het schip afkwam. Welhaest echter herkende men 
wat het was, en meu oordeele over den schrik en de 
verslagenheid van de mannen die aen boord waren, als 
zy een grooten witten zeebeer zagen aenkomen, en die 
reeds poogingen deed om boven op het dek te geraken. 
De Louisa was zwaer geladen en vlotte nauwelyks een 
meter boven water. Nog een oogenblik, en het schip
volk ging af te rekenen hebben met dat wieede dier, 
dat ongelwyfeld op de reuke der acnwezigheid van 
menschen afgekomen was. 

De patroon van de Louisa en aerzelt geen oogenblik: 
hy loopt eene byl halen en gaet op den beer los. De ba
ren sloegen nog al hevig. Juist toen het dier reeds de 
twee voorpooten on het dek van 't schip had, en gereed 
stond om er op te springen, kapt hy met een hevigen 
bylslag do voorpooten af. De beer huilt vervaerlyk en 
stuikt in de zee terug. 

Het grootste gèvaer was voorbyjde matroozen los-



EwnsMewwwmmiKsraiwrara taaoaazzzBSXE; EsszaseBKsaaK 

sen dan èenige scholen op het diep; welhaest is hy ge-
heel dood; de roode strepen van 't overvloedig bloed 
dat hy verliest, teeltenen zich in het water af. 

Zyn lyk komt nu, door de baren voortgestuwd, by 
poozen tegen het schip botsen. Alsdan herkende het 
schipvolk aen welk groot gevaer zy gelukkig ontsnapt 
waren. Het dier, wiens lyk daer nu levenloos nevens 
hun schip dreef, was een 'witten zeebeer (ursus mariti-
mus)H een wreed, buitengewoon sterken bloeddorstig 
dier, dat veel in de zeeën van den poolkring leeft, en 
een groot gevaer is voor de schippers welke die verre 
waters moeten bevaren. 

Men kan niet denken hoe dat dit dier in de Middel-
lahdsche zee gekomen is, waer het in 't geheele niet 
aen toe en behoort. 

Een treurige avoiatiare. 
Ik leze in den Salut public van Lyon : 
Over drie dagen, koorden twee soldaten, die by het 

vallen van den avond naer het fort Loyasse terugkeer
den en den weg langst het kerkhof van Vaisse volgden, 
klaegtoonen welke schenen uit het kerkhof te komen. 

;Deze soldaten, welke eenigzins aengedaen waren, 
haestteden zich den portier van het kerkhof te verwitti
gen ; deze begaf zich met hun naer de plaetse waer men 
de stemmen gehoord had. 

Toen zy aldaer aengekomen waren, vonden zy twee 
kleene knapen en hun kindermeise, een jong meisje 
van 16 jaren, half dood van schrik. 

Dit meisje, hetwelk het kerkhof tot wandeïplaetse 
gekozen had, was by het vallen vanden avond, met de: 
twee kinders, die aen hare zorge toevertrouwd waren, 
in dien doolhof van graven verdwaeld. 

Het was avond geworden; de klokke had de sluiting 
der poorten aengekondigd, en de beide versehrikkelyke 
doghonden, de nachtelyke bewakers der grafplaetsen, 
waren losgelaten. Hun onfeilbaer instinct had hun da-; 
delyk veropenbaerd, dat er zich nog levenden op het 
kerkhof bevonden. 

Zy waren spoedig op het spoor der drie ongelukki-] 
gen en hielden hen in den omtrek van eene grafitedej 
geblokkeerd, terwyl zy hunne tanden toogden en een 
clcSf geblaf lieten hooren. 

Indien het schreeuwen van de drie ongelukkigen 
niet door de bovengezeide soldaten gehoord was, wie 
weet water zou kunnen plaetse gehad hebben? 

Acrdlgc trouwe. 
Zjelhier, volgens eene americaensche gazelle, de zon-' 

derlinge wyze op welke de huwelyksplechtigheden, in? 
zekere plattelandsche distrikten van het Verre-Westen; 
plaets hebben. • 

Het stuk speel op een eerdappelveld. De burgemees
ter staet in zyne hemdemouwen te spitten dat 't zweet 
langs zyn aengezichte loopt, en ne wordt de tegenwoor-r 
digheid van dat kopeltje niet geware die hem hand aenj 
hand, van veld tot veld gevolgd had, met eene aenhou-: 
dendheid, welke deed zien dat zy vaste besloten waren; 
van te trouwen, 

M. de burgemeester waegt het eindelyk de jongeling 
met eene vreesachtige stemme te zeggen : 

— Hewel, waervan is ér queslie? En by spitte maer: 
altyd voort. • j 

—" Me zouden geern trouwen, menheer e de burge-i 
meester.... antwoordt de jongeling. ; 

— 't Is goed, laet my eerst myn werk voltrekken, den! 
tyd om de veuren te tellen! En de twee jongelieden,, 
hand aen hand, volgden hem tot dat hy bleef stille; 
staen. 

TT- Vyf-en-twintig,acht-en-twintig, negen-en-twintig.' 
Alla, aen hul dei' loer nu. Komt eens voor my staen. 

En inet een gebaer wyst de burgemeester op den steert 
van zyne spac, waermede hy zich zoo goed bediend 
heeft. -

:.—• Zweert gy,< zegt hy alsdan aen den jongeling, dit 
meisje voor uw wyf te nemen ? 

— Ja. 
— En gy (aen het meisje) zweert gy dezen jongeling 

voor uwen man te nemen? 
-TT. Ja. 
-r-:Drommels, in dat geval vcrklaerik u man en wyf 

te ayn, en trekt er maer ten spoedigsten mogelyk van 
'deurè/ 

Hét jonge paertje liep hand aen hand weg, en de bur
gemeester ging op nieuw aen 't spitten voort! 

Parys, eene aenzienlykediefle gepleegd. Er zyn kwaed-
doeners in do woning van M. IJ., loodgieter, in de rite 
d'Argmit gedrongen, terwyl hy in de comedie was, en 
zy hébben hem eene somme van 40 duist fr. in goud 
en bankbiljetten onlstolen. 

Eene depeche uil Point-de-Galles, onder dagteeke-
ning 22 February ontvangen, meldt liet volgende : 

« De stoomboot liombay heeft naby Yokohama, de 
americaensche fregat Onvïde overgezeild. Ten gevolge 
dezer overzeiling is dit laetste schip gezonken, en er 
zyn 120 persoonen verdronken. 

Waasas^'es's. 
Maendag avond, ten C ure, maekten een 15tal kerels 

eengroot laweit in de me Montpensier te Parys; zy 
zongen de Marseillaise, riepen : Leve Ractiefort! en lie
ten andere oproerige kreten hooren. 

Alstoen verlieten een 12tal kooplieden hunne win
kels en omsingelden de rustestoorders. Deze laetsten 
vluchtlen langs de rues Bcaugelais en Ukhelieu; doch 
dé winkeliers hielden er zes van hen aen en geleidden 
hen naer den policepost, vanwaer zy naer het depot 
der prefecture overgevoerd wierden. 

©einoaasifratte. 
MenschryftuitNarbonne, aen ^en Messagen duMidi: 
«De police heeft een groot rood vendel weggenomen, 

dragende het opschrift: Leve de republiek! Dood aen 
den keizer! welke vlag gedurende den nacht op een 
van de torretjes der hoofdkerk gesteken was. » 

Aet&itsieiiiykc ©tefstfnl. 
Den (27) is er ten nadeel e van eenen nyveraer van 

' t IVieix-vrs -van cl© -welce. 
Dysendag achternoene heeft de stoet voor het opreg-

ten van het standbeeld van Jan Breidel en Pieter De Co-
ninck onze Brugsche straten doorgetrokken, 't Weder 
was allerschoonst, veel volk op de been, maer masker-
tjes, weinig te zienezulde,de carnaval wordt van jaertot 
jaer magerder en zal eindigen met uit te sterven. Nu tot 
daer, keeren wy wederom op de stoet terug: Als ze nu 
op de Woensdagmart gekomen was om uileen te gaen, 
was zy omringd van veel volk dat de ruiters wilden uit
een dry ven, maer door dat de menigte voor die helden 
niet gauw genoeg weg en schoof, wierden zy driftig en 
een van hun nam zyne byl waermede hy gewapend was 
en sloeg het in het aengezicht van eenen vreedzamigen 
burger, die eene groote wonde bekwam en veel bloed 
verloos. Aenstonds sloeg men de hand op dien held en 
men geleidde hem naer de vergaderingpïaetse de Lion 
d'Or, waer hy, na zyne cavalcade Meeren uitgespeeld en 
zyne militaire kleèren aengedaen te hebben, door vier 
policeagenten naer de wacht geleid wierd,alwaer hy ze
ker geheel den nacht zal mengen carnavalen hebben. 

— Dysendag, rond 5 uren en half namiddag, had men 
byna een groot ongeluk te betreuren. Mme Cockelaere, 
woonende in de Vlamingstrate, had een voituregebuerd 
om in gezelschap van eene andere dame en drie kinders 
vanden heer Peere, eene wandelinge in onzestad te 
doen. Wanneer zy nu allen in de voiture gezeten waren, 
wilde deze die de voiture geleidde dezelve doen keeren; 
maer, het zy dat hy den ommekeer te kort maekte of 
dat den asse overdraeid wierd, de voiture wierd met 
eenen hevigen slag omverre geworpen. Seffens kwam 
het volk loegeloopen om hulpe te bieden. De eer
ste zorge die men had was van het peerd dat door den 
slag verschrikt was en scheen op vlucht te gaen, uit te 
spannen om verdere ongelukkeu Ie vermyden; dan nam 
men de drie kinders en de twee damen uit de voiture. 
Een van de kinders was aen het hoofd gekwetst; de 
andere hebben het gelukkiglyk met den schrik ontko
men. 

— Maendag is in onze slad overleden M. Eugeen Ver
meire, avocaet sedert 5 february 1830, byvoegende reg-
ter by de reglbank van eersten aenleg, lid van de com
missie der hospicen en gewezen lid van het weldadig-
heidsbureel. 

-— M. Louis De Mey, student in het Bisschoppelyk 
seminarie te Brugge, is alhier in den ouderdom van 22 
jaren overleden, 

— M. Duchaleau, gepensionneerden majoor uil 
Oost-Indien, is woensdag voormiddag alhier overle
den. 

— Er is deze weke in het depot der lanciers eene 
diefte bedreven van drie wollen sargien, men en weet 
niet door wien. 

— Woensdag namiddag is een kind dat naer schole 
terug keerde al spelende in het water gevallen by de 
Duinebrug. liet is er uitgehaeld geweest door Karel 
Moulaert, draever dier brug. 

— Er zyn tegenwoordig binnen onze stad valsche 
goudstukken van 5 francs in omloop, dragende het af
beeldsel van Napoleon III en hetjaertal 1855. Zy zyn 
goed van maeksel, doch een weinig kleiner dan du 
echte, en hebben eenen stalen klank. — Dus opgelet! 

— De peerdenmart van Thie.lt, dvssendag, Vasten
avond, was ruimschoots voorzien: 519 peerden wier
den te koop gesteld, en 't waren meestal kloeke, schoo-
ne en kostelykc dieren. 85 zyn aen In zonder hooge 
pryzen verkocht, namelyk van 300 tot 1200 fr. 

— Te Luik en omstreken woeden de pokken met 
hevigheid. 

— In Hollandsen Luxemburg hebben beloogingen 
plaetse gehad ter gunste van eene aenhechtingé dezes 
gewesles aen Belgenland. 

— De Figaro zegt, dat de opbrengst in den verkoop 
San-Donato te Parys, reeds tot een millioen franken 
beloopt. Het Museum \an Antwerpen zou, volgens dat 
blad, eene schilderye aengekocht hebben, de morgend 
— van Greyze (?) — welke 77 duist fr. belaeld is. 

— Er wordt te New-York een festival ingerigt voor 
de honderdste verjaring der geboorte van Beethoven; 
hy zal geheel en ganscli in den americaenschen aerd 
zyn. Reeds is een aenvang gemaekt met het bouwen 
van eene overgroote zale, die meer als twee millioen 
frank zal kosten. Het orkest zal 4,000 zangers en 1,100 
muzikanten kunnen bevatten. Erzaleen monster-orgel 
zyn, en de heer Brisnow maekt eene ouverture, weer-
dig van die feeste. 

— Ze zyn nog altyd op zoek in Spanjen naer eenen 
koning, ambtenaer die altyd ontsnapt aen de onderne
mingen van Prim eu companio. Ze spreken nu van de 
candidature van den oudsten zoon van den hertog de 
Montpensier, die zyne laetste kanse verloren heeft. 
Maer terzelver tyde meldt men byeenkomsten van ben
den oproerders in Navane, in Arragon en Estramadu-
re: men ziet dat de omwenteling van Serrano en con-

soorten, het geluk van Spanjen te wege gebragt heeft. 
= Dessous-le-Moustier is in de gevangenis te Mons 

in de cel n° I0S opgesloten, waervoorón er gedurig wacht 
gehouden wordt. De waker wordt alle ure afgelost, en 
er mogen niet meer als vyf minuten verloopen zonder 
door het kykgal te zien wal er in zyn cel gebeurt. Deze 
voorzorgen zyn genomen, doordien de beschuldigde, 
nadat hy cenigc weken opgesloten was, gepoogd heeft 
zich van hel leven te brengen. Alle avonden, als hy sla
pen gaet, wordt hem de dwangbuis aengedaen. 

Hy had deze dwangbuis aen, doch opdat hy zichzcl-
ven zou kunnen bediend hebben, liet men een van zyn 
arms los. Hy had met veel moeite eene koorde afgerukt, 
waermede de mouw aen den rugge gebonden wierd. 
Deze koorde had hy rondom zynen hals gewonden, en 
by middel van een kleen kruisbeeld, dat al de gevange
nen in hunne cel hebben, had hy er eene soorte van ga-
rotle van gemaekt en alzoo gepoogd zich te verworgen. 

De waker bemerkende dat zyn hoofd op eene zonder
linge wyze van het bedde hing, ging in de cel en ont
dekte de waerheid; de koorde was reeds in het vleesch 
gedrongen. Toen de directeur hem verwytingen deed 
nopens dat feit, antwoordde Dessous-le-Moustier t O, 
zyt gerust, 'k en zal 't niet meer herbeginnen, 't doet te 
veel pyne. » En inderdaed sedert dien tyd en heeft men 
by hem niets meer van dien aerd opgemerkt. 

Als men met hem over de schrikkelyke beschuldiging 
spreekt, die op hem weegt, glimlacht hy en blyft onver
schillig; maer als het geldzaken betreft, wordt hy drif
tig en opgewonden. Men ziet dat hy daer belang in stelt. 

Als de directeur hem bekend maekte, dat hy zyne zake 
tol den volgenden zittydkon doen verzenden, antwoorde 
hy dat hy zoo spoedig mogelyk wilt gedaen maken. 
Na den ouden schaepherder Henrion van medeplichtig
heid beschuldigd te hebben, heeft hy als de twee voor-
naemste daders van den moord der broeders Thirion, 
twee persoonen aengeduid, wiens onschuld door 't on
derzoek bewezen is; de vergiftiging van zyne vrouw en 
van zynen schoonvader blyft hy loochenen. 

Jn 1859, diende hy vrywülig by de jagers te peerde, 
en wierd in 4862 door den krygsraed, voor diefte, tot 
afstraffing van dienst en drie jaren kruiwagenstrafle 
veroordeeld. 

— Zaterdag morgen is er te Nyvel in de statie een 
stoutmoedige diefstal gepleegd. De voerman van den 
camion maekte zich gereed om zyne* gewoonen dienst 
in de stad (e doen; hy wachtte enkel log den trein 
van 10 uren, om de kiste van zyn voiture te sluiten, 
waerin hy zooeven eene beurze met 5,160 frank voor 
de gendarmerie had geleid. Toen hy ging vertrekken, 
wierd hy geware dat die beurze verdwenen was, 

— Men meldt, dat er dyssendag nacht eene diefte van 
660 fr. gepleegd is ten nadeele van den banier wachter 
buiten de Kortryksche poorle te Gent. De dieven zyn 
in eene kasse gebroken en hebben het geld uit een 
naeikussen genomen. Eene gouden keling. die nevens 
het geld lag, is door de slimme dieven onaeBgeraekt 
gelaten. 

— heibelle, gewezene koninginne van Spanje, on-
dergaet een proces, waerby naer koninklyke man Don 
Prancois, baer hel beslier van haer vermogen wilt ont
nemen, dat zy volgens hem verkwist in pogingen om 
haren zoon nog eeomaei koning van Spanje te maken. 

— Het assisenbof van hel departement de la Moselle, 
in Vrankryk, heeft dezer dagen de doodstraf uitgespro
ken tegen Georges Gride, overtuigd van moord en dief
te, in de volgende omstandigheden: 

Op 16 January laetst drong Gride in den stal van den 
landbouwer Hambourger, op het oogenblik dat deze 
zich bezig hield met de koeien te melken. Gride sprong 
vooruil en bracht den landbouwer zes messteken toe, 
waervan twee den hoofdschedel riekten en den dood 
veroorzaekten. De diefte was de dryfveèr der misdaëd 
geweest. Al de meubels waren opengebroken én slechts 
eene geringe somme kopermunle en witrd niet mede
genomen. 

De dader van dat dubbel schelmstuk wierd welhaest 
ontdekt. Een persoon had Gride zien uitgaen een quar-
tier na dat de moord gepleegd wag. Daer het fel gere
gend bad kon men bet spoor des moordenaers volgen, 
welke weldra te Fevrange aengehouden wierd; het 
was de genoemde Georgei Gride, vondeling, een kerel, 
die reeds meermaels met de justicie voor zaken van 
diefte had moeten afrekenen. Georges bekende dat hy 
den moord gepleegd had, doch hy beweerde dat hy de 
misdaed slechts begaen had, omdat Hambourger hem 
aengebitst had. Het openbaer ministerie en nam dit 
niet aen en Georges Gride wierd tot de doodstraffe ver
wezen, die op eene der openbare plaetsen van Metz zal 
plaetse hebben. 

— Eene heldinne. — Ik leze in de New-Yorks-Tri-
bune, (America): « De staking van den arbeid der werk
lieden van den Erie-yzcrenweg, heeft eene heldinne 
doen kennen. Onder de cantonniers-suppleanten be
vond zich een oud Duitscher, met gryze hairen, Jean-
Ventelli genoemd. Niettegenstaende de mishandelingen 
en beleedigingen, welke hy van wege de woedende 
werkstakers moest onderstaen, begaf hy zich gedurende 
eene gansene weke met onwankelbaren moed, naer zy
nen post. Doch den volgenden Maendag was hy verge
zeld van zyne dochter, eene 20jarige bevallige vrouwe, 
die een schooncn revolver met zes loopen in de hand 
hield, en haren vader niet en verliet, voor dat hy in de 
uitoefening van zyne functicn getreden en builen het 
bereik van mishandelingen was. Degenen, tegen welke 
zy zich gewapend had, door zooveel heldenmoed en 
kinderliefde getroffen, schaerden hun stilzwygeod op 
den weg van vader en dochter, en sedert dien dag en 
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heeft de grysaerd voor geene bedreigingen of mishan
delingen meer te vreezen. » 

— Te Gent heeft men een overgrooten bazar van 
weldadigheid ingericht, alwaer liefdadige persoonen 
tegen eenen hoogeren prys als in de gewoone magazy-
Den komen koopen. De bazar en is maer eenige dagen 
open gebleven. Edelmoedige jufvrouwen der slad heb
ben zfch voor dien tyd in winkeldochters veranderd. 

Dit is gedaen om de Tombola te vervangen, door de 
officieele dwingelandye zoo onmedoogend belet. 

Juist omdat men de liefdewerken met chrislelyk doel 
op de eene wyze belet, wil iederen er op een andere 
maniere aen deel nemen; men wil zich als bet ware 
wreken. 

Tot welke middels men in ons Belgenland al zynen 
toevlucht moet nemen om een goed werk op te helpen. 

De ontvangsten beloopen tot de zeer aenzienelyke 
somme van 24,000 frank. Van deze ontvangste moeten 
afgetrokken worden de kosten van hure der lokalen en 
aenkoop van voorwerpen. Maer van den anderen kant 
hebben de liefdadige dames beschermsters van dit werk 
nog den opbrengst te wachten van een colossalen kamp-
stryd van teerlingspel, door een aental leden van den 
St-Josephskring ingericht, en welken men reeds op 
3,000 frank kan berekenen. 

Er zal waerschynelyk voor de patronage van II. 
Kerst eene zuivere somme van twee totdrieen-twintig 
duist frank overblyven. 

Tien duist mael dank aen de officieele tegenwerkers 
der liefdadige katholike werken! 

— De stoet van den vetten os te Parys. — Zondag laetst 
heeft de eer5te wandelinge van de vette ossen plaetse 
gehad. Zie hier op welke wyze de vastenavondstoet sa
mengesteld was. en die uit meer als 400 man bestond. 

Twee postillons, met elk een groote sabel en iu knod-
dige carabiniers verkleed; een peloton garden van Pa
rys; een tamboer majoor, gevolgd van 20 tamboers in 
schotsche kleêren; een militaire muzyk, in het kleedsel 
van mousquetaires van Lodewyk XIV; een peloton ja
gers, in de costume van Lodewyk XV; de wagen van 
den eersten os, begeleid door vier slachters; een peloton 
huguenoolsche soldaten; de wagen van den tweeden os 
metzyne slachters; een peloton dragonders Gentil Ber-
nard : de voiture van M. J. Porret, aenkooper der vette 
ossen en dat van 'M. Dejardin, kweeker; een peloton 
mousquetaires der koningin; de wagen met het schip 
getrokken door zes peerden met schabrakken bedekt; 
een peloton sarrazynen, in stalen wambuizen en ronde 
helmen; hierop volgde de wagen van de knoddige: 

Een peloton dragonders de Villars, de mythologische 
wagen door zes peerden getrokken, geleid door postil
jons en bevattende Bacchus, Mercurius, Mars, Apollo, 
Venus; vier godinnen, verbeeldende de lente, gekroond 
met blommen van dit saizoen; den zomer, gekroond 
met koorn-aren en veldblommen ; den herfst, met eene 
kroone van druiven en vruchten; eindelykden treuri-
gen wynter, met eenen veilkrans: een peloton gaulsche 
soldaten; een wagen met muzykanten, dragende de cos
tume der heeren van Lodewyk XV en spelende jacht-
arias: een peloton fransche garden te voete: eindelyk 
sloten een peloton stadssergeanten en een der garden 
van Parys den stoet. 

Hier zyn nu de namen van die vier vette ossen: de 
eerste, heet Trernblay; de tweede Pqrt-Saïd; de derde 
Gros-Normand en de vierde Amurat IV. 
! 'kBen curieus om te weten hoe dat onze Brugsche 
beenhouwers hunne vette Paeschbeesten zullen heeten. 

O o r r e s p o n c l e i i t ï e i i . 
Sinte t 4 Maerle 1870. 

Mynheer Jaer 30. 
't Is nu al een merkelyken tyd dat ik my nog ten 

uwen huize niet begeven en heb, 't is deur da k alsan 
maer krenk geweest en hebbe. Maer nu, God zy ge-
dank, 'k bén op de beter zyde gerocht, en 'k hope van 
nu voortaen, u alle weke iels of wat te kunnen be
zorgen van 't gene die er moet voorenvallen of van 
't gene dat er gemierd is. 

Het eenigsle waervan ik u deze weke kan kennisse 
geven, is van de groote feeste die er morgen avond 
om 8 uren fix, zal plaetse hebben, in de Estaminet de 
Vriendschap, aen de t poorle, ingericht door de aldaer 
bestaende Maetschappy Kaertespeelders. Deze feeste is 
voor mans en wyfs, wel te verstaene, en zal beginnen 
met een lekker sounélje, wat zeg ik, soupétje, 't zal 
wel soupé zyn. Telt è keer op je 'n vingers : 

25 keunen, gekocht en gelevert door crommissaris 
Mostaert met peper derby; Rosten bif, men kan niet 
meer, en eene onzeggelyke masse schapenbouten, zon
der het wild te tellen dat Doken of Dokstje Depiere 
levert. Dat zal een tafelken zyn, en daer zal er buik 
sta by kunnen geëten worden. 

Om 10 uren, tombola voor de vrouwljes, bestaende 
uit een aenial schoone pryzen; en om 41 uren sluilinge 
van de kaertespeelders feeste, door het drinken van 
een flaschlje of liene van den fynsten Bordeaux uit, 
zulde. 

Die toen wilt è partytje dansen, meugen van de oc
casie van 't restje van carnaval profiteeren, omdat hun 
eten te gemakkelyker zou kunnen zinken. 

In afwachtinge, Mynheer, dat gy de goedheid zult 
hebben dat in 't Jaer 50 mede te deelen, heb ik de cere 
te zyn, uwe dienaresse, Mietje Meeskes. 

Kliirlitijcfit. 
Romieu en Rousscau bedronken zich eiken avond broederlyk nevens 

elkander, zoodat Rousseuu Romieu, en Romieu Rousscau dikwyls moest 
ondersteunen. Tien jaren duerdo die vriendschap, toen Romieu onder^ 

prefect genoemd wierd. Rousseau loopt naer zynen vriend en vindt 
hem half liggend in zyn bedde, en leliciteerdde hem opregt, zulde. 

— Noemt my uwen secretaris, roept Rousseau, en wy zuilen van 
uw trektement gemakkelyk lyk koningen leven en 's avonds onze 
parlyt.jes voortzetten, 

— Zoudt ge my willen volgen in dat ballingschap. 
— O zeker, ja! 
— Goede vriend! en Romieu omhelst Rousseau met tranen in de 

oogen. 
Üen volgenden dag zegt Romieu: 
— Rousseau, jongen, er is een groote hinderpael tegen het ontwerp 

van my te vergezellen, flelaesi 
— Hoe dal'? 
— Men heelt my iels gezeid van u dat ik nooit gedacht en had, 

en dat is 
— Rn wat dan ? 
— Men heeft my gezeid dat gy drinkt! 
Rousseau slond slom ; hy verliet verschrikt de kamer! Zooveel onbe

schofte veinzery en had hy in hel menschelyk hert nooit vermoed. 
* 

* • 
Een gazette van Goblentz verhaelt de dood van een oude fransche 

soliiaet die den dienst uitoefende van suisse in de cathedrale kerke. 
Die oude gediende heete La Spupe. Victor-Hugo, vraegd in zyn werk 
Ie Guide sur Ie Rhin, of die La Soupe geen afstammeling en is der 
ducs de Bouillon. 

# 
Een peerdeknechl wordt als getuige gevraegd in een proces van een 

peerd die verkocht en herverkocht was. De president en wiste zeker 
niet dat het aen de landen is dat men de oude van het peerd kan 
weten, want ziet hier de vragen die hy deed. 

— Wat oude heeft dat peerd? 
•— Acht jaer, heer president. 
— Zyt gy daer zeker van? Van wie weet gy dat? 
— Ik weet dat uit zyn eigen mond, Mynheer de president. 

• » 
Binnen gepalmd is binden gepalmd. — 't Was voor den tribunacl 
President. Beschuldigde, 't is nu klaer genoeg bewezen dat gy gesto

len hebt, gy zult daervooren drie raaenden prison hebben. 
beschuldigde. Maer lieve Heer Kameraed.... 
Rechter. Kerel, hoe kunt gy zoo onbeschaemd zyn, my uwen kame

raed te noemen. 
Beschuldigde. Heer president, en maekt u nietkwaed, de zake is zeer 

eenvoudig: Ik heb binnen gepalmd, en gy palmt my nu binnen. Dus 
binnen gepalmd is binnen gepalmd! 

M 

M y n S p r e e k k a m e r t j e . 
Mietje Meeskes, merci, zulde, voor de eerste zende. — Kattepoot, was 

er niet te peuzelen dè ? — Bertje, 't was fyn op de halle wé-je, 'k hên 
nogal een sprongske gedaen. — Peperdinghe X..., 'kzal 't verwachten. 
— Keunesecretaris, waer blyven de rymtjes dè? — Muisepoot; 't is vyf 
franks, indien gy wat byzonders hebt, zendt het my. 

BURGERLYKEN S T A E T . 
Huwelyken. 

Den 4 Maerte. — Francois Dewez, treinwachter, met Leopoldine 
Bulor, kantw. Leopold Poupaerl, werkm., met Julianna D'helft, kanlw. 
Guslaef Mesldagh, beeldhouwer, met Philomena De Knuydt, kanlw. 
Einile Billris, werkm. met Ghristina Cloetens, kantw. 

Overlydens. 
Den 26 February. — Victorina Van Gheluwe, 70 j . 8 m., Ste-Claras. 

Josephina Andriessens, 34 j . , Bouverystr. Valentin Blake, 67 j . , Zuid-
zandslr. — üen 28. Carolus Jooris, 55 j . , Noordzandslr. Marie Coppens, 
wed. van Bernardus Bordan, 74 j . , Biddersstr. Marie De Muynck, 50 j . , 
Oudenburg. Clemence K?rckaert, 25 j . 11 ra., Mariaslr. Rosalie Ver-
slraele, echtg. van Franciscus Maertens, 48 j . 9 m., Peperslr. Joannes 
Simoens, echtg. van Marie De Vriese, 63 j . , Ste-Clarastr. Rosalie Depré, 
echtg. van Franciscus Vanderplassche, 54 j . 11 m., Moerslr. Louis De 
Mey, 22 j . , Geldrauntslr. Joannes Danneel, wed. van Amelie Bralare, 
88 j . , Ste-Gatharinaslr. — Den 1 Maerte. Marie Bourgonjon, 45 j . , 
Annoncialenslr. Eugenius Vermeire, 64 j . , Beenhouwersstr. — Den 
3. Joanna Roucbou, wed. van Petrus Lagast, 83 j . , Bouverystr. Louis 
Vaderschaeghe, echtg. van Marie Millecain, 64 j . , Raevenstr. Idonie 
Vcrraeersch, wed. van Joseph Lacante, 90 j . , Oudenburgstr. Joanna 
Menlebrouck, echlg. van Petrus Vandebeury, 74 j . , Gendhof. Joseph 
Duchateau, echtg. van Anna Van Krauss, 67 j . . Nieuwe wandeling. 
Theresia Houwenaghel, 51 j . , Bouveryslr. — Den 4. Goleta Lievens, 
2 6 j . S m . , Dweersslr. 

8 kinders onder de 9 jaer. — Geboorten, 25. 

BEKENDMAKINGEN. 

VERKOOPMG 
Donderdag 10 niaert 1870, ten 3 ure namiddag, 

in de afspanning den Jambon, in de Spanjaerd-
straet, te Brugge, Tan: 
H. 3-83-62 Cn CYNSGROND, te Sinte Kruis, wyk 

Maele, palende aen Me Demeyer, Mr De Waulier en De 
Ridder. 

Gebruikt door Francies Snippe lot 4 October 1890, 
mits 300 francs te jare. 

Gebragt op 9000 francs. 
Ten overstaen van den heer J. COPPIETERS, vredereg-

ter van het 3 kanton Brugge. 
De veilings-voorwaerden en titelen van eigendom 

berusten ten kantore van den Notaris van Elslandc, 
te Brugge, in de Nieuwstraet. 

Finale toewyzing. 
Macndag 7 Macrt 1&70, ten 3 ure namiddag, in 

de herberg van P. Storme, te Beernem, wyk de Ge-
vaerts, van : 

H. J2-65-60 C. ZAAILAND en SPARREBOSCH, gele
gen te Beernem, langst den Ruysseleedschcn heer weg, 
by de meisjeshervormingschool. 
§$Verdeeld in 8 koopen, te samen ingesteld fr. 31,400-00. 

De veilings-voorwaerden en titelen van eigendom be
rusten ten kantore van den Notaris Van Elalandc, 
te Brugge, in de Nieuwstraet. 

Vervolg Veiiditien 
Onder de directie Tan ALPH0NSE MAÜS. opvolger 

Tan den stokhouder PAUL PAVOT, door hei ambt Tan 
den Deurwaerder L. GEERNAERT. 

K O O P D A O 
van 28 Noordsche en Hollandsche gekalfde en bekalfde 
Koeijen, Verwe-Koeijen, Kalf- en Wepel-Veerzen, 43 
Zeuge Zwyns, voor den heer Van ffoortckx, koopman. 

Maendag 7 Maerte 1 8 7 0 , 
om i ure precies, 

te St-Pieters, by Brugge, aen d'herberg de Barrière, be
woond door Sieur De Langhe. 

Betaelbaer ten kantore van Alph. Man», Stokhou
der, te Brugge, Waelschestraet, B 30. 

V e r a n d e r i n g - v a n W o o n s t . 

C. DE COCK, 
B o r s t e l m a k e r , gewoond hebbende Lange 

Reye, E 59, komt zyne woonste te vestigen in het 
Oost-Ghistelhof, alwaer hy zynen styl zal voort uitoe
fenen. Hy verhoopt door de goede hoedanigheid zyner 
koopwaren en de gematigheid zyner pryzen, de gunst 
van eenieder te genieten. ! 

LIEBIG'S VLEESCII-EXTRACT 
VAN ZUID-AMERIKA (FRAY-BENTOS), 

V a n d e I^iebif^'s-Comirogpiie , L i o n d e n . 
Groote bezuiniging voor de Huishoudens. 

Oogenblikkelyke bereiding van soep, driemael goedkoo-
per dan diegene van versch vleesch. — Verbetering van 
spijzen, sauzen, groenten, enz. — Uitmuntende verster
king voor zieken en herstellende personen. 

GOUDEN MEDALIE IN DE TENTOONSTELLINGEN VAN PARYS 
1867 EN VAN HAVER 1868. 

Pot v. 1 eng. L | P. v. 1/2 eng. L. | P. v. 1/4 eng. I. \ P.'T. l/8e. L. 
fr. 1 » | fr. Ö . S « | fr. 3 . 5 0 | fr. l .Ö*> 

B E R I C H T . 
Aengeïien de talryke namaeksels van het o p r e c h t L i e t > i g - ' « 

V l e e s c h . e x t r a c t , roept de Liebig's extract-koinpagnie de 
aendachl der koopen in op het fabriekraark en ij verzoekt hen, om 

zich van de echtheid van hetproduktte verzekeren, op elk pot de hané-
teekeningen van de heeren professor Baron J. VON LIEBIG «n dóktör 
MAX VON PETTENKOFER, te eischea. 

Te koop by de voornaemste handelaers in Itvengmiddelen, kruide
niers, confiseurs, apothekers en drogisten. 

Voor den verkoop in het groot, zich te adresseren by M. DE GERLA-
CHE-DE MARTELAERE, te Antwerpen. Te verkrygen ie Bruare in 
het groot en in 't klein, by M. EL. VAN SPEYBROUCK-VAN DANMB 
Negociant in coloniale waren, Philipstockstraet, Brugge. ' 

H; VERSTRAETE-STRIJBBE, 
heeft de eer het publiek aen te kondigen dat hy zich 
komt te plaetsen te Brugge, by het Prison, als Goud en 
Zilversmid, Graveerder en Ciseleerder. Hy beveelt zich 
byzonderlyk aen voor het maken van Keiken, Ciboriën 
Remonstrantiën in gothieken als in andere stylen. 

Op vraeg, wordt eene voorafgaende teekening opge-
maekt welke na goedkeuring stiptelyk zal gevolgd wor
den- 328 

Guano in vaten. 
Onvervalschte Guano in toe-

gezegelde vaten, regstreeks inge
voerd. Te bekomen by d'Heeren 
A. Rapaert en C°, 2G, GrenzeN 
straet, Brugge. — Vryen toegang 
in de Magazynen. 269 

MARKTPRYZEN DER VOLGENDE WAREN 
BRUGGE, 5 Maerte. — Per Hectoliter. 

Tcrwe, 15 25 a 18 50 Sucrioen, 00 00 a 00 00 
Rogge, 13 25 a 14 00 Boekweet, 00 00 a 60 t l 
Boonen, 15 50 a 16 00 Aerd?ppels, 8 50 • 9 50 
Geerste, 12 25 a 13 75 Boter per kilo, 3 73 a 3 09 
Haver, 8 00 a 10 0» Eyer per 26. 1 55 a 1 r x 

VEURNE , 2 Maerte. - Per 145 liters. 
Terwe , 23 00 a 25 50 Haver, 14 00 a 16 00 
Rogge, 00 00 a 00 00 Boonen, 23 00 a 26 O» 
Sucrioen, 19 00 a 21 00 Erwcten, 23 00 a 26 00 

P0PER1NGHE, 4 Maerte. - Per Hf et. 
Terwe, 19 13 a 00 00 Aerdappels, 9 00 a 00 n0 
Rogge, 14 00 a 00 00 Boter per kilo, 5 20 a 00 00 
Ha„y<,p. 10 00 a 00 00 Hoppe per 50 k. 000 0 a 000 00 

ROUSSELAERE 1 Maerte. - p e r Heet. en half. 
Nieuwe Terwe fr. 27 00 a 31 00 Aerd. 100 kil. 7 50 a 8 00 
Oude »> 36 00 a 38 00 Boter per kilo. 3 18 a 3 36 
Australische Tarwe 27 00 a 28 00 Eyers per J5. 1 55 a 1 «8 
Roode »> 26 00 a 28 00 Viggens 00 00 a 00 00 
Rogge 19 50 a 20 50 Koolzaed 00 06 a 00 00 
S a v e r 16 50 a 18 00 Koolz.-0lie|103 kil. 100 9 a 101 00 
Boonen 30 00 a 32 00 Lynz.-Olie 105» 77 00 a 77 30 

D1XMUDE, 28 February. — Per hectoliter. 
Terwe, 16 55 a 18 62 Boonen, 18 86 a 17 93 
Rogge, 00 00 a 00 00 Boter het st. 7 h. 3 18 a 2 4B 
sucrioen, 13 79 a 14 48 Eyers per 25, 1 63 a 1 73 
Haver» 9 66 a 11 03 Aerdappels (100 k.) 9 00 a 10 00 

GENT, 4 Maerle, per heet. 
Terwe, 20 75 a 00 00 Eyers, \ 0O & o 00 
Rogge, 15 00 a 00 00 Aerdapp., 100kil. 8 50 è 0 00 
Geerste. 15 00 a 00 00 Koolzaed, 43 00 a 00 00 
Voederhayer, 8 50 a 00 00 Lynzaod, 36 00 a 00 00 
Boekweil, 17 00 a 00 00 Koolzaedolie, 51 00 a 00 00 
Boonen, 16 25 a 00 00 Lynolie. 40 00 a 00 00 
Boter, per kil. 2 80 a 0 00 Kempolie, 24 50 a 00 00 

Brugge, Drukkery VANDENBEReiiK-DüNAux. 



Brugge, den 12" Maert 1870. N° 297. 7l,e Jacr. N° 10 
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BUREEL TE BRUGGE 
alwaer dit blad verschynt 

DEN ZATEIIDAG 

IN SUST ANTONIÜS 
GRUUTHUIS-STKATE, numero 4. 

ABMBKTEI<l l i»BM 

4 0 CENTIMEN PER REGEL. 
JAER 30 

INSCHRYVINGEN EN BETALINGEN 
geschieden op iiel bureel van dit blad 

EN OP ALLE 

POSTKANTOOREN, 
mits eene verhooging van 25 cenlitncn 

A E N I t OK DINCtElV 

2 0 CENTIMEN PER REGEL 

De Vlamingen zyn gelrouwe onderdanen — maer — zy en verdragen geen slaverny » {Keizer Kar el). 

Pryst voor stad 3 fr. 50 e. eu .voor de provincie 3 ffr. 75 e. vooraf te betalen aen drukker VANDENBSRGHE-DËNAUXi, te Brugge' 

YZERENWEG VAN DEN STAET. - 1 November. 
De uren met een (") geteckeud zyn expres-treinen. 
Van Brugge naer: 

Oostende 7.17 8*28 9.34 10.43 2.37 7*25 8.32 
Gent, Brussel, Meche-

len en Antwerpen 7*13 7.38 10.08 12.43 3*27 6.13 6.38 
V. Ostende n. Brugge 645 7.00 9.30 12.05 3*00 5.45 6.00 
Van Gent > 6.02 7*59 8.45 9.28 1.22 6'5Ö 7.17 
Van Brussel » 6*27 8.08 12.02 5'»» 5.57 
V. Antwerpen » 6.»» 9.50 3.4j 4'50 
Van Mechelen » 6*43 10.42 5*50 

YZEREiNWEGEN VAN WESTVLAENDEREN. 
Brugge 8.30 12.25 5.50 0.40 
Thourout 8.57 11.50 12.53 5.54 7.08 
Lichlervelde 6.»» 9 06 12.»» 1.03 6.03 7.17 
Rousselaere 6.19 9.21 1.22 4.25 6.16 7.38 
Iseghem 6.33 9.39 1.37 4.40 6.27 7.50 
Ingelmunster 6 419.48 1.44 4.54 6.32 7.58 
Kortryk 7.»»1010 2.10 0.50 8.25 
Verl rek Kortryk 8.3510.15 2.15 4.30 7.50 8.35 
Meerien 8.5810.35 2.37 5.10 8.12 9.»» 

VVeivick 9.0610.41 2.45 5.55 8.20 9.10 
Comen 9.1410.50 2.53 O.iS 8.28 9.24 
Yper 9.3911.15 3.19 7.»» 8.54 9.50 
Poperinghe 9.5511.35 3.35 7.25 9.1010.10 

Van Poperinghe naer Brugge. 
Poperinghe 5.55 9.15 12.»» 
Yper 6.15 9.35 12.20 
Comen 6.32 9.56 12.57 
Wervick 6.59 10.05 12.44 
Mcenen 6.50 10.18 12.55 
Korlryk 7.10 10.35 1.15 
Vertrek Korlryk 7.40 10.42 12.45 
Ingelmunsler 8.01 10.58 1.04 3.15 
Iseghem 8.11 11.05 1.10 3 21 
Rousselaere 8.27 11.18 1.2-4 3.35 
Lichlervelde 5.10 8.40 11-33 1.45 
Thourout 5.17 8.55 11.40 1.55 
Brugge 9.25 12.03 2.23 

ROUSSELAERE ~ YPER. 
Van Rousselaere naer Yper 9.30 1.50 7.45 

Yper naer Rousselaere 7.30 12.25 ü.45 

4.40 
5.»» 
5.27 
5.35 
5.50 
4.15 

5.»» 7.»» 
5.17 7.20 
5.25 7.26 
5.40 7.40 
6.»» 7.59 
0.08 8.08 
6.50 8.38 

5 35 
5.55 
6.16 
6.23 
6.34 
6.55 
8.40 
9.03 
9.15 
9.40 

10.»» 

THOUROUT — OOSTENDE. 
Van Thourout naer Oostende 5.30 9,00 2.»» 8.10 

Oostende naer Thourout 8.00 10.30 12.00 6.18 
LICIITERVELDE — VEURNE 

Lichlervelde naer Veurne 9.10 1.50 2.30 8.05 
Dixmude naer Veurne 9.51 2.28 4.»» 8.46 
Veurne naer Lichlervelde 7.£5 11.40 4.50 6.10 
Dixmude » 7.58 12.13 5.19 6.50 

NIEUPORT — DIXMUDE. 
Vertrek uil Nieuport 7.20 11.35 4.40 6.05. 

» Dixmude 9.53 2.55 5.20 8.50. 
B R U G G E NAER G E N T LANGST EECLOO. 

Van Brugge naer Eecloo en Gent, 9.30 12.30 4.10 6.?i0 
Geut naer Eecloo en Brugge. 6.45 9.10 12.50 5.00 

BRUGGE NAER RLANKENBERGHE EN H E Y S T . 
Brugge naer Wankenherghe 8.23 10.45 den zaterdag, 2.40 7.25 
Blaiikenherghe naer Brugge 6 35 9.24 » 11.40 
Brugge naer Heyst 8.23 2.40 7.25 
lleyst naer Brugge 6.05 11.20 5.20 

Wc£ met de kerk! 
De koning heeft de nieuwe wet geleekend en afge

kondigd betrekke!?I< de kerkfabrieken. 
Die wet en laet daerom niet van vo! gevaren, arglis-

ligheid en willekeurigheid te zyn. 
't Is waer, de ergste punten van het eerste aengebo-

den wetsontwerp zyn weggeschoven. Immers, in de 
eerste 80 artikels zat de felste boosheid, en men wist 
wel, by de slinker zyde, dat alwie nog aen eer en regt 
houdt, in conscientie moest daer tegen stemmen. 

Nogthans, 't fenyn zit byzonderlyk hier in, 't is te 
\reezen dat men langzamerhand, van jaer tot jaer, de 
nu verworpene artikels, zal doen in de wet tusschen-
schuiven door de wctstemmers, en dat op eene byna 
onopgemerkte wyze, en om alzoo, wat trager, 't is 
waer, tol hetzelfste einde te komen: vernedering, ver
volging en bestelen der H. Kerk. 

YVaerom hebbende katholiken de flauwheid gehad. 
namens de allyd berbaelde \ levende woorden van ma-
deratie en gedoogzaemheid, van te handelen nog eens, 
gelyk zy zeggen, om belerswille? Altyd vrywilliglyk 
aclileruitwy kende, maken zy den vyand des te sterker. 

Men had veel beter regt doorgesproken en gansek de 
nieuwe wet tegengestemd. Dan hadden de Bisschoppen 
volgens hunne plichten, hunne bedreiging, de kerken 
verlaten; en 't volk den blinddoek afgerukt zyn de, had 
eens voor goed de oogen open gedaen. 

Wat zou een wetstemmer of een vorst zeggen, moeste 
men zyne fortuine bedreigen? En men durft de hei
ligste regten der kerk Christi teleurstellen i 

Mogten volkeren, gouvernementen en koningen we
ten en verstaen hoe noodlottig het voor hun is van de 
H. kerke aen te randen en te vervolgen! 

De vryheid van Onderwys en de tussclacmkoinst 
van den Staet. 

De revolutie van 1830 heeft Belgenland, onder andere 
vryheden, de vryheid van onderwys verschaft. De 
katholiken, zooals iedereen weet, hebben die vryheid 
gebruikt om over gansch het land, met hun geld en 
hunne opofferingen, onderwysgestichten te versprei
den; ja, men mag zeggen, dat zy, zonder tussehcnkomsl 
van Staet, provincie of gemeente, er allengskens zouden 
in gelukt zyn om in al de behoeften van het onderwys 
te voldoen. 

De liberalen, die de vryheid zeer genegen zyn... in 
woorden, en wanneer zy hun voordeel aenbrengt, zagen 
met afgunst de katholiken zoo groote party uil de vry
heid van onderwys trekken; doch niet bestond om 
tegen hen, door eigene opofferingen, te kampen, legden 
zy den Staet de taek op, om het vry en katholiek 
onderwys te keer te gaen. 

De worsteling tusschen de vryheid en de Staetstus-
schenkomsl in zake van onderwys is steeds het hoofd
punt van onze inwendige verdeeldheden geweest; ook 
om den twistappel te doen verdwynen, hebben de 
katholiken, in 1842, de wet op hel leeger onderwys 
voorgedragen: wet in dewelke zy, uit geest van verzoe
ning, eene ruime tussehenkomst aen den Staet over
lieten, doch tevens de vryheid eu het bestaen der 
vrye scholen waerborgden, en eene voorname plaets 
aen het godsdienstig onderwys bespraken. Die wet wierd 
in den Senaet met algemeene, en in de Kamer met al de 
stemmen, op drie na, aengenomen, zoodat men mocht 
verhopen dat er tusschen de twee partyen voortaen, in 
zake van onderwys, geene verdeeldheid meer en zou 
bestaen. 

Edoch, 'ten is niet genoeg van goede trouwe te zyn, 
als men handelt; zy, met wie men handelt, moeten 
insgelyks van goede trouwe zyn, of het verdrag baet tot 
niets. Toen de liberalen eenmael het bewind in handen 
hadden, haestten zy zich, niet om de wet van 1842 te 
vernieligeu, dal zou te zeer ia de oogen gesprongen 

hebben, maer om deze besluerlyker wyze zoo uit te 
leggen, dat de tussehenkomst van den Staet er oneindig 
door versterkt, en dat de waerborgen van het bestaen 
der vrye scholen er gansch door miskend wierden. Dit 
stelsel hebben zy hardnekkig blyven voortzetten, en 
reeds denkt een groot gedeelte der «liberale » partyc 
den oogenblik gepast om ook de verplichting van het 
godsdienstig onderwys uit de wet van 1842 te schrabben. 

Doch de voorzichligen doen opmerken, dat het nog te 
vroeg is; dat men eerst overal schoolgebouwen en on-
dcrwyzers moet plaetscn, want dat anders de katholiken, 
door alle krachlinspanning, nog wel een eigen onderwys 
zouden lot stand brengen, en dat zulke instandbrenging 
voor gevolg zou kunnen hebben dat de Staelsonderwy-
zers voor ledige banken hunne lessen zouden moeten 
geven, en niet ongepast brengen zy tot voorbeeld 
menige middelbare gestichten van Slaetsonderwys by, 
terwyl die der geestelykheid, daerentegen, jaerlyks 
leerlingen bywinnen. Men ziet dat de queslie van 
gepastheid en ongepaslheid in talryke zaken ingeroepen 
wordt. 

De heele «liberalen » blyven wel tegen de wet van 
1842 schreeuwen, doch zy en durven er nog geene 
veranderingen aen voorenstellen, omdat zy de gegrond
heid der bovengemelde opwerpingen erkennen. Echter 
vinden zy, dal er iets moet gedaen worden, te weten, 
met verdubbelden spoed te werken om al de plaetsen, 
die nog behoefte aen scholen en onderwyzers hebben, er 
onmiddellyk van te voorzien. Van daer de machtige 
uitbreiding aen het normale onderwys van jongens en 
meisjes gegeven; van daer de toelagen van Staet, pro
vinciën en gemeenten, die jaerlyks 8 miilioen fr. over
treffen. En nog en is dal niet voldoende volgens hen: 
zy zouden millioenen willen doen leenen, om in een
mael alom onderwysgestichten op te richten. En dan? 
Dan zouden zy hun droombeeld kunnen uitvoeren van 
een kosteloos Slaetsonderwys, zonder godsdienstige 
tussehenkomst, uit te roepen. 

De Provinciale Raed van Antwerpen, en daervooren 
moeten de katholiken hem dankbaer zyn. en heeft zich 
in zulk grof nel niet laten vangen. In plaets van 
onbepaeld de toelagen voor het bouwen derschoolloka-
len te vermeerdereu, heeft hy ze op voorstel van den 
heer Wellens, verminderd, willende aldus protesteeren 
tegen het feilelyk vernietigen van de vryheid van on
derwys door de concurrentie van den Staet. 

Inderdaed: waer bljft do vryheid, indien de Staet 
al zyn en invloed en het geld der belastingschuldigen er 
tegen in de weegschale stelt? Wat zou de vryheid van 
drukpers worden, indien de Staet, tegen de vrye dagbla
den, zelf dagbladen slichtte, en die met zyne machten 
zyn geld ondersteunde? 

De liberalen, wy herhalen het, zyn zonderlinge rede-
neerders. Als de katholiken bydragen om onderwysge
stichten, zooals die der Jezuïeten, in stand te brengen en 
te onderhouden, dan schreeuwen zy op alle toonen; doch 
zelve en maken zy er geen geweien in, al de burgers 
opeen timen voor de Staetsgestichten te doen belalen. 
Dus, vry willig geld geven en zou niet mogen gebeuren; 
maer, door de wet, aen iedereen doen geven, is eene 
verdienslelyke zake; en daer iels legen zeggen, is een 
schelmstuk! 

De Paaüs « VulscBac iiuiakiei'. » 
Dat is de onbeschofte titel van een aental artikels af

gekondigd door de doctrinaire drukpers, naer aenleiding 
van het incident in de fransche wetgevende kamer, be-
trekkelyk den wettigen cours van de pauselyke raunte. 

Men moet een einde maken, zegt de Uien Public, aen 
die lage beleedigingen, ingeboezemd door den (lomsten 
baet, en welke zelfs de onwetendheid niet en kan inroe
pen tot verschooning. 

Eenieder weet dat de titel der Pauselyke munte dezelf-
ste is lyk die der belgsche of fransche. Met evenveel 

recht én welvoegelykheid zou men alzoo Leopold II of 
Napoleon III den name van « valsche munter » kunnen 
geven. 

Wy en gelooven overigens niet, dat de te Parys ge
nomen maelregcl helgouvernemenl des II. Stoels recht
streeks kan hinderen. Men zal er eenvoudig in gelukken 
den romeinschen handel en de reizigers te kwellen. De 
handel, die fransche producten koopt, zal gedwongen 
zyn zich Ie Roomen papier aen te schaffen op de ban
kiers van Vrankryk, en van den anderen kant zullen de 
reizigers, uit de Romeinsche-Staten trekkende, zich van 
hunne pauselyke munle ontdoen en de wissel kosten 
moeten betalen. 

Maer, zal men zeggen, waerom weigert het pauseijk 
gouvernement de munteconvenlie by (e treden, in 1865 
(ussrhcn Vrankryk, Zwitserland, Belgenland en Italien 
gesloten? 

Deze weigering wordt uitgeleid door twee afdoende 
redens: de eerste aen de staelkunde ontleend, de tweede 
door economische beschouwingen vcorengeschreven. 

Men zegt tot den Pauselyken stoel: Gy en bestiert 
maer een grondgebied meer van 600 duist zielen; van 
dan af en meugl gy maer 3 miljoen 600 duist fr. of 6 ft*, 
per persoon, volgens de bedoelde muntecouventie in 
omloop brengen. 

Dat is eene valsche waerdeering, antwoord het hof 
van Roomen en eene beperking, aen welke ik my niet 
en kan onderwerpen, zonder myne rechten te misken
nen en myne plichten te verzaken. In feite, wel is waer, 
ik en heb maer 600 duist onderdanen meer; maer in de 
rechte ben ik de wettige vorst van 3 miljoen 200 duist 
menschen. Heeft men my, door geweld en verraed, een 
zeker getal provinciën ontroofd; maer ik ben de eenige 
wettige vorst van deze gebleven, en zoo en is de cifer 
der bevolking niet op 600 duist, maer op 3 miljoen 200 
duist zielen te rekenen. Handelde ik anders, men zou 
zeggen dat ik vry willig afstand doe van het gene my 
rechtmatig toekomt. 

Men ziet er is by de muntequestie eene gewichtige po-
litike queslie gemengeld. De economische moeilykheid 
is even zoo belangryk. Inderdaed, sedert dat Italien het 
geluk heeft een eenig koninkryk uit te maken, is dit het 
land vun papieren geld geworden, hetwelk, onder het op
zicht der openbare belangen, nog veel slechter is dan 
valsche munte, aengezien hetzelfs geene munte en is. 

Wat volgt daeruit? Dat de Stalen van den Paus, op 
eene groote uitgestrektheid begrensd door het gelukza
lige koninkryk, hun geld onophoudelyk over de grenzen 
uilvoeren, en de H. Stoel verplicht is onophoudelyk 
nieuwe munte te slaen, ten einde die geduchte italiaèn-
sche neiging zoo wat te verzachten. Van daer ook de 
nieuwe onmogelykheid om er in toe te stemmen de uit
gifte te beperken. 

Daer is, in eenige woorden, het getrouw vertoog van 
het gene er gebeurd is en gebeurt; de aenleiding tot de 
loyale artikels der doctrinaire gazetten. In zake van val
sche pauselyke munte, en is er dus niets als de lage 
scheldwoorden en beleedigingen, door schryvers zoo
der geweten verspreid, en door de dommekoppen vau 
hel verlichtend liberalism als evangelie geloofd! 

lic Hamer . 
De Vastenavond vacance, den 24 February laetstle-

den begonnen, is ten einde geloopen en de Kamer heeft 
deze weke hare werkzaemheden hernomen met de dis
cussie van de militaire strafwetboek. 

Na de algemeene bespreking, is men met de artikels 
begonnen — de militaire wetboek bevat er S5. By art. 
1 had M. Hagemans een amendement voorengesteld, 
strekkende om, ten minste in vredestyd, voor do solda
ten de doodstraffe af te schaffen; maer op de aenmer-
kingen van MM. Guillery en Bara, heeft hy zyn amen
dement ingetrokken, aengezien de straffe ook behou
den is in de wetboek, die in 1867 afgekondigd is. 
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Het coiacaiSc. 
De Monde kondigt het volgende lelegraphisch berigl 

•af: 
Roomen, 7 Maert, G u. 's avonds. 

De Paus, rcgl doende aen de vrage van de groolc 
meerderheid der Bisschoppen, heefl heden Maendag, de 
schema doen uitdeelen die de ui (sprake der onfaclbaer-
heid voorenstelt. De opmerkingen zullen lot den 17 
mogen aengeboden worden. 

De vreugde is algemeen. 
liet vertrouwen en de hope heerschen overal. 

HcmcenteUl&zlïïg van Lidhutei'veldl®. 
Zegeprael der Kalholiken. 

- Leonard Decuypere-Rommelaere, katholyke candi-
daet, beeft J24 stemmen bekomen. 

Ivo Tempelaere, liberalen candidaet, 83 stemmen. 
De volgende circulaire is door den liberalen candi-

daten aen de kiezers toegeslierd geweest : 
Kiezers van Lichtervelde, 

Eene parlye heeft my by u voor de stemming van 26 
october laetst, met kwaedwilligheid gelasterd en belee-
digd, om my batelyk temaken en myne herkiezing te 
doen mislukken. 

Hier om geef ik : 
1° 1,000 francs aen den gene die kan goed maken, 

gelyk myne eerrovers hebben gezeid, dat fn geval ik 
herkozen was het zou gegaen hebben gelyk (e St-Denys. 

2° 1,000 francs aen wie kan doen blyken, zooals de 
zelfste eerrovers hebben gezeid, dat ik gedurende de 21 
jaren dat ik van den gemeenteraed deel make, een slecht 
schrift heb geleekend, tegenstrydig aen kerk en gods
dienst. 

Ik stel my dan met goed betrouwen aen u alle kiezers 
om herkozen te worden als raedslid in de stemming van 
7 maert 1870. Ik zal in alle gevallen uwe ware belangen 
verdedigen, zooals ik tot hiertoe gedaen heb, on altyd 
onpartydig en onafhankelyk als oprechten Lichfervel-
denaerden bloei en vooruitgang onze-r schoone en be-
langryke gemeente met onbaetzuchtigheid betrachten. 

Lichtervelde 2 maert 1870. Ie o Tempelaere. 
Uier is nu de circulaire door de kaliiolike parlye toe-

geslierd aen de zelfste kiezers : 
Achtbare Kiezers van Lichtervelde, 

De Kiezing, die don 2CMen October 's namiddags heefi 
plaets gehad, is gebroken, en iMaendag aenslaende zyt 
gy weerom bycengeroepen om nogmaels uwen wil 
vryelyk te doen kennen. Nog eens is het Ivo Tempe
laere die tegenover Leonard Decuypere-Rommelaere 
op rang staet. Maer is Ivo Tempelaere wel de man, die 
verdient voorlaen nog in den Gemeenteraed van Lich
tervelde te zetelen? Wy zeggen vlakaf en rechtuit van 
neen. Tot tweemacl toe, Kiezers, hebt gy op 20s,cn Octo
ber met ons ook neen gezegd. Doch, Ivo Tempelaere 
schynt U niet begrepen Ie hebben, en vraegl eene derde 
uitsprake. Hy zal ze hebben; maer het moet eene <!uch 
tige klopping zyn, waervan hy niet meer zal opslaen 
Ziet hier waerom: 

Lichtervelde is van ouds eene katholike gemeente, 
die meermaels getoogd heeft dat zy geenszins bereid is 
liet juk van het liberalism op zich te nemen en te dra 
-gen. Nu Ivo Tempelaere mag overigens zyn wat hy 
wil, zeker is het dat hy een verslaefd werkluig is der 
liberale overheerschers, die zich geern van hem zouden 
bedienen, om hunnen geest van ongodsdienstigheid in 
onze kalholike gemeente in te brengen. Immers wie 
zyn zy, Kiezers, die Ivo Tempelaere aen uwen keus voor
stellen? Is het niet deze en gene liberale overheid, die 
het niet kan verkroppen dat zy in Lichtervelde geen 
baes en meester mogen spelen?Zyn het de manuen niet, 
<lie alhier, tydens de laetste stemming, de katholike 
Kiezers bespot en gehoond hebben? Zyn bet de lawyt-
makers niet, die alsdan laegheden en onbetamelykhe-
den gepleegd hebben, welke veler oogen hebben doen 
opengaen? Is er wel een liberale sleppedrager op Lich
tervelde, die aen Ivo Tempelaere zyne stemme niet zal 
geven? En men zou dan nog durven zeggen, dat Ivo 
Tempelaere geen liberale kandidaet is! Ja, dal is hy! 
en daerom ook, Kiezers van het kalholike Lichtervel
de, moogt gy hem met uwe stemme niet vereeren. De 
liberale parlye, dat weet geheel de wereld, is eene 
godsdiensthatende parlye, verslaefd aen de vrymelsela-
rye, wier plannen zy in Belgenland uitvoert. De libera
len, dat zyn als de dieners der francmacons. Deze laet-
stèn hebben eenen doodenlyken hael tegen den gods
dienst en zyne instellingen gezworen, en daerom ver
volgen zy op alle manieren priesters, kloosterlingen 
en alles wal maer goed is. Doet dan uwe oogen open, 
Kiezers, en laet u niet bedriegen door valsche beloften, 
noch verleiden door zeemende woorden, Ivo Tempe
laere is de man van uwen keus niet, gy hebt het gezegd 
en herhaeld. Geeft dan allen uwe stemme aen Leonard 
Decuypere-Rommelaere, wiens vreedzaem karakter, 
dienstveerdighèid en rondborslighcid van allen gekend 
zyn. Leonard Decuypcre is een man van het rechte 
bedde, sterk in zyn geloof, aen de ware belangen der 
gemeente met lyf en ziel verkleefd, en bekwaem om 
het mandaet van raedslid met eer te vervullen. 

Dus als een man gestemd voor 
Leonard Decuypere-Rommelaere. 

Liegen en nog lüegec:. 
De Figaro van Parys meldde, op eene tamelyke eer-

lboze wyze, de dood van de nonne Barbary Ubryk : 
« De Kray van Krakau kondigt de dood aen van de 

nonne Barbara Ubryk, die sedert twintig jaren in een 
klooster eene behandeling had ondergtten, welke gansch 

Europa met afgrijzen heeft vervuld. Hare begravinge zal 
in het geheim plaetse hebben, om dat men vreest dat 
deze lykdienst, in bel openbner-gevierd, aenleiding zon 
geven tot ecnigc buitcnspoorighe'den van wege 'l volk. » 

Kan men iels ecrloozer bedenken? Het is bewezen, 
doorslaende bewezen, dat er geene builenspoorige be
handeling en heeft plaets gehad; dat de nonne Ubryk 
behandeld ia geweest gelyk eene zinnelooze maer en kan 
behandeld worden ; het geregt en heefl niets gevonden 
ten laste der oversten — en de liberale gazetten hebben 
dit zelfs moeien bekennen. 

Maer toch wordt de laster en de leugen pour Ie besoin 
de la MUM vo'gehouden; toch blyft men hardnekkig 
van mishandelingen spreken en volgt men het voor
schrift van den vader der leugen : liegt maer in alles 
en altyd, er zal wel iets van over blyven. 

Dat stelsel wordt door onze ministeriele pers op 
eenen breeden voet uitgeoefend; zy liegt op persoonen 
en op daedzaken, in de hope dat ze daer door de per
soonen harer tegunpartye zal bcnadeelen en de feilen 
der tegenpartye in een valsch daglicht stellen. 

S i a d PcpejpdïngHac. 
KORT MAEK VERMAKELYK KLUCHTSPEL IN I BEDRYF 

EN 3 TOONEELEN. 
Persoonen'. Jan Pattnt, jon jan weduwnnaer maer zeer 

ryk, Ko Marmot, oom van Jan Patlat, grondeigenaer, 
Uliefje Meesfats, vriend om vriendswille, van Jan en 
Ko, Ryka, dienstmeid van Jan, Al f red, commission-
naris van Jan. 

liet tooneel verbeeld eene ryke zacl. 
1,lB TOONEEL. 

Jan en Ko zitten by elk eene tafel. 
Jan, tegen Ko, lieven oom, ze zynder toch op los, 

wie had het ooil konncn denken, dat dien ongelukki
gen, kreupelen, manken en ellendigen Auguslê, tot de 
bedieninge van schatter der pèrsonnele* belastingen 
bekwaem gevonden zou geweest hebben ? 

Ko. Dien mensen die groolc diensten bewezen heefl 
in 18G9 voor de liberalen, en veel last gedaen heeft 
meten zonder zyne velocipcdc, verdiend toch iets of 
wat, maer ik zou hem op een ander maniere wel en 
deugdelyk beloond hebben, indien ik voor zoo populair 
zou aenzien zyn gelyk het geïllustreerd porlret uit den 
Espièr/le. Maer.... 

Ryka koml in bacste binnen : Mynheer Jan, er is 
hior eene ryk geklccde dame, zy glinstert van goud en 
diamant eu is geheel in de zyde pane. 

Ko, aen Jan, wie zou die zyn ! 
Jan lot Ryka, zegt dat zy seffens binnen komt. 

2d0 TOONEEL. 
De voorigen, en Mietje 31eeskes. 

Miefje Meeskes komt binnen, het volgende coupleelje 
zingende op de slem : Boumlala. 

Wilt dun correspondent geld ontfaen, 
Wilt den correspondent geld ontfaen, 

Van 't geknoei dat hy in de Toekomst heeft gedaen, 
Boumla, houmla, boumlala, 

Hy moet na de doolare gaen, 
Boumlala. 

Mietje tot Jan en Ko, lieve cozyntjes, ik moet ju hier 
laten welen dat ik voor hier binnen te komen de eere 
gehad heb wat te kouten met de dame van den cor
respondent, en die dame is sedert een jaer zoodanig 
verouderd, indien zy my zelfs niet gezeid en had wie 
zy was, ik hacr niet meer verkend en had, alhoewel 
nog zeer jong, het schoon levende rood is van haer 
aengezicht verdwenen, haer voorhoofd is gerompcld 
als dit van een lachenligjarige vrouw, haer voor dezen 
schoon, aengenaem, lief en zoet suikermondlje is ge
heel ingevallen, en ik mag waerlyk zeggen dat het 
meer gclykt aen een muizevalleken dan aen een men 
sche mond. Het verdriet doet waerlyk eenen mensen 
en byzonderlyk eene vrouwspersoone veranderen van 
wezen, en (men hoort een groot gerucht en trap
peling van mensche voeten. 

Allen, wat en wie zou het zyn?) 
3de TOONEEL. 

De voorigen, en Alfred den commissionnaris met een 
korf op zynen rug. 

Alfred, roepende, 'ten is zeker hier geen belet, M. 
Jan Pattal? 

Jan, neen jongen, voor u nooit, dat weetje hé, maer 
waertoe dien korf? 't En is vandage geen St-NÏcoIaes dag. 

Allen bewonderen den korf. 
Alfred, 'k zal u gaen zeggen, M. Jan, er zyn alhier 

twee nieuwe schatters benoemd voor de pèrsonnele 
belastingen, voorengesteld door M. Koorenaert, onder 
welken eenen zeer curieusen is die niet anders en gacl 
dan op zyne hielen en met een handltrukje, en welke 
zeer straf ondersteund zyn geweest door een zeer ver-
maerden en geillustreerdeu representant, zeer wel be
kend ter drukkerye van den Lspiègle, (Mietje Meeskes 
dit hoorende. slael bare handen te gaere, en zegt, ja, 
ik ken dien wysgeleerden en grooten ornlcur, en.... 

Jan Pallat, nigie Mietje, zwygl en laet Alfred zyne 
reden voort vertellen. 

Alfred, (volhardende) ik ben nu Ie wege by den ser-
gent-major, een der schatters, om, indien het mogelyk 
is een accoord (o maken, om dien ongelukkigen, kreu
pelen, manken en ellendigen schatter in uiynen korf 
rond te dragon, eu hem zeer voorzigtig uit en in te 
nemen, en overal waer het noodig wordt boven te 
dragen. 

Allen schieten in eenen grooton lach. 
Mietje Meeskes •: 

't Eu kan niet zyn, 't en kan niet zyn, 
'Alles moitl in order wczan, 

'l En Kan niet zyn, 'ten knn niet zyn, 
A.lles moet in order zyn. 

Ja, ik heb het gehoord te Sinte t» maer wie zou 't 
konnen gelooven, dat zulk een ongelukkig schepsel tot 
deze benoeming is, 'lis al evenlwel belaclielyk van 't 
part van M. Koorenaert zulk een ongelukkigen persoon 
vooren te stellen, hy die wel weet dat dien ongelukki
gen persoon onbekwaem is zulks te doen, waerom die 
bedieninge niet gegeven aen boer bakker, die man kent 
die bedieninge mits hy het van over lange doet op de 
gemeenten, en die het nog beloofd is geweest; ik zeg 
dal hel nog veel belachelyker is voor den wel bekenden 
representant, dien ongelukkigen mensch zyne onder-
sleuninge te geven, 'k meende dat hy populairder was, 
dien grooten ryken heer, dien ongelukkigen mensch 
had beter geschikt voor vyze commissaris als voor 
schatler der pèrsonnele belastingen, is 't nietwaer, boer 
bakker? — Neen, neen. 

't En kan niet gaen, 'ten kan niel gaen, 
Alles moet in order wezen, 

't En kan niet gaen, 't en kan niet gaen, 
Alles moet in order gaen. 

Wat zeg-je, is dat in Godscname een figure om schat
ter te zyn, 'k wedde dal M. den directeur van uit en 
ingaende rechten, enz. te Brugge dat moeste welen, liy 
gram zoude zyn, genoeg om uit zyne botten te sprin
gen, en dat M. Koorenaert eene ferme schrobbe zou 
ürygen, want het is peure en zuiver gedaen om met 
de administratie van de contributien den zot en den 
spot te dryven, maer volgens ik gevoel 't is eene poli-
tike zake, M. Koorenaert zou geern avanecment krygen, 
en daervooren alleen heeft hy ongetwyfeld den Erpels-
en-tant, hola, 'k misse, den representant gevraegd of 
hy geene vrienden en had die het schatten zouden aen-
veerd hebben in vervanging der twee oude, die hun 
ambt gedurende versch^ide jaren getrouwiglyk gedaen 
hebben en tot volle salersfactie van iedereen, maer niet 
ministerieel genoeg waren om de vyze grillen van M. 
Koorenaert te voldoen, en om dat zy geweigerd hebben 
van op 3t Maerle 1869 het hospilael en het oudeman-
huis te schatten, en zy, schatters, hebben M. Koore
naert op wandalen gezet en hebben alzoo hunnen eed 
gerespecteerd die zy voor den heer vrederechter afge
leid badden, atchie, M. Koorenaert, atchie, de wet van 
12 July i822 verbied openbare armgestichten te schat
ten die uilsluilelyk dienen voor de weldadigheid, 't is 
Jantje Kaes die zulke gestichten vrygesteld heeft van 
belastingen, de wet er op is te klaer, atchie, miuisle-
rieelen schoenpoetser. 

Jan Patlat, nichte Mietje, gy weet milledjouw van 
•»Hes, gy gaét haest 't Bertje van de loge in nieuws te 
boven gaen, allons Alfred, couragieusen jongen, zet 
uwen korf weg, nichte Mietje doet uw zyde pane man
teltje af, en zet u op uw gemak. 

Alfred, zet zynen korf van kant, en pakt seffens Mie
tjes manteltje af, zt'ggendc: Mietje, gy blinkt, jandorie, 
gelyk Pol in de mane, hy gaet by het licht en bekykt 
het manteltje, en zegt tot Mietje, 'k meende dat het 
Bcesmes paielotje was, 't is ook zyde pane, Beesmes 
palletolje. 

Allen schieten in eenen grooten lach, en zeggen : 
proficiat, Alfred, gy hebt gesproken, 't is waer, Bees-
me is muzikant, proficiat Alfred. 

Jan Pattal klinkt. 
Ryka, komt binnen, wat belieft er u, M. Jan. 
Jan Pattnt, tot Ryka, gy moet het avondmael berei

den, allen blyven hier soupeeren. 
Ryka'. goed M., zy vertrekt. 
Mietje Meeskes, Alfred heeft gelyk zich aen te bieden 

om dien ongelukkigen sukkelaer met zynen korf rond 
te dragen, want zou hy een huis te schatten hebben 
van twee of drie verdiepingen, 't ware voor hem een 
werk van twee dagen, hy zou er moeten in vernachten 
en zyn eten mede dragen, als hy er niet in en veron
gelukt, had hy het ongeluk van op zyn rugge te vallen 
hy en kan niet alleen opslaen, en zonder hulpe, hy zou 
alzoo blyven spartelen met zyne ongelukkige voeten 
gelyk eene schalliehoote of meikever die men op de 
rugge legt, (allen schieten in eenen grooten en lang-
deurigen schaterlach), te lande en kan hy door geene 
slechte stralen, hy en kan over geen tuin noch ballie, 
hy en kan over geen dykje scherden van twintig een-
timen breed (allen houden aen hunnen buik van lachen) 
hy slaept op eene vaute van drie trapjes ho.oge, zonder 
hulpe hy en kan er niet op, wel M. Koorenaert, zyt 
gy ministerieelen ambtenaer, gy en zyt ook niettemin 
phenix, ja, ja, niet min dan M. den commis van politie. 

Allen, hip, hourra, hourra, viva Mietje Meeskes. 't Is 
genoeg, 't is genoeg. 

Ryka, treed op het tooneel, M. Jan, indien gy belieft 
te komen met al de uitgenoodigdc, het avondmael is 
bereid. 

Jan Pallat, goed Ryka, wy komen; tot de tooneel-
spelers, ik en heb nooit geenen beteren avond in rayn 
leven doorgebracht dan dezen, allons, jongen, laet ons 
het avondmael gaen binnen pakken. 

Alfred tot M. Jan, zou Mietje Meeskes niet het lie
deken voltrekken van boumlala, 't zou konnen dienen 
voor slotzang. 

Jan Pattat, üichtG Mietje, zyt gy niet te straf vermoeid. 
Mietje, neen cosyn, lui ter d. 

Boven zyn loon liy krygt nog al, 
Boven zyn loon hy krygt nog al, 

Eene robe, eenen hoed en eene shal, 
Boumla, houmla, boumlala, 

En zyn vrouwlje inaekt een bly geschal. 
Boumlala. 

Hy gaet aJzoo met de Toekomst rond de slee, 
liy gaet alzoo met do Toekomst rond de slee, 

En neemt ook zyn schoon vrouwlje mee, 
Boumln, boumla, houmlala, 

En al die ze zien lachen er mee. 
Boumlala. 
EINDE. 
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Eene kolomme, samengesteld uit omtrent 800 cons-
crits van bet 20° arrondissement te Parys, is Dysendag 
voor de bureclcn van de gazelle la Marseülaise bly ven 
slilstaen. 

Aen haer hoofd wierd een vendel gedregen, hetwelk 
met een rouwüoers bedekt was. 

Na gedurende eenige minuten de Marseülaise gezon
gen Ie hebben, zyn deze conscrits naer hunne quavlie-
ren getrokken. 

Ik leze in de Ware Volksvriend van itfechelen : 
Wy ontvangen daer zoo acnsionds het nieuws van 

de inrichting van het Xaverianen genootschap in de 
belangryke prochie van Londerzeel. De E. P. Schoofs 
had er ter gelegenheid van den Jubilé met de E. P. 
De Ridder, de oefeningen van de Missie gepredikt; 
oefeningen die op eene schitterende wyze gelukten. 
Als bekrooning en middel van volherding, deed de 
missionnaris eenen oproep aen de mannen, en den vol
genden zondag, dat is zondag laetsll., 27 February, ging 
P. Van Caloen er plechliglyk het Genootschap van den 
H. Franciscus-Xaverius oprechten. De yverige algc-
meene Bestierder had zich voorzien van 500 medalien, 
wel denkende dat hel meer als genoeg zou geweest zyn 
voor een begin. Men oordeele van zyne vreugde en van 
het geluk van den weerdigen herder der prochie, toen 
ongeveer 600 mannen zich kwamen aenbieden om in 
het genootschap aengenomen te worden. 

In het instellings-sermoen deed dé E. Pater zien dat 
waerlyk de beste middel van volherding na eene missie, 
en tot het behoud van het geluk dat men tydens die 
dagen van zaligheid genoten heeft, het Genootschap is 
van den II. Franciscus-Xaverius. Dit genootschap, zei 
hy, vergemakkelykt het geluk in dit'leven en in het 
andere. Voorzeker, vooraleer het Genoolsehap te be
zitten, kon men zalig worden; maer de zaligheid der 
ziele wordt veel gemakkelyker eens dat men liet heeft. 
Over 40 jaren wierd er gereisd, in Belgenland buiten 
twyfel; doch zie, sedert de inrichting der yzeren we
gen, wat gemak!... Welnu, hel Genootschap van den 
II. Franeiscus is de yzeren weg tot den hemel, tot het 
geluk hier op aerde en tot het geluk voor eeuwig! 

Onmogelyk aen deze zoo eenvoudige maer zoo sohoo-
nc woorden, iets by te voegen. 

Eeaae IbegravEBSg© laa BIolRaaajl tem j«c»e fS§0. 
Hel is bekend, hoe op vele plaelsen ten platte lande 

nog de gewoonte keerscht om by begravingen gaslpar-
lyen aen te riglen, dat men somwylen zou meeheu, dat 
er daer bruiloflfeeste gehouden wordt, waer er zoo 
even een doode is uitgedregen. Intusscheri is hierin ook 
verandering en verbetering gekomen, en zal ook dit 
overbljfsel van heidensche gebruiken met de toene
mende christelyke beschavinge wel langzamerhand ge
heel en al verdwynen. 

Van heigene men toch diensaengaende vroeger zag 
gebeuren, ziet men tegenwoordig nog slechts eene 
kleene schaduw. Als een slaeltje hoe over 200 jaren de 
begravingen by onze noordergèburen gevierd wierden, 
kan het volgende dienen : 

Korte notitie 
van de begravenis van 

Gerrit Dirksz, 
Herbergier te Sloten, den 21 May 1680. 

Ten dienste van d'Overledene, zo in 'l sterfhuis, als 
in de voornaemsle herbergen daer omtrent, is gecon-
sumeert: 

2tt|pxhoofden zoo Franze als Rinze Wyn. 
7ü^Ialfvaten Bier, zo bitter als zoet. 

1100 Pont Vleesch waervan op 't Konings Plein ge
braden is. ^— 

850 Pont tot Harsten. 
28 Kalf borsten. 
12 Schapen bouten. 
18 Groote Venizoenen met witte korsten. 

200 Pont Fricadelle. 
Voorts Broot, Moslaert, Kaes, Boter, etc. nacravenant. 
Vai'inis Toebak in volle overvloet. 
Ten dienste van degenen, die geliefden naer de be-

gravinge te komen, lagen alle de schuitjes van den 
Overstroom aen de stad, om hun tot Sloten, en we
derom tot Amsterdam te brengen : die alle met volle 
lading derwaerts en herwacrls gekeerd zyn. 

Behalve deze wierden er zoovele wagens en chiezen 
met volk op de weg gevonden, dat er wel de lengte 
van 56 roeden ncede bezet was, endoor het volk on
mogelyk koude geteld worden, doordien vele zoo wel 
nevens als achter malkander reden. 

En op de weg tusschen Sloten en Amsterdam vond 
men tusschen de !>0 en GO bedelaers, die alle oveistallig 
dronken en vol waren tot aen hunne kele. 

Dat zulke dingen nu nog moeste plaelse hebben, ge 
zoudt ook iets zien, 'k belove 't je, want hedendaegs 
vindt men immers meer bedelaers als in 1680. 

Ecu omgeScel&lkSg EiaeïstjJ©. 
Pauline D., een jong meislje, wierd eergisteren be

trapt van dief ie, op den oogenblik, dat zy een stuk sloffe 
stool vanhet kracm van oanan koopman in nieuwighe
den. Toen zy voor de commissaris van police gebracht 
was, berstte zy iri tranen los : 

— Ik beu meer te beklagen als Ie mispryzen, zei zy, 
en zy verhaelde dat, vermits zy geene ouders meer en 
had, zy zich zonder schuilplaets en zonder bestaen be
vond; dat zy zekere vrouw X. ontmoet had, die haer 
ingenomen had en die voor den prys van haren kost en 

weunsto, gedwongen wierd van de kramen en in de ma-
gazynen te stelen. 

— Deze vrouwe, voegde zy er by, heeft my de ma
niere geleerd hoe ik liet moest aen boord leggen om deze 
diefien te begaen, en ik heb moeten zweeren haer nooit 
te zullen bek lappen, ienvyl zy rny bedreigde, indien ik 
dat deed, dal zy my zoude vermoord hebben; doch ik 
haeste rny, my van dat schepsel te ontslaen en ik ben 
gelukkig in de handen van de police gevallen te zyn. 

Pauline D., had de waerhoid gezeid, de vrouw X..., 
is achter de grendels gezet, en de huiszoeking, die in 
hare woning plaets had, heeft tot de ontdekking geleid 
van eene groote hoeveelheid koopwaren van allen aerd, 
die van dieften voortkwamen. 

©c «!©«>;!csa«l.*cnas. 
Men kent de oude voorstellingen, hoe pietje de dood 

somwylen de hand legt op een die deel neemt in feesten 
of raedsvergaderingen. Te Koethen in Anhalt, wierd 
erover eenige dagen faro gespeeld: een man plaetste 
zich aen tafel, speelt, speelt weder en wint duist duca-
ten op zyne kaerte. Doch hy en legt zyne kaerte niet 
neêrc noch en nam zyn geld niet op hy zal dood op 
zynen stoel. Op de oude schilderyen is de historie daer-
meêuiten'l einde. Maer in de werkelykhcid heeft de 
croupier zyne duist ducalen weer opgestreken en ze in 
zynen zak gesleken, terwyl de erfgenamen van den over
ledenen beweren, dat den dooden, door dal hy voor 
zichzelven niet meer en kon winnen, het voor hun 
gcdacn heeft. 

MSet te vele 'é cïicea ©3* aaaïB©3»s... 
Hebt gy nog dit geweien, 
Ven 's noens tot 's navens 't elcn? 

Dal is geschied, 
'k En liege niet, 

Tot Brussel in die dagen, 
Dat d'engelschmans, 
Die felle jans, 

De becnen kwamen knagen. 

Maer zegt dat die djiks alen, 
Als ze aen de lafel zalen. 

In 't huis van Pol 
Den blinden mol, 

Die kykt met broereus oogen, 
Als hy veldild 
Ons foppen wilt 

En hem bermhertig loogen. 

Maer 't is al wel van smullen 
En zynen buik te vullen, 

iV'aer daer is nog, 
Zoo peize ik toch, 

In 't eten 't observeren, 
Dat men moet zien 
Of men misschien 

Zyn maeg niet gaet generen. 

't En ging niet lange deuren, 
De zake ging gebeuren, 

Met een madam 
Die buiten kwam 

Om Lamen te belalen, 
En die terstond 
Te pompen stond 

. Om nieuwen asem 't halen. 

't Was shocking zoo* ze zeggen 
Van hertens troef te leggen, 

\ Maer 't was gedaen,' 
Troef uilgegaen, 

En dat nog op de steeoen, 
Dat 't sop omhoog 
Naer boven vloog, 

Tot 't halven heure beenen. 

Ziet gy madam daer stane, 
Te vuil om weer te gane, 

In den salon, 
Waer Albion 

Op heur nog stond te wachten, 
Maer die zyn schuit 
Nog 's navens uit 

Kwam steken van ten achten? 

Is dat nu toch niet beestig, 
Hola! 'k wil zeggen geestig, 

Waer dal men is, 
Ter k er rem is, 

Alzoo te moeten varen? 
Ba jae 't, ba jae 't, 
Maer, cauieraed, 

Gy mcugt van niets gebaren. 

Want kwanie 't uit tot Londen 
Ze zoun 't alom verkonden, 

En lyk gy weet, 
Dat volktje is g'reed, 

Om veel gerucht te maken, 
En als 't begint 
Of iets verzint, 

't En weet het van geen slaken. 
John Buil. 

WeEiclcB'Kyke ««mklisgcs». 
Een bejaerd daemtje, hebbende eenen papegaei met 

schoone pluimage en die goed konde klappen op haer 
schouder, nam deze weke voor eenige oogenblikken 

plaelse op een der banken van den boulevard Sebastö-
pof, regiover de kerke Saint-Leu, te Parys; daerna 
liaelilo zy nootjes en andere kleene lekkernytjés uit heur 
zak, en gaf dat alles aen den papegaei, die van tyd tot 
tyd zei: 

= Dank je, goede meesteresse. 
Na verloop van eenige minulen stond er eene gchecle 

masse volk rondom 't madamtje en haren papegaei; deze 
dit ziende, nam seffens het woord en zei : 

— Gy zyl gapers! 
Er volgde een langdurig gelach der volksmenigte, die 

gedurig vermeerderde. 
— Gy zyt Iniaerds, zei de papegaei! 
't Volk begon nog meer te lachen. 
— Gy zyt nieuwsgierigen en dommekoppen, zei hy, 
De kring wierd alsan nauwer. 
— Gy zyt dieven!... Eh, gy daer, dief! dief! 'kbetra-

pe-je! 
Met dat hy deze woorden gesproken had. verliet de 

papegaei de schouder van zyne meesteresse en ging op 't 
hoofd van een armen gekleeden omslaender zitten, die 
ongelwyfeld by vergissing, zyn hand in een ander mans 
zak gesteken had. * 

Een policeman, die op dit oogenblik ter plaelse kwam 
om 't volk uiteen te doen gaen, bedankte den papegaei 
omdat hy diediefteaen den dag gebracht had, nam dien 
filou by de krage en geleidde hem naer den post, niette-
genstaende de pogingen die hy deed om Ie kunnen de 
plaele poetsen en den papegaei den nek af te wringen. 

' t P^leirvrs -viisi d e -wolkc 
Er wordt vele gespoken in onze stad Brugge van ont

dekkingen van diefien, die al meer als twee'jaren duer-
den. De daders ervan zyn met drien en hebben de vlucht 
naer Vrankryk genomen. Met medehulp van hoef knech-
len en dorschers wisten zy behendig en bedViegelyk ge-
heele karren graen, boonen, haver, enz., af te halen uit 
de verschillige gemeenten van 't noorden van Brugge, 
en wel voornameJyk uit de gemeente Zuienkerke. De 
gestolene goederen wierden naer Brugge gevoerd, ge-
deeltelyk by zaeieniers gebracht, om gezuiverd te wor-> 
den, en toen aen voordcelige pryzeu verkocht, waervan 
hoeveknechten, dorschers en somwylen ook landbou
werszoons, naer men zegt, hun profil'hadden. Men zegt 
dat men de ontdekking van die dieften aen onze police 
te danken heeft. 

— Indieu het water uit de vaert van Schipdonk tot 
hiertoe nog niet afgetrokken en is geweest, om het lyk 
van Van.Nieuwenua.yze, den velleakoopmanvan Brugge, 
Ie kunnen vinden, schynt hieraen de oorzake te moeten 
toegeschreven worden dat er, naer men zegt, schepen 
in de vaert liggen, die eerlsdaegs zullen vertrekken of 
die misschien op heden al vertrokken zyn. Men heeft ge-
zeid dat het water maendag aonstaende zou afgetrokken 
worden, en heden zie ik een bericht in den Moniteur, 
dat de waters van de alleidingsvaert der Leye zullen 
leege getrokken worden, te beginnen van den U dezer 
maend, met het doel om een «. rechterlyk onderzoek» 
behulpzaem te zyn. 

De juslicie zet het onderzoek betrekkelyk de vermoe-
delyke moordenaer Duchatelet vlytig voort. Een zeer 
groot getal persoonen die hem kenden, zyn als getuigen 
by den inslructie-regter geroepen. 

Verscheidene persoonen hadden verondersteld dat Du
chatelet zyn slagtoffer wel zou kunuen gedolven hebben, 
gelykTropmann gedaen heeft, maer dat is raoeielykte 
gelooven, terwyl de vermoedelyke moordenaer, na zyn 
vertrek met Van Nieuwenhuyze uit de herberge te Mee-
rendré, een halve ure later alleene in eene andere her
berge is gezien geweest. Al de landbouwers in de om
streken hebben drie of vier dagen na de misdaed hunne 
landen doorzocht, en nievers en was er iets van dclvinge 
Ie zien. Hel lyk moet dus in de vaert van Schipdonck 
verblyven en ne kan niét verder als tot aen Balgerhouc-
ke gedreven zyn, want als men de misdaed vernomen 
heeft, zyn de sluisdeuren gesloten geweest. 

— Er zyn zes lanciers van ons brugsch garnizoeu, die 
sedert eenige dagen aen 't appel mankierden, en die 
beschuldigd waren van dieftc van mantels en peerde-
lakens, zaterdag avond door gendarms en agenten van 
police gestokken geweest, al de kanten van de Vul-
derslrate. 

— In geheel de maend February hebben er in onze 
stad Brugge H7 geboorten geweest, 105 zyn er over
leden, en 33 paertjes zyn er in den huwelyksband ge
treden. 

— De heer Renard, minister van oorloge, heeft de 
korpsoversten verwittigd, dat de veroordeelde soldaten 
voorlaen niet meer in de burgerlyke gevangenissen en 
mogen opgesloten worden, maer wel in de lokalen, 
waerover de militaire korpsen beschikken. De opslui
ting in de burgerlyke gevangenissen slrydt, volgens 
den heer minister, tegen de weerdigheid en de zedelijk
heid van het leger 

— Er zyn by het departement van oorlog klachten 
iugekomen van de ouders der soldaten, die in de mili
taire hospitalen verzorgd wierden, omdat deze persoo
nen noch van de ernstigheid der ziekte, noch van het 
overlyden dier soldalen in tyd verwittigd en zyn ge
worden. Er en bestond geene beslissing welke diensaen
gaende maetregelen voorschreef. M. Renard heeft be
sloten dat voorlaen, wanneer de soldaten gevaerlyk ziek 
zyn, zulks aen de gemeento-overheid hunner geboorte-
plaets zal bekend gemaekt worden. 

— De stad Gent telt heden onder hare inwoners eeno 
jonge dochter van JOOjaeroud, joufvrouw Isabella De 
Grave geiraemd, geboren te Gent, den 5 maert 1770, en 
sedert 98 jaer woonachtig Korte Zilverstraot, n° 12. 

— De portretschilder Wicrtzhad het portret van zyn 
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dienstmeise van hoofde lot den voele uit geschilderd, en 
als de schilderye voltrokken was, gaf hy hem aen hacr 
voor geschenk. Zy stond erop, rustende met den arm 
op eene ryf. Over eenige dagen heeft zy dat portret, die 
zy tot nu toe zorgvuldig bewaerd had, verkocht aen 
eenen bewonderaer van den schilder, voor 16 duist 
franks. 

— De zomer komt allengskens aen, want men hoort 
vele van mode spreken. De ryken en weten hun niet 
meer hoe aendoen, de crinoline is afgeschaft, den chi-
gnon moet volgen. Maer hoe gaen de daemljes den toe
komenden zomer hunne hoofdetjes pareeren, vraegt 
Mietje Mecskes my in den postscriptum van eenen 
brief die zy my toegeslierd heeft. Ilewel de antwoorde 
is gemakkei jk om te raên : 't Er is dezen keer e for
tuintje te doen voor de hoedtjemakers, want de nieuwe 
coiffure van hoedijes voor de daemljes is in den styl 
van Lodewyk XV. Dit nieuw model waerover er vele 
zal gesproken worden, bestaet uit eene zwarte parrui-
ke, waerin er blonde hairvlechten zyn, die in krullen 
tot op de schouders vallen en met linten opgebonden 
worden, en op die parruike staet er een kleen driekan-
tig hoedt]e. De parruike moet iels of wat gepoeierd 
zyn, en als je geen poeier en heeft, smyt er wat blom-
me in, 't zal ook voor poeier passeeren. Ge ziet het, hé, 
hoe langer het deurt, hoe zotter het wordt. En wal 
voor eene soorte van hoedijes dat de heerkens zullen 
dragen, en is my nog niet bekend, maer 't ware te wen-
schen dat de mode nu d la panache ware, want de die 
a la pauw pluim f je hebben hunnen dienst gedaen. 

— Te Gilly, by Luik hebben de echtelingen Falise 
dezer dagen de C6° verjaerdag van hun huwelyk gevierd 
te midden van hunne 89 afstammelingen. De man, Jan-
Pieter Falise, is den 26 mei 1784 en de vrouw, Maria 
Stordeur, den 8 december 1785 te Gilly geboren. Op de 
teeste ter dezer gelegenlheid gegeven, heeft Jantje met 
Mariatje, hand aen hand, nog een menuet je gedanst. Dal 
paertje heeft vyfiien kinders gehad waervan er nog 9 
in leven zyn, én deze hebben er 53, waervan er reeds 
tienegelrouwt zyn die 27 kinders hebben. 

— 't Is Maendag voorde tweede keer Volks Concert 
in de schoone zale van de comedie; die van de occasie 
wilt profiteeren en een agréable soiree passeeren, en moe 
ten hun maer aen de directie adresseeren. De stukken 
die men zal ten uitvoer brengen zyn allerschoonst en 
van de laetste nieuwe. De pryzen der plaetsen en zyn 
niet te diere: 2 en I fr., 50 en 20 c. 

— De goddelyke Voorzienigheid komt een edel huis
gezin yan Thielt bitter te beproeven door de onvoor
ziene dood van Mevrouw Marie gravin Coghen, weerde 
echtgenoote van den achtbaren' Volksvertegenwoordi
ger, M. Adile Mulle de Terscheuren, Vrydag namiddag 
aldaer in den (feer ontslapen, in den nog bloeijenden 
ouderdom van 37 jaren, na met de godvruchiigste ge
voelens al de heilige Sacramenten der stervenden ont
vangen te hebben. 

— Men weet dat zekeren Truyaert, oud 19 .pren, 
werkman te Ruysselede, zich in liet begin van Februa-
ry laetsl schuldig gemaekt had met het toebrengen van 
messteken op de genoemde Hendrik Debel, van Cane-
ghem, by eenen twist opgerezen door het schaverdynen 
op de meerschen van Ruysselede, en waerby Ruysle-
naers en Caneghemnaers eenen oorlog tegen elkander 
aengingen met messen, stokken en steenen. De regt-
bartk van Brugge heeft de questie van uildaging in aen-
dacht genomen, en Truyaert is Zaterdag verwezen in 
«ene gevangzilling van zes weken en 30 frank boete. 

— 'Zoo het schynt, en zullen erin langen tyd niet 
veel mussels meer ten voorschyn komen. De laetste 
vorst heeft uitnemende veel schade aen de musselban-
ken gedaen te Philippine.... Door een hevigen noord
oosten wind en leege ebben, zyn de mussels die boven 
leeg water lagen, aen de ysschollen vervrozen, met de 
opkomende tyc opgelicht en met den stroom langs alle 
kanten in zee gespoeld. Veel visschers hebben daerdoor 
een groot verlies, die mag geschat worden op ten min
sten 30 duist frank. Dat zal mindering en groote dierte 
in den musselhandel brengen. Het broeizaed, dat voor 
den vorst op de banken der Schelde te vinden was, is 
er ook meê verdwenen, en daerdoor zal menige mussel-
bank van dit jaer onbezaeid blyven liggen. De veertig 
duist tunnen mussels die jaerlyks van daer naer den 
vreemden verzonden worden, zullen van deze jare eene 
groote verminderinge ondergaen, en voor de gemeente 
en degene die er meê leven een gevoelig en onherstel-
baer verlies zyn. 

— Goed nieuws voor de joufvrouwtjes. Een jongman 
van 30 jaer oud, van goede familie, bezittende eene 
fortuine van 1!> duist frank en diedaerby aen het hoofd 
staet van een handel die een goed bestaen oplevert, zou 
geern trouwen met eene stille joufvrouwe, die 30 a 40 
jaer oud is, die de zelfste som me bezit en insgelyks van 
goede afkomste is. 't Joufvrouwtje die zou peizen van 
te kunnen gelukken, en heeft maer een brieflje franco 
toe te stieren naer het bureel van het Handelsblad, te 
Antwerpen, onder de letters L. J. B. 

-ï Jaer'30 neemt dat huwelyksberieht over omdat het 
«loor veel joufvrouwtjes gelezen wordt. 

— In een kleen dorptje in de Ardennen, by Lnik, 
weunt er eenen landbouwer, die eeue koe had, die vol 
ongedierte zat. Om die vuiligheid te kunnen wegkry-
gen, had hy zyne koe gansch en geheel met peirolie 
bestreken. Nieuwsgierig om te weten hoe het beestje 
het stelde, ging hy 's avonds naer den stal zien; maer 
door dat hy van licht voorzien was, en dat hy een 
l ètje te digle de beesle genaderd was, schoot de petro-
|ie in brande en al het haer van de arme beeste schoe-
iterde af. liet is onmogelyk te zeggen hoe de boer 
verslagen stond als hy zyne beeste gansch ia vier zag 

staen, de wanhopige sprongen die de koe dede, zyn 
onzeggelyk. Maer algelyk die middel heeft eenen goeden 
uitval''gehad, want de beeste is nu van alle ongedierte 
bevryd. Zoo boertjes, indien uwe koeyen teveel wild 
by hebben, de beste middel is ze metpetrolie te bestry-
ken en ze in brande te steken. 

THEATER DIRECTEURS. — Men weet dat de directeur 
van Doornyk de plale gepoetst heeft met de kasse. 't En 
is de eerste niet, 't en zal de laetste niet zyn. De onge
lukkige arlisten hebben het volgende bericht laten aen-
plakken : 

BERICHT AEN DE GALEIBOEVEN. 
« Wie van die heeren eene aengename en winstge

vende bezigheid begeert, worden verwittigd dat de 
directie van 

DEN THEATER VAN DOORNIK. 
voor het jaer 1870-1871 

nog open is : 
Onnoodig zich aen te bieden, indien men niet ten 

minsten 
EENE VEROORDEELING 

van tien of twintig jaren dwangarbeid ondergaen heeft. 

C*a»o©i Eianaci* itiea&ws. 
Ja, lezers en lezeressen, deze woorden klinken in uwe 

ooren, hé'/ maer hoort waervan er questie is : 
Na véle vragen en kloppen door de kalholiken, komt 

M. de minister van kluiten, in de zittinge van 10 maerte, 
eindelyk aen de kamers de volgende hervormingen toe 
te staen : 

1° Afschaffing van de reglen op het zout; 2° afschaf
fing der inkomslregten op den visch ; 3" 't port van de 
brieven, voor geheel 't land deure, is gesteld op 10 een-
timen per brief. AI deze afgeschafte regten worden ge
leid op al wat sterke dranken betreft. 

't Heeft wat geweest in de kamers als M. de ministre 
dat aflas, la droiu zoo wel als la gauche, waren verheugd 
van dat 't hooren en reikien hem de hand toe. 

Zoo, mactjes, dat zyn drie schoone afschaffingen 
waervan wy allen gaen profiteeren: 1° ten eersten, jr 
zal rncugen een bètje meer zout gebruiken als je in 't sai-
soen je 'n polten beuter inslaet, eh ja, 't gewigfe van 'I 
zout telt ook meê; 2° ten tweeden, de visch dat de brug-
gelingen zoo geern eten en der tot hiertoe hebben meu-
gen aen rieken als ze deur onze stad passeerde, zal mis
schien nu hier verblyven en wat goedkooper gaen, want 
een pateelije visch, wel gefruit lyk in 't Romvintje% met 
een glazeke van bruintje, is lekker, zulde; 3° tender
den, nu en moeten me ten minsten der niet meer achter 
zien om een briefke te schryven naer den eenen of an
deren vriend, met een kluite, gaet uw brief tot 't einden 
de Belgique, eh ja, 't en is maer een kilotje snaps te 
missen, op zyn brugsch gezeid. 

Bravo, M. de minister, dat zyn goede afschaffingen, 
maer dat ik ueen vierde mogle vragen, dat ware om de 
regten op hel bier af te schaffen, dat is den drank des 
volks, en die laetste mogen en moeten ook ondersteund 
worden, want het eenigste verzet die zy hebben is in 
een glazetje hoppezop met een plaetje, en hoe gcedkoo-
per dat ze 't kunnen krygen, hoe liever dat ze 'l hebben. 

M y n S p r e e k k a m e r t j e . 
Kallepoot, 't smackt na r den trog, wé-jo, 'l was wel è bèlje wat lat<», 
aer toch,'t en geeft niet aen, merci. — X...'tls fyn aeneen gebreid, 
ilde. — Mi.:ije Meeskes, 't schynt da-je gy overal by zyt, a propos, zit-

C o i ' 1 ' e . s p o n . d l e i i t ï e i i . 
Sinte f, 11 van Maerte 70. 

Mynheer Jaer 30, 
Tot hiertoe heeft den tyd my ontbroken u iets of wat te kunnen 

zenden van de fameuse soupè die er plaetse gehad heeft in de e sla mine t 
ge weet wel, aen de f poorte; nu dat ik een bélje op myn gemak ben, 
neme ik de pen in de hand om u daervan iets te laten weten : 

Van al de keunen die er waren, en 't warender vele, zyn er achte 
geweest die niet te kalholyk en waren, dus en zyn niet aenveerdt 
geweest. De leverancier meende zeker ryp en groene te doen deure 
gaen, maei 't was nevens zynen mond. Nu de overige vierpoolige 
beestjes hebben goed gesinaekt, Kolje Rostenbif, waervan een porée-
souptje van de heenen gemaekt is, (want 't waren er wel 4 kilos in) 
was ook fyn zulde; de schapenbouten waren lekker, maer uwe tanden 
moesten goed gescherpt zyn ; enfin, pa laters, groensels, gestoofde scho-
seneeltjes waerin de beuter met eene kruisboge gescholen was, alles 
was om ter best gereed gemaekt en elk heeft goed zyn mage kunïien 
vullen. Doken De Piere, de leverancier van 't wild en 't pluimgcdicrtc, 
heeft ook zyn beste gedaen om eerste soorte te leveren. 

Als nu elk buikslje sta by geeten had, heeft men een gildig glazeke 
wyn gedronken, van den fynsten uit den'bacs zyn kelder. 

Daerna heeft de tombola aenvatig genomen, die allergeestigst en 
allei'lieflykst was. De eerste prys is behaeld geweest door de vrouw 
van onzen gouverneur, en de tweede door Mostacrt Commissaris ka-
loenlje, een lieflyk meislje, voorwaer. 

Ik van mynen kant, Mynheer JAER 30, en heb over niets te klagen, 
want ik heb een herlelyk mondtje gedaen. Maer 'k zou raên, in het 
toekomende aen de Ueeren koks of dames kokinnen, hun vleesch è 
bètje zochter te kooken, want ik de helft van myne tanden verloren 
hel). MIETJE MEESKES. 

P. S. 'k Heb vernomen dat Cobcn ook iels of wat van de l'eesle ge
profileerd heeft, want de maendag nuehten in de vroegte, is er een 
vel kalf aen zyne poorte gevonden, waerschynelyk door Mostaert Com
missaris daer vaste gemaekt. 

l i l i ichtjc». 
't Was in den buiten op de campagne, dat er een madamtje de volgen

de vragen deed: 
— Hoevele moet uwe melk de mate gelden, pere Francoo? 
— Acht sous, mailamlje. 
— Met waler ? Alla, ik heb ze liever meer te betalen als ze maer niet 

gemengeld en is. Hoevele moet gy hebben, pere Francoo, voor zuiver 
melk? 

— Tien sous, toon. 
— Geheel zuiver ? 
— Geheel en gansch zuiver. 
— 't Is wel, 'k zul alle nuehten myn meisen der omme zenden, als gy 

bezig zyt met uwe koeyen te melken. 
— Hola, madamtje, dat en kan niet zyn, 't is toen twintig sous de 

maete. Wa peis-je ilè ? 

Tusschen een kleermaker en een schrijnwerker. — De kleermaker : 
Maer Jel'ke, waerom heb gy zulk een leelyk wy f getrouwd? G'heb op u 
verstand gezeten jonijen. 

De schrynwerker: 't Is wacr, 't is een leelyk wyf, maer 't her te,'t bin
nenste, is zoo schoone. 

De kleermaker: Da 'kin u plaelSG ware, 'k keerde ze van binnen naer 
buiten. 

tender nog zemeltjes tusschen je 'n landen? — Q. Ze beginnen te gaen, 
wé-je. — Hertje, heb-je al Pol de Leeuw gezien? 

BURGERLYKEN S T A E T . 
Overlydens. 

Den 5 Maerte.—Dominions Bouckenaere, 77 j . , Jacobinnessenst. — 
Den 7. Sophie Bekaert, cchlg. van Josse Vandevisscherie, 71 j„ Mar.ast. 
Cecile Pierar, 57 j . . Kreiipelenslr. Auguslinus Dreser, 23 j . , Munte 
plaets. Theresia Callewaert, wed. van Franciscus Vandeweghe, 84 j . , 
Oudenhtirgslr. — Den 8. Ludovicus Robert, echlg. van Mathilde Lo-
wyek, 40 j . , Bouveiiestr. Alouisius Vermaut, echtg. van Maria De 
Vadder, 49 j . 9 m., Mariastr. — Den 9. James Craig, 38 j . , openbaren 
weg. Calherina De Baenst, wed. van Carolus Baucourt, 77 j . , Braem-
bergstr. Joanna De Leye, wed. van Marie Nuydt, 76 j . , Helmstr. — 
Den 10. Franciscus Vandenberghe, echtg. van Marie Gydé, 70 j . 3 m., 
Bouverystr. Barbara Slandaert, 85 j . , ibiil. Virginie Standaert, wed. 
van Theodorus Deurlinger, 59 j . , Jacobinessenslr. — Den 11. Pieler 
Bonte, 58 j . , Werkhuisslr. Josepha De Mulder, wed. van Joannes 
Evcraerl, 94 j . i l m., Moilierslr. Joseph Maus, echtg, van Maria, Pias, 
Bouveryslraet. 

6 kinders onder de 9 jaer. — Geboorten, 10. 

B E K E N D M A K I N G E N . 

¥ervo% Veaditien 
Öndor de directie van ALPH0NSE MAUS, opvolger 

van den stokliouder PAUL PAVOT, door het ambt van 
dan Deurwaerdar L. GEERNAERT. 

K O O I » I > A G* 
van 22 Noordsche en Hollandsche gekalfde en bekalfde 
Koeijen, Verwe-Koeijen, Kalf- en Wepel-Veerzen, 
voor d'heer Van Hoorickx, koopman. 

Vrydag 2 5 ïllaori 1 8 7 0 , 
om 2 ure namiddag, 

te Sint-Kruis, by Brugge, aen het Gemeente-Huis, be
woond door L. HOSTE. 

Betaelbaer ten kantore van Alpli. lëlaais, Stokliou
der, te Brugge, Waelschestraet, D 30. 

VENDITIE 
t e O o s t c a m p , ( W y k C a l e s l i o e l t ) , 

op DYNSDAG 22 \1AEHT 1870, ten 12 uren 's middags, 
voor Romanus Verdut/n, van : 

Beesliael, S'rooi, Hooi, Landbouwersgeluig, enz. 
De vergadering op d'hofplaets. 
Bdadlbaer ten Kantoore van Déaïiré VannBerftekc, 

Kandidaet-Nolaris, Geldmuntstraet, 37, te Brugge. 

V e r a n d e r i n g - v a n W o o n s t . 

C. DE COOK, 
B o r s t e l m a k e r , gewoond hebbende Lange 

Rcye, E 59, komt zyne woonste te vestigen in het 
Oost-Ghistelhof, alwaer hy zynen styl zal voort uitoe
fenen. Hy verhoopt door de goede hoedanigheid zyner 
koopwaren en de gematigheid zyner pryzen, de gunst 
van eenieder te genieten. 

I n d e n G r o o t e n XurLc , H o o g s t r a e t ]\° 455 , 
t e B r u g g e , l>y I» . F r e m a u l t , C o i f l e u r , O i -
gj-areii l e q u a l i t e i t u, 3 ITr . S O e . ' t ÏOO. 

Guano in \a(en. 
Onvervalschte Guano in toe-

gezegelde vaten, regstreeks inge
voerd. Te bekomen'by dileeren 
A. Rapnert en Ce, 26, Grenzel-
straet, Brugge. — Vryen toegang 
in de Magazynen. 269 

MABKTPBTZEN DER VOLGENDE WAREN 
BRUGGE, 12 Maerle. — Per Hectoliter. 

Idwc, IS 25 a 23 00 Sucrioen, 00 00 a 00 00 
Kogfie, 12 00 * 13 25 Boekweel, 00 00 a 60 15 
Itoonen, IS 50 a 16 00 Aerd?ppels, 8 80 a 9 51) 
Geersle, 12 25 a 13 75 Boter per kilo, 2 73 a 3 09 
Haver, 8 00 a 10 00 Eyer per 26, 1 5ö a 1 73 

VEURNE , 9 Maerte. — Per 145 liters; 
T|?rwe, 24 00 a 26 50 Haver, 14 00 a 16 00 
Rólïge, 20 00 a 00 00 Boonen, 24 00 a 26 50 
Sucrioen, 19 00 a 21 00 Ei welen, 24 00 a 27 00 

POPEttlNGIIE, 11 Maerle. - P e r Heet. 
Terwe, 19 13 a 00 00 Aerdappels, 9 00 a 00 00 
Rogge, 14 00 a 00 00 Boter per kilo, 3 20 a 00 00 
Haver, 10 00 a 00 00 Hoppe per 50 k. 000 0 a 000 0(1 

ROUSSELAERE 8 Maerte. - per Heet. en half. 
Nieuwe Terwe fr. 28 00 a 29 S0 Aerd. 100 kil. 7 S0 a 8 00 
Oude » 30 00 a 38 00 Boter per kilo. 3 09 a 3 38 
Australische Tarwe 27 00 a 28 00 Eyers per 25. 1 45 a 1 55 
Roode » 26 00 a 27 S0 Viggens 30 00 a 33 0» 
Rogge 19 00 a 20 00 Kootzaed 00 00 a 00 00 
Havtr 17 00 a 18 00 Koolz.-Oliel03 kil. 102 0 a 103 00 
Boonen 28 00 a 52 00 Lynz.-Olie 105 » 76 80 a 77 00 

DIXMUUE, 7 Maerte. — Per hectoliter. 
Terwe, IS 80 a 17 41 Boonen, 13 80 a 17 03 
Rogge, 00 00 a 00 00 Boter het st. Th. 2 36 a 3 43 
Sucrioen, 13 10 a 14 48 Eyers per 28, 1 36 a 1 54 
Haver, 9 66 a II 03 Aerdappels (100 k.) 8 00 a 10 00 

GENT, 11 Maerle, prr h et. 
Terwe, 20 50 a 00 00 Eyers, 1 10 a 0 00 
Kogge, 14 75 a 00 00 Aerdapp., 100kil. 8 50 a 0 00 
Geersle. 15 00 a 00 00 Kooliaed, 43 00 a 00 00 
Voederhayer, 8 SO a 00 00 Lynzacd, 30 00 a 00 oo 
Boekwejl, 17 00 a 00 00 Koolzaedolie, jjj «0 a 00 oo 
Boonen, 16 2fi a 00 00 Lynolie. 41 00 a 00 oa 
Boter, per kil. 2 80 a 0 00 Kempolio, 24 50 a 00 00 

Brugge, Dfukkopy VANDEKBEHGHE-DENAUX. 
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BUREEL TE BRUGGE 
alwaer dit blad verschynl 

DEN ZATEHDAG 

IN SINT ANTONIUS 
GRUUTHUIS-STRATE, numero 4. 

AKNBBTCIilIVOBlV 

40 CENT1MEN PER REGEL. 
JAER 30 

INSCHRYVINGEN EN BETALINGEN 
geschieden op hel bureel van dit blad 

EN OP ALLE 

POSTKANTOOREN, 
mits cene verhooging van 2a ccntiracn 

ABSVKOIiDIIiClEIV 

20 CENTIMEN PER REGEL 

De Vlamingen zyn gelrouwe onderdanen — maer — zy en verdragen geen slavemy » {Keizer Karet). 

Vrjmi voor s tad 3 fr. öO e. e n voor do provincie 3 fr. 75 c. vooraf t e be ta len acn d r u k k e r VANDENBERCrHE-DENAUX', }U» Braggc* 

YZERENWEG VAN DEN STAET. — i November. 
De uren met een (*) geteekend zyn expres-treinen. 
Van Brugge naer: 

Oostende 7.17 8*28 9.54 10.45 2.37 7*25 8.32 
Gent, Brussel, Meche-

len en Antwerpen 7*13 7.38 10.08 12.43 3*27 6.13 6.38 
V.Ostemlen. Brugge 6*43 7.00 9.30 12.05 5*00 5.45 C.ÜO 
Van Gent » 6.02 7*39 8.45 9.28 1.22 6'56 7.17 
Van Brussel » 6*27 8.08 12.02 5*»» 5.57 
V. Antwerpen » 6.»» 9.50 3.45 4*50 
Van Meenden » 6*43 10.42 5*30 

YZEREiNWEGEN VAN YVESTVLAEiNDEREN. 
Brugge 8.30 12.25 5.30 6.40 
Thflurout 8.57 11.50 12.53 5.54 7.08 
Lichlervelde 6.»» 9.06 12.»» 1.03 6.03 7.17 
Rousselaere 6.19 0.94 1.22 4.2» 6.16 7.38 
Iseghem 6.33 9.59 1.37 4.40 6.27 7.50 
lngelmunsler 6 419.48 1.44 4.54 6.32 7.58 
Kortryk 7.»»10.10 2.10 6.50 8.25 
Vertrek Korlryk 8.3510.15 2.1*1 4.30 7.30 8.35 
Meenen 8.5810.33 2.37 B.10 8.12 9.»» 

Weivick 9.0010.41 2.45 535 8.20 9.10 
Comen 9.1410.50 2.53 6.15 8.28 9.24 
Yper 93911.15 3.19 7.»» 8.54 9.50 
Poperinglie 9.5511.55 3.35 7.25 9.1010.10 

Van Poperinglie naer Brugge. 
Poperinglie 5.55 9.15 12.»» 4.40 5 35 
Yp«r 6.15 9.35 12.20 5.»» 5.55 
Gomen 6.52 9.50 12.57 5.27 G.16 
Wervick 6.39 10.05 12.-44 5.35 0.25 
Meenen 6.50 10.18 12.55 5.50 6.34 
Kortryk 7.10 10.33 1.15 4.15 6.55 
Vertrek Korlryk 7.40 10.42 12.45 5.»» 7.»» 8.40 
Ingelmunster 8.01 10.58 1.04 3.15 5.17 7.20 9.03 
Iseghem 8.11 11.05 1.10 3 21 5 25 7.26 9.15 
Rousselaere 8.27 11.18 1.24 5.55 5.40 7.40 9.40 
Lichtervelde 5.108.4011-53 1.45 6.»» 7.59 10.»» 
ïhourout 5.17 8.55 11.40 1.05 6.08 8.08 
Brugge 9.23 12.03 2.23 6.50 8.33 

ROUSSELAERE — Y P E R . 
Van Rousselaere naer Yper 9.30 1.50 7.45 

Yper naer Rousselaere 7.30 12.25 6.43 

THOUROUT — OOSTENDE. 
Van Thourout naer Ooslende 5.30 9,00 2.»» 8.10 

Oostende naer Thourout 8.00 10.30 12.00 6.18 
LICHTERVELDE — VEURNK 

Lichlervelile naer Vcurne 9.10 1.50 2.30 8.05 
Uixmutlc naer Veurne 9.51 2.28 4.»» 8.48 
Veurne naer Lichtervelde 7.i3 11.40 4.50 6.10 
Üixmude » 7.58 12.15 5.19 650 

NlEUPORT — DlXMUDE. 
Verlrek uit Nieuport -7.20 11.35 4.40 6.05. 

» Dixmude 9.55 2.35 5.20 8.50. 
BRUGGE NAER GENT LANGST EECLOO. 

Van Brugge naer Eecloo en Gent, 9.30 12.50 4.10 6.50 
Gent naer Eecloo en Brugge. 6.45 9.10 12.50 5.00 

BRUGGE NAER BLANKENBERGIIE EN IÏEYST. 
Brugge naer Blankenherghe 8.25 10.45 den zaterdag, 2.40 7.25 
Blankenherghe naer Brugge 6.55 9.24 » 11.40 
Brugge naer Iïeyst 8.23 2.40 7.25 
Heyst naer Brugge 6.05 11.20 5.20 

fiCFÜCftt. 

Vele persoonen peizen dat van heden af de wet op de 
briefporten besloten is; ik moete deze verwittigen, dat den 
voorstel dezer wet nog moet aenveerd worden door de Ka
mers en den Smael, vooraleer zy ten uitvoer kan gebragt 
worden. Zoo dus, de brieven naer verre sleden moeten 
mei een koptje van 20 c. beplakt worden. 

De Brngsche Static. . 
Tydens de laefste kiezingen heeft liet Jaer 50 een 

plan uitgegeven van de statie van Brugge, om te laten 
Kien hoe deerlyk en hoe magertjes zy er uitzag, en om 
te doen gevoelen hoe weinig het gouvernement zich 
met de slatie van onze schoone hoofdstad van West-
vlaenderen bekommerd. Hoort hier wat er plaets gehad 
heeft zaterdag laetst in de gemeenteraed, en dn er door zuil 
gy bemerken dat al de gezegdens van het Jaer 50 voor 
waerheid mogen aenzien worden : 

M. Jooris doet opmerken dat eertyds de nieuwe wan-
delinge met eene haeg van den yzeren weg afgeschei
den was. Die haeg is heden door planken vervangen 
dat een ellendig effect heeft. Hy vraegt of er ter dier 
gelegenheid onderhandelingen met het departement van 
openbare werken aengegaen zyn geweest. 

M. de burgemeester. Geenc toelating is ons gevraegd 
geweest. Wanneer de eerste stake geplaetst is geweest, 
is ons eene klagt van eencn gebuer toegekomen. YVy 
hebben de questie onderzocht en onmiddelyk acn den 
minister van openbare werken geschreven om het slecht 
effect te doen kennen dat dit opbeurde. Onzen brief 
dagteekent van half February; wy hebben eene over
eenkomst herinnerd tusschen de stad en den Staet ge-
daen, die van de maend September 1840 dagteekent, 
in welke er gezeid was dat de sluitsels moesten be-
noorlyk zyn. Er zyn schikkingen die niet gevolgd en 
zyn geweest. Wy hebben dan in dien zin gereclameerd. 
Tot nu toe en hebben wy nog geene antwoorde gehad. 
P»e afsluiting, verre van niet weerdig te zyn van eene 
groote stad, zou ten hoogsten in een kleen dorp ge 
doogd worden. 

M De Jaegher. En de statie, M. de burgemeester? 
M. de burgemeester. Ah! dat is iets anders. Daermede 

en zyn wy niet verre. 
Af. De Jaegher. Maer binnen cene maend is het zo

mer en het zal alsdan te late zyn. 
M. de burgemeester. Dat is eene te zwaerwiglige ques 

tie om ze op eene toevallige wyze te verhandelen. 
M. De Jaegher. Alsdan moet men het tot het toeko

mende jaer uilstellen. 
M. Van Nieuwenhuyse. Is het van de toegangen der 

statie dat M. De Jaegher wil spreken! 
M. De Jaegher. Van alles, van het afbreken van het 

yzeren hekken, en van de kommieshuizekens. 
M. Van Nieuwenhuyse. Dat alles is in het ontwerp 

begrepen. 
JU. De Jaegher. Dat ontwerp dagteekent van over 

drie maenden, juist den 28 December. 
Jtf. de burgemeester. Wy zullen er aen houden opdat 

die questien zoohaest mogelyk besloten worden. 
M. De Jaegher. Ja, voor het toekomende jaer. 
M. de burgemeester, "k En weet niet. 
M. De Jaegher. Oh ja. 
Ziet hier wat M. Jooris zegt en waerover 7 Jaer 50 

zeer dikwyls gesproken heeft: 
itf. Jooris beklaegt zich over den mesthoop die de 

aennemer van het mest by de Snaggaertsbrugge ge-
maekt heeft. Hy raedt aen het mest onmiddelyk buiten 
de stad te doen dragen. De tegenwoordige stapel geeft 
eenen grooten stank uit. 

M. de burgemeester. Wy zullen nota. van uwe opmer
king nemen; ik en wist er niet van. 

M. den doctoor Valcke wakkert het gemeente bestier 
aen om het komjleit der pokkeuxetting eerder dan op 

ander jaren byeen te roepen. De roden daervan is, om
dat tegenwoordig in andere steden de pokken heer
senen. 

v^at e r te wlssmen Sg B»y ecaa goedkoop 
güMYCri l i 'SÏSCIïÉ. 

In een land gelyk het onze, dat de reputatie heeft 
van een goedkoop gouvernement te hebben, en kan 
een burger geenen voet verzetten, geen lidmaet ver
roeren, noch hoesten, noch niezen, noch spouwen, zon
der eene belasting Ie betalen in evenredigheid dier 
feiten. 

Als hy zyne Collegie studiën godaen heeft, zendt men 
hem naer de Universiteit: inschryvingsrecht te betalen; 

Als hy zich aenbiedt voor zyn examen: wederom 
rechten van examen, graden, thesis, enz., twintig rech
ten met eenen keer; 

Als hy 20 jaren oud wordt: blocdimpost of af koo
ping van den krygsdienst; 

Als hy trouwt: rechten op het huwelyks-contracl en 
hier en daer nog wat fiscale sleertelingen ; 

Koopt hy een huis, een eigendom: eerst registratie
rechten en daerna jaerlyksche belastingen, omdat, by 
voorbeeld, dit huis of eigendom op eenen grond staet, 
in plaetse van in de lucht te hangen ; 

IJuert hy integendeel een huis: belastingen, omdat 
dit huis deuren heeft om er in en uit te gaen, venters 
om er klaer te zien, schouwen om te verwarmen, te 
koken en te smoken ; 

Koopt hy wat meubels om dat huis te versieren: 
weeral belastingen, omdat hy niet en leeft zonder 
huisraed ; 

Houdt hy dienstboden: nog eens eene belastinge 
daervooren ; 

Houdt hy een peerd voor zyn gebruik of eenen hond 
voor zyn plezier, daervooren wederom belastingen te 
betalen ; 

Oefent hy een bedryf of koophandel uit; patenten, 
omdat hy andere menschen het brood laet winnen; 
omdat hy zich dienstbaer maekt ten nutte zyner me
deburgers: omdat hy werkt! 

Erft gy iels: successie-rechten ; 
Verbruikt hy iets; octrooi-rechten, alhoewel men 

zegt dal de octroois afgeschaft zyn ; 
Trekt hv iets uit den vreemde: douanen-rechten; 
Trekt hy zyne voorwerpen uit het binnenland zelve: 

circulatie-rechten ; 
Behoort hy lot de garde-civiek: recht van zyne dag-

huer te verliezen, en dwang om zich eenen uniform 
van meer dan honderd franks te bezorgen, welken' hy 
eens op twee, ja op drie jaren lyds zal mogen acnspe-
len, om dan voorders weg te hangen, te beschimme
len, of om bezigheid te geven aen de motten. 

En sterft hy, het lyk en is dikwyls nog niet koud, 
wanneer de roofvogels reeds eenen inval doen binnen 
het huis, om hun deel acn den buit te verzekeren 

Ja, de belasting treft den mensch van aen de wieg 
tot in de doodkislc; van 's noens tot middernacht. Zy 
sluipt onder zyne kleedcron onderde gedaente van wol, 
in zyn hemd onder voorwendsel van katoen, in zyne 
leerzen onder den schyn van loer; zy treft zyne vin
geren ter oorzake van eenen gouden ring, en zynen 
gilelzak om reden eener gouden horloge die het merk 
heeft moeten ontvangen; in zynen mond, ten gevolge 
der rechten op bier, wynen en likeuren, en op menige 
levensmiddelen; — zy zit met hem aen tafel, zy rust 
met hem op den canapé, zy slaept nevens hem in zyn 
bedde, door de contributie op zyne mobilaire voor
werpen. 

De elementen zyn voor den inwoner belast, onder 
een constitutionneel gouvernement: 

De lucht, ter oorzake der deuren en vensters; 
Het vier, ter oorzake der schouwen, eenerzyds, en 

der rechten op het hout, het roet en het was, aoderzyds. 

Dacr bestaen rechten 'en belastingen op alles, en ter 
oorzake van alles : 

Zegelrechten op veel dingen die hy leest: 't is als 
't ware eene belasting op het verstand ; 

Rechten en belastingen op hetgeen er in zynen mond 
gaet, op hetgeen aen zyn lichaem hangt, op hetgeen 
hem onder de voeten ligt: 't is de belasting op de be
hoeften des bcslaens; 

Rechten en belastingen, op hetgeen hem acngenaem 
is om zien. om rieken, om smaken, om hooren, om 
gevoelen: 't is hetgene men mag noemen de belasting 
op de vyf zinnen ; 

Rechten en belastingen op de bewerkte en onbe
werkte stoffen; 

Rechten en belastingen op de dingen, die hem ziek 
maken, en op de dingen die hem genezen ; 

Rechten en belastingen op het hermelyn, dat den 
rechter versiert; 

Gelukkig nog voor die in den vollen grond begraven 
is, als zes of acht jaren na zyne dood, zyne beenderen 
uit de kiste gehaeld worden, om er beenzwart van te 
maken, in een fabrike die weer ook aen het patentrecht 
onderworpen is. 

En waerom, en dernière analyse, al die rechten en 
belastingen? — Wel om eenen zwerm lediggangers en 
uitheters te mesten! 

JBrSef van den Hussacs* aen tien Eeei* van 
de loge. 
Uit myn kasyntje, 15 Maerte. 

Mynheer, 
Ik late UI. weten den slaet van myne gezondheid en 

ik verhope van UI. hetzelve, want dat het anders ware 
het zoude my groote pyne doen. Dezen dient om u te 
laten weten dat ik styf ben lyk een planke van geheele 
dagen op schillewacht te staen en dat myne twee han
den alle twee afgevrozen zyn van binst dien harden 
winter aen myn kasyntje te staen om het volk in te 
roepen omdat zy zouden binnen komen om snuif, 
smoor- en roltoubak te koopen. 'k Pakken ook nog on-
dertusschcu nen snuif, maer met de groote koude, ver-
vroozen de dreupels aen myn neuze. Zegt dat dadde 
eene gorre geworden is, z' is al zoo groot geweest als 
eene Kinder kloefe. Maer ook 'khên den docteur doen 
halen, en hy heeft my stiptelyk verboden van nog te 
snuiven, zoo niet dat mynen voorgevel geheel in flen-
ten ging vallen. Zoo 'k en snuive nu niet meer om dat 
groot ongeluk te voorkomen, want lyk of dat je weet, 
schend je jen neuze, je schend jen aenzichte. Dat en 
moet de andere menschen niet beletten van nen glidi-
gen snuif te pakken, want dat verlicht het hoofd, en 
het scherpt de heerssens, 't slacht van de café. Pakt 
liever een chique, zei den docteur, dat is goed tegen de 
tandpyne, byzonderlyk voor nen mensch die geheele 
dagen, door alle soorten van were moet buiten staen. 
Maer past op van niet te smooren, zeid hy nog, binst 
dat gy op schillewacht staet, want dat uwe geweere 
moeste vier pakken, gy zoudt geheel het huis kunnen 
in brande schieten, geheel de strate zou kunnen af
branden en de comedie ook. Dat ware toen een affai
re n. Als gy goeste hebt om te smooren, voegde hy erby, 
gy kunt dat 's navens in huis doen als ze u wegpakken 
en in huis dragen. Gy ziet, Mynheere Bruin, dat ik 
maer styf slecht te gange en ben, myne beenen en voe
ten staen stake styf,'t slacht van mynen rugge. Gy en 
moet niet peizen dat het de kozyns zyn, 't fleurus of't 
siateka. Neen, het is louter styf te van daer alzoo gehee
le dagen zonder roeren aen myn kasyntje te staen.-

Maer gy zult misschien my vragen, Mynheere Bruin, 
uit wat reden dat ik u schryve? En misschien dat gy 
styf verwonderd zyt waerom ik UI. den titel geve van 
Mynheere? 't Is tegenwoordig al mynheere en madam 
da-je hoort zeggen, en ze zeggen wel mynheere tegen 



klcendcr en grooler beesten dan gy zyt. Dal is gezcid 
met uwe permissie en gy en moet dit niet kwalyk 
nemen. 

Maer ilc ga u nu zeggen waerom dat ik u tegenwoor
dig dezen brief schryve. 

'k Moeten eerst en vooral zeggen da k dezen brief in 
de busse van 't Jaer 50 zal doen steken, met uw adres 
der op. Op die maniere zal hy u voorzeker besteld 
worden en wilt gy toen achterna hem lusscheu uwe 
correspondenlien steken,'t is ook wel. 

Zoo waerom da 'k schryve is biervooren: 
De 26 Fcbruary jongstleden schreef gy van uit uwe 

loge dat 't Jaer 50 moeste overal uwe complimenten 
doen. 'k Wiste 't al van 's navecs van Cisca van Snuif-
dcghèm, die om cene halve kluite prins regent kwam. 

'k Stonde daer tegen den disch geleund met mync 
oude styve rikgrate, en 'k zegge: Nè, non de skele, hoe 
later den avond, hoe schoorider volk. Hoe gacl't, Cis
ca? fs er geen nieuws? 

— Wél, Hussacrdlje, carnmeraedlje, zegt ze, pakt 
ncn snuif. 

— Merci, Cisca. zei ik, myn gorre is al groot genoeg. 
Is er geen nieuws? vraeg ik. 

— Nieuws? Nepjongen, leest dadde, zegt ze, en ze 
geeft my dien numero van 't Jaer 50, waer al die com
plimenten in stonden. 

\ Zellermyn fokke op en 'k leze, en 'k leze maer 
gcene .complimenten voor my. 

— Dal is aerdig, zeg ik aen Cisca, dat 't Berljc my 
vergelen heeft. 

— ïly en heeft u niet vergeten, zegt Cisca, gy slael 
in de etc, etc, etc. 

— En Pol van al de Lccuwbrugge stact den eersten 
in de complimenten, hè-.jc dot gezien? Cisca. 

— Bah jao'k, bah jae'k, zei Cisca. Weet gy iets van 
dien Pol? Leeft hy nóg? 

Maer, Mynheere Bruin, 'k ga u te naesle keer de 
rest e schryven. 

Tot ziens, salut en de kost. - Jtussaer. 

©e fc5©s>w©ii Isa Bsci Sesajaet. 
Tiet Senaet heeft deze weke de discussie aengevan-

gen over het onlwcrp, dat wyzigingen voorenstelt aen 
de kieswet. De heeren't Kint de Roodcnbeke-de Nae-
yer, baron Della Failïe, Solvyns en baron Van de 
Woestync hebben het onlwcrp bestreden, en de heeren 
Delecourt, Wincqx en baron de Sélys hebben hel ver
dedigd. Vooral de eerstgenoemde dezer redenaers heeft 
niet veel ïogiek en vastheid de gebreken van het ont
werp aengetooud. 

Een der voorsprekers, baron de Sélys, een wale, liet 
zich het smaedwoord ontvallen, dat de Vlamingen ach-
tcruitkruipers zyn. Verscheidene leden der rcchlerzyde 
kwamen tegen dien dwazen, door bespottelyken, kin
derachtige!» partygeest ingeboezemden laster op, onder 
andere de heer gracf de Ribaucourl, die den wale zyn 
onbeschaemd woord deed intrekken. Wilt gy welen, 
wat monsieur de Sélys lot verschooning van zynen on-
bedachten uitval inbracht? Dat de Vlamingen minder 
verlicht moeten zyn, aengezien zy de fransche discus-
sien in de Wetgevende Kamers niet en verstaen \!... 

Het is dan op zulke onlzaggelyke ezclarye, dat men 
't historike van de « domheid der Vlamingen » staeft! 
De heer de Ribaucourl deed wel, den wakkeren wale 
op te merken dat Vlaenderen, verre van verachlerd te 
zyn, nog altyd gclyk vroeger, aen het hoofd der bescha
ving staet, en de belangrykste zyner nyverheden, na-
melyk den landbouw, door al de deskundigen van de 
beide werelddcelen geprezen en bewonderd wordt. Wy 
zullen de walen proficiat wenschen, als zy 't met hunne 
nyverheden ooit zoo verre zullen welen te brengen! 

De meeste Vlamingen verstaen f'ransch genoeg om er 
zich in hunne handelszaken mede te kunnen behelpen ; 
doch het zyn juiste de walen die geen vlacmsch, zelfs in 
groote meerderheid, geen goed fraiisch en verstaen. 

Wie zyu dan in 's hemels name de achleruitkruipers? 

I5ea»T©ï»EaSaBg «5©s» IPoiiee. 
De talryke misdaden die tegenwoordig gepleegd wor

den, en die, dank aen de voorbeeldelooze onbekwaem-
hcid der parkellen ongestraft Llyven, zyn wel van aerd 
om de aendacht te roepen, op middelen om in dat 
kwaed te voorzien. Dat de herinrichting onzer tegen
woordige policedaerby eerst en vooral ter sprake moet 
komen,- is een onloochehbaer feit. 

Niet meer dan de Chronique zyn wy gunstig gestemd 
voor de inrichting eener geheime police; maer toch 
kunnen wy niet anders, dan ons ten volle aensluiten 
by de gedachten, die over ceiiige dagen door dat blad 
vooruitgezel wierden omtrent de inrichting eener po
lice, byzouderlyk gelast met de opzoeking der misda
digers. 

Men onderhoudt ja agenten, wier dagclykscho be
zigheid zich bcpaell by hel bang maken der slraetjon-
gens, processcn-verbael op te maken tegen keukenmei-
sen die hunne tapylen uitkloppen en een waekzame 
oog op de stratevagers te houden, alle zaken wacrtoe 
dedomsle dommerik nog Ie goed is, en waermede zich 
een man met eenige bekwaamheid van geest nooit en 
zou willen gelasten, Hoe wil men dat diezelfsle agen
ten, wanneer het er zal op aenkomen op het spoor van 
eenen behendigen misdadiger te geraken, zich op de 
boogie van hunne taek zullen bevinden? Zoo fyn te 
zyn als een dief, is moeyelyk. Maer nog fyner Ie zyn 
is eene knuste die oenen byzondereu aenleg en eeue 
by zondere studie vergt, die op geenen enkelen dag, ja 
op geeu enkel jaer te vérkrygen is, en waerin men 
slechts door lange oefeniug veerdig kan wordeu. 

De acnslelling van verstandige, bekwame lieden, 
byzonderlyk aen den dienst der parkelten gehecht, om 
hel gerecht behulpzaam te zyn in de opsporing der 
misdadigers: ziedacr cene instelling die in cene we-
zenlyke, treurige en dringende behoefte zou voorzien. 

Sedert dal de poslmandaten in de twee talen opge
steld zyn, en hebbeu de Vlamingen geen-grieven meer 
—̂  integendeel —! Ze zyu wel lastig, zy die mcenen 
dat alles niet naer wensch en gaet en' zich 't slagtoffer 
wanen van willekeur en verdrukking. Ziet ne keer: 

Gy verzendt geld per post of gy ontvangt er per post. 
Hoe gael dat? geheel simpel: Au fransche tekst van 't 
mandact wordt in dito lale gevuld en de vlaemsche? 
Bah 1 keer 't papierken om en gy hebt hem Wat 
wilt ge moer in Vlaenderen? 

;t Is verschoonbaer dat de poslbeambtcn die met 't 
Nederduitse!, niet gcmakkclyk om en springen, hun, 
fransch verkiezen (schoon dit hier ook al geen plaetse 
en zou moeten grypen); maer dal men op twee boog
scheuten van onze stad, bureelhoofden vindt, in. Vlaen-
deren gewonnen en geboren, die in 't vlaemsch niets 
van hun kantoor en laten uilgaen en't fransch gebie
den te gebruiken, dat gael toch buiten de schreef. 

Ze zyn koppiger dan hunne meesters der hoofdstad! 
(Katholieke Belg.) 

B2 rara ES-ueâ © Eaae-iaaïl. 
De Maerte speelt op haren poot 

Veel meer als dat wy willen, 
De lucht zit zwart of bruin of rood, 

En geeft ons vieze griilen. 
Met hagel!, 't sneeuwt of 't regent wat 

En Makken schiet zyn stralen, 
De wind kruipt in een ander gat 

Om nieuwe buyen 't halen. 
Hy kruipt maer vlak den Noorden in 

En stelt hem aen hel vriezen. 
Maer Makken slraelt van in 't begin 

En doét hem 't Westen kiezen. 
Van als de wind in 't Westen zit, 

My smyt met hagelsteenen, 
Maer Makken steekt ze aen 't zunne spit 

En smelt ze zoo met cenen. 
De wind die trekt zyn getten op 

En hy verhuist naer 't zuiden, 
En brengt van daer dat druive sop, 

Genaemd den wyn der puiden! 
Van zoo de wind in 't zuiden is 

Hy houdt zich koesle en stille, 
En Makken houdt daer kerremis 

Navolgens zynen wille. 
Maer krygt de wind in zyn gedacht 

Van 't Oosten in te trekken, 
Het vriest, jandikkc, dag en nacht 

En- Makken slael van stekken. 
Maer toch de Maert', hoe dul zy kykt, 

In haer onstuimig leven, 
Moet lief of leed ons toch, verflykt, 

Twaelf zomerdagen geven. 

Dat al de maerten die bestaen 
Alzoo te werke gingen, 

Het zou van langs om slechter gaen 
Als 'z uit hun kotje springen. 

Want vele maerlen zyn zoo dul, 
(Men hoort er veel van klagen) 

Dat zy gedurig pronken, rul
len, prull'len heele dagen. 

Daer komt niet eens een zouneslrael 
Uit Martda's twee dulle oogen, 

Maer zal, 't gebeurt zoo menigmael, 
Haer scherpe tanden toogen. 

Maer 'k scheide eruit, want 'k mogte nog, 
Lyk vele, daervan krygen, 

En vele maerten zouden toch 
Voor my niet willen zwygen. 

Vriezeman. 

't Is Basi Bj'k v©©H5.;ye_s. 
De vriendschap lyk zy gaet en staet 

Is zelden nog te vinden, 
Ora dat zy nooit gelyk en gaet, 

. Maer draeit naer alle winden, 
't Is vriend alhier, 't is vriend aldaer, 

Gezeid door vele menschen, 
Maer ware vriendschap is zoo raer 

En laet zoo veel te wenschen, 
G'hcbt voor uw vrienden al gedaen 

Wat g'in de wereld liosle.... 
Wie kwam uw zake voorenstaen? 

Kr was geeu ceu die doste. 
Men lael u zitten iu 't verdriet 

Dat gy alleen moet stelpen, 
Geen ceuen die nog ommeziol 

Om u der uit te helpen, 
Gy zyt en blyft maer hulpeloos 

En zy zoun zich nog stooren, 
Als gy, geworden moedeloos, 

Niet lacht lyk van te vooren. 
Waerom niel liever hulpe bien 

Door woorden en door werken? 
Wicrd dit gedaen, wy zouden zier» 

Du vriendschap zich versterken. 
Maer 't gaet alzoo lyk 't altyd was 

Van over oude tyden, 
Wanneer men deze woordon las : 

't Is uit met 't medelyden. Q. 

_ _ _ ^ ,.1,11111 i ieaB| 

't ISaa ¥„..&-- Tftna elez® fccci* nietf zyn. 
Als heel de wereld verzen maekt, 

Waerom zond ik geen maken? 
Als Q. zoo vele rebben kraekt, 

Waerom zoud ik geen kraken? 
Dal is gcmakkclyk om racn, *̂ 

. Ik vinde 'k ik geen rebben 
Die kunnen in 7 Jaer 50 staen 

Lyk of 'k zou willen hebben. 
Ik nype nog al gildig toe 

Als 't past da'k wille nypen, 
En 'k duige zelfs nog op de schoe, 

Om dat 't zou vaste grypen." 
By voorbeeld als ik zeggen moet 

Dat is nen slechten jongen, 
Ik heet ik hem~ een pcsle goed 

In vuiligheid doordrongen. 
Maer lyk men weet, die vuiligheid, 

En wilt dat niet verdragen, 
Ofschoon dat zelfs zyne overheid 

Hem uit zyn huis doel vagen. 
Die vuiligheid alom bekend 

Voor zyne prop're werken, 
Is er zoodanig aengewend, 

Dat 'z hy niet wilt bemerken. 
Dien jongen mag ik hoegenaemd 

Op geen maniere namen, 
Al was hy nog zoo onbeschaemd 

Zyn /vuiligheid uit te kramen, 
*t En zy misschien dat 't tribunael... 

Maer 'k zal daer rap van zwygen. 
Wal is dat nu nog altemael? 

Men zoudt er koud van krygen. 
Als men nu peist dat men in 't kot 

Nen mensch daer heeft doen steken, 
Die peisde dat van Gods gebod 

Hy vryelyk mogte spreken, 
't Ging ook alzoo in Marnix tyd 

Met vele potentaten, 
Die vol van haet en vol van nyd 

Nen mensch op d'hielen zaten. 
Maer 'k scheid eruit, want ging ik voort, 

Myn bloed zou. seffens koken, 
En 't zou misschien, m'hên 't nog al g'hoord 

Algauw beginnen spoken. Sander. 

TTwee ke2>_?e_Ba§3 i-irSeGiiï.cBa. 
He wel, kozyn, 
Dat 't moeste zyn 

Da'k wille kermis houden, 
Gy moei absluit, 
Goed kom f het uit, 

Den dag en date'onthouden. 
't Is goed, kozyn, 
Wanneer gae 'Izyu? 

Gy moet 't maer laten welen, 
'k Zal ook misschien 
Den dag voor dien 

Passeeren zonder eten. 

B.üsI__8BBg v&ia SS?.©. 
Het kontingent van het leger voor 1870, is by kq-

ninklyk besluit van 11 dezer, verdeeld als volgt: ' 
VVerkelyk konling. Reserve konling. 

Antwerpen. . . . 1056 05 
Brabant. . . . . 18G8 169 
Wesl-Vlacnderen ,595 127 
Oost-Vlaenderen. . 1767 160 
Henegauw. . . . 1997 - 181 
Luik 1270 116 * 
Limburg . . . . 476 H 
Luxemburg . . . h'02 4S 
Namen 691 65 

Tolael. . 11000 lOOft 

De budjet van oorloge is deze weke in de Kamers 
aengenomen met 58 stemmen tegen 21. De beraedsla-
ging, die de stemming vooraf ging, heeft weinig be
lang opgeleverd. 

_Sa>©t_ vsufia f33. eSe M©_£é.a&e__a!!*«â . 
Vrankryk komt een van zyne beste schryvers te ver

liezen; M. Ch. de Montalembert is Zondag te "Parys 
overleden. 

Hy was in J810 te Londen geboren, verblyfplaelse 
zyns vaders, Mare René, graefde Montalembérl^ uil-
.wykeling van Condé's leger, later pair van Vrankryk 
en, onder Karel X, gezant Ie Stockholm. Hy had diis 
nauwülyks den ouderdom vau öü jaer bereikt. 

HDc.n E2cs£asS cSe I3au_fi«jfe©E_ güdoiDiS. 
Eene depêche uit Madrid, meldt dat er een tweege

vecht plaetse gehad heeft, lusschen den hertog van 
Moulpensicr en don Henri de Bourbon, broeder van 
koning don Francisco van Assisen, gemael van konin-

ogen den hertog van Monlpensier uitgegeven waren. 
' Hoe hel zy, dat tweegevecht, tot drieniaei toe begon
nen en met eene ongeloovelyke hardnekkigheid voort
gezet, is in ons oog niets meer dan een moord, en hy 
zal zekerlykdecandidaturevanden hertog vanftiontpen-
sier tot dèn troon van Spanjen niet bevordorlyk zyu. 

De hertog van Monlpensier is zeer byzieudê au hy en 



beeft in gansch zyn leven nog geen lien pistoolschoten 
gelost. Er bcstaet een God voor de blende. 

Het lyk van don Henri de Bourbon is in zyn buis, 
in cene rouwkapelle ten toog gesteld. 

De lykdiensl heeft Woensdag om 1 ure plaelse ge
had. 

M. P. De Craene, kunstschilder op glas, oud gesub
sidieerde van 't gouvernement, om in Duitsckland, 
Vrankryk en Engeland die fcunsle te gaen besludeeren, 
bekroond leerling der academie van Brugge en Ant
werpen, is de eerste welke in onze stad een werkhuis 
van glasschildering heeft opgericht. IJy is nog maer 
sedert eenige maenden van zyne reizen terug gekomen, 
is zeer ervaren in zyne kunste, alsook in de gewyde 
geschiedenissen, en bezit een palet van 45 smeltbare 
kleuren op glas. 

Hy is reeds aen het werk voor de vensters van Sint 
Andricskeike van Antwerpen en voor Engeland; ook 
heeft hy eene bestelling van het gouvernement, ontvan
gen. Zyn werkhuis is gevestigd in de Kloosterstrale, 
IN" 57. 

Aen Mynheer Joseph Demorleau, hoofdopsleller 
der Gazelle de Lïègc, te Luik. 

Mynheer de hoofdopsteller, 
Mondslopping aen sommige gazetten die zich ka-

tholyk noemen. 
De Guzeiie de Liège heeft gedurende deze drie laetste 

maenden, eene aeneenschakeling van artikels meege
deeld, die voor oogwit hadden, ter gelegenheid der 
wel over de kerkgoederen, de grondstelsels der H. kerk 
voor Ie dragen en hare vryheid en reglen te verdedigen. 

Andere nog met my hebben die artikels gelezen met 
byzonderc aendaohligheid en met eene groote belang
stelling, en ik en bevond my niet alleen om er den zin 
van te loven, alsook de grpndigheid van hunnen inhoud 
en de matigheid der. uitdrukking. Ik reken 't my als 
eene pligt van myncn dank te wyten aen de opstellers 
van zoo merkweerdige schriften, van hun over hunne 
toegenegenheid en hunne pogingen te bedanken en vau 
huu te verklaren dat zy groote verdiensten verworven 
hebben by God en by de II. kerk. 

Onnoodig is hel dat ik hun aenwakkere om voort te 
gaen langs den weg dien zy van 't begin af ingeslegen 
ayu; om voort met kloeke schreden te wandelen op 
die baen gelyk zy tot nu toe gedaen hebben, Hunne 
overtuigingen gestaefd gelyk de onze, op de onwan
kelbare vvaeiheid der grondregels en op de hennis der 
pligt, en zyu geone overtuigingen die uit eigen belang 
doen te werk gaen, die door afdwalingen geschud wor
den, die veranderen in 't byzyn der volbragte daedza-
ken. Hun vernuft, terzelver tyd door schrausludien ont
wikkeld en door den fakkel des geloofs verlicht, hel 
zich niet door allerlei winden omdracyen, om morgen 
af ie keuren wat men gisteren voorenstond. ' 

Gy en uwe medeschryvers, gy hebt de leeriug om
helst voorgehouden door de Bisschoppen van Belgen
land in leerslukken die uitgegeven zyn 'geweest, en die 
ontwikkeld zyu.geworden door schryvers die steunen 
op de aloude leering der Kerk, nog onlangs herrinnerd 
door '£,-. II. den Paus. 

Hadden sedert lang al de kalhollkeu van ons land 
hun gedrag aen deze grondstelsels gelykvormig ge-
maeki, de kerk had zoo meermaels hare regteu zien 
ontkennen en schenden in Belgenland; en hare leden 
zouden tegenwoordig in zulk eenen toestand verkeereu, 
die eenen nog akeligen voorspelt. 

ik ueem deze gelegenheid waer om u gelukwenscheu 
en dankbeluigiug tóe te zeggen nopens uwe aenge-
kleefdheid in alle omstandigheden jegens den IJ. Stoel, 
nopens de wysheid en den yver waermede gy de voor 
reglen des opvolgers vanden II. Petrus verdedigd. Uwe 
haudelwys is deze van menschen die verslaen tt>t wat 
men, als kinders der II. kerk, verpligt is, en van schry
vers die zich frank af katholyk verklaren. 

Aenveerdt, Mynheer de hoofdopsleller, de uitdruk
king myner toegenegendheid en myner herkentenis, 
en gelieft dezelve aen uwe voortreffclyke medekampers 
over te zeggen. 

U zeer ootmoedige en zeer toegenegene dienaer, 
f Theodoor, Bisschop van Luik. 

lloomen, 0 Maert 1870. 

Ze hebben deze weke eene veste en een policerautse 
gevonden buiten de Gentpoorte, van een laacier van 
ons garnizoen. 

— iYIgr. de JVIérodc heeft in het Vatieuon zoo nood
lottig gevallen dat hy zyn been gebroken heelt! 

— Er is een credit van 150 duist lï. gebracht op den 
budget van flnanlien voor de fabricatie van koper geld 
vau !2 en 1 centimen. 

— M. Lodewyk Van Keirsbelck, ontvanger van be
lastingen te Everghem, is aldaer overleden. 

— Men weet dat, by ministerieel besluit, de waters 
van het afleidingskanael der Lei tussohen Deinze en de 
afdamming van Balgerhouke, Maendag afgelaten zyn" 
geworden, om de opzoeking te kunnen laten gebeuren, 
bevolen door de regterlyko overheid, naer .het lyk van 
den veilenkoopman, van Brugge, met name Van Nieu-
weuhuyse, over eenigen tyd vermoord, vermoedelyk 
door den genoemden Duchatelet, van Gent, welke on
der deze beschuldiging is aengehouden en zyne pligtig-
heid blyft ontkennen. 

De yverige opsporingen; om het lyk van het slagtoffer 
te ontdekken, zyn gelukkiglyk niet vruchteloos geble
ven. ' 

Het lyk is op den bodem van het canacl te xMceren-
dré ontdekt geworden met oenan zwaren steen aen den 
hals, welke belet beeft dat bet naer boven kwam. 

— 't Is M. P. Desmcd, van Kortryk, die don coreprys 
behaeld beeft, in de groote pryskamp van canarievo-
gels in Engeland, vo< v een gelïuv rnanneljo. 'I Is een 
kostbaren zilveren beker. Er waren meer als duisl 
mededingers. 

— De werken van don yzcron weg van ïper naer 
Oostende, zyn deze weke begonnen ai den kant van 
het gehucht van Veurne. 

— M. Cassiers, oud-senateur en gekend door een aen-
lal economische en polilike werken, is zondag, in den 
ouderdom van 82 jaren, Ie Kloulhulst overleden. 

— Te Grave, in Holland, is er een vader van familie 
die zyn 52" kind te kersten gedaen hoaü. 

— De genaemde Eduard Brouckacrt (gezeid Rinck) 
en Jan Vangaele, van Kortryk, komen aengebouden en 
in het gevang opgesloten te worden, de eerste onder 
de beschuldiging van diefle van drie ballen lynwaed 
ien nadeele van M. Dellour-DcHiayc, fabrikant !c Moes-
krocn, de tweede van rocdepligligheid in die diefle. 

— M. Prévonaire, de doctrinaire vriend van hei mi
nisterie, is directeur van den nationalcn bank benoemd. 
Het personeel van den bank heeft de nieuw gekozene 
gaen felicileeren, zegt de Echo da Parlement! YVy go-
looven bel wel, zegt er een blad, met 100 duisl fr. per 
jare, het trektement van vyf ministers, de loon van 
honderd vyfiig schoolmeesters, mag men, myn ver-
dooye, wel geluk gewenschl worden. Ik voege er, in 
name van de belaslmg-beiaelders, ook myn felicilatien 
by. Geloof-je 'i, lezers. 

— De vlaemschc parmens gaen in 't korte hunnen 
wensch vervuld zien. Met 5 April acnstaende, gaeter 
al eerste zondag van ieder maend een vlaemsche ga
zelle verschynen, onder den titel^ Pier vau Parijs. Ik 
wensche Pier veel geluk en voorspoed. 

— Er worden in Engeland slechts zeldzame vrouwen 
verkocht, doch dat heeft nog al dikwyls plaelse in 
Schotland. Op de laetste mart van Glasgow, stelde een 
Highlander de zyne te koopc. Dewyi de koopware van 
eerste qualifeil was, boden er vele liefhebbers op. De 
verkooping had plaets voor 5 shiliings en een glas 
whiskey. 

De kooper was over zynen koop zoodanig content dat 
het al en te vele schilde, maer, och Meere', dat conlen-

; tementen duerde niet lange, met dat zy den hoek van 
de eerste strate ommegekeerd waren, gaf do vrouwe 
hem een rouffelinge van stampen dat hy er genoeg van 
had, en voor quiitancie sloeg zy hem drie landen in 
stukken. 

De vrouwe die men aen den armen duivel verkocht 
had, was eene meesteresse van 't boksen. 

— Alzoo orgelist zyn gelyk Murphy is nog al de 
moeite weerd: Zondag zyn 'getrouwd inde kalholike 
kerke van Londen, Mnrphy, de orgelist, 22 jaren oud, 
met lady Blanche Noël, 25 jaren oud, dochter van graef 
Gainsborough. Murphy was orgelist in dienst van dien 
„edelen lord, en omdat hy zag dat den orgelist meer 
liefde voor zyne dochter had als voor zyn orgel, zond 
hy hem weg; ja maer, 'ten duerde niet lange, lady 
Blanche verliet ook bot vaderlyk huis, van Exlon-
House, en ging haren bruidegom te Londen opzoeken. 
De grave ging er achter, om haer te doen weerekeeren. 
maer lady Blanche was meerderjarig. De trouwe heeft 
plaelse gehad zonder den vader, gelyk gy wel denken 
kan, in tegenwoordigheid van twee" getuigen en vol
gens de engelsche wel. 

— Het. hekelbladje rindiscret deell eenige pikante 
levensbyzonderheden mee over de heer Chazal, gewe 
zen minister van oorlog. 

P.-E.-F. Chazal is den 24 February 1808 te Tarbes 
in Vrankryk geboren. Na den dood van zynen vader, 
een fransche conventionneel, die door Lodewyk XVIII 
verbannen was, maokle hy te Luik kennis met zynen 
landgenoot, K. Rogier, destyds onderwyzer en een der 
opstellers van de gazette Ie Poliliquc. Van middels ont 
bloot om zyne studiën voort te zetten, wierd hy rei
ziger in laken, en associeerde zich daerna met eenen 
kleermaker. In 1830 geraekle hy in onmin met zynen 
geassocieerden, en was op het punt regisseur te worden 
van eenen reizenden troep Jtunstenaers, maer juist brak 
de revolutie uit, en hy volgde zynen vriend Rogier 
naer Brussel, die welhaesl lid van het voorloopig gou
vernement wierd. Door dezeu geholpen, kwam hy spoe
dig in hel leger vooruit, liet zich in de maend Augusty 
1847 naturaliseeren, en wierd eenige dagen later lol 
minister van oorlog benoemd. 

In 1849-verspreidde zich eensklaps de tydinge dat hy 
door de cholera aengelast en gestorven was. De koning 
dacht reeds aen de benoeming van zynen lykdienst aeriï 
Des nachts waekten er eenige leerlingen der militaire 
schole by het lyk; de salon was goed verwarmd; eens
klaps wierden zy eene beweginge by het lyk gewaer. 
De dóeteur wierd verwittigd en'nu wierd er eene war
me assche op het lichaem van den gewaenden dood 
geleid, en allengskens keerde het lü\\n\ terug. De ge
neesheer deed hem in een verwarmd bedde loggen en 
verzorgde hum. Na eene langdurige behandeling her
stelde Chazal eindel.yk geheel en gansch, en hernam 
bezit van zyne portefeuille. 

— Men spreekt vele van do engelschmans, dat do 
deze een n'jondlje vleesch kunnen doen, en 'k zou 't 
gelooven ook, als men de volgende cyfers wel nagaet: 
Gedurende het jaer 1809, zyn er in de stad van Londen 
meer als 122 duist slagtboeslen uit vreemde landen in
gevoerd geweest. Wat zou-je alzoo denkeu van die 
heer en djiks? lezers en lezeressen. 

— Een gemaskerd bal, zegt de Figaro, is een mensch-

lievend geslicht voor de leelyke vrouwen. En 't is 
waer ook, die een schoon aun/.ichtc heeft en moet het 
niet «luiken. 

— De regen, 'l is te zeggen, 't water die uit de lucht 
valt, heeft over eenige dagen, op de Seiuc te Parys, 
een schip letterlyk in vier en vlamme gezet. Maer, zult 
ge misschien zoggen, dat en kan niet zyu, 'l is onmoge-
lyk ; hew.-I, 'I is noglans zoo. 

Er lag een schip met ongebluscht kalk geladen op de 
riviero, men was aen het lossen. Al met een keer begon 
het zoo hard lc regenen dat het kalk in brande schoot, 
en men heeft zelfs groote moeite moeten doen om dien 
brand te btusschen, die dreigde veel schade te veroor
zaken. 

— De vermoedclyke dader van de moord van de 
vrouwen Vandepoel, in de Brabantslrate te Brussel, 
zit sedert drie weken in 'l prison. 't Is een bakker, die 
groolc sommen gclds aen de slagtoffers verschuldigd 
was. Men zegt dat hy bet bekend heeft de dader Ie zyn. 

— De geeslelykheid kost in de Verecnigde-Staten 
van America, twaelf millioen dollars per'jare, de 
swaeddoenders veertig millioen, de heeren avocalen 
en rechters't zeventig millioen, en de rbum, dat goed 
verwarmd drankskc, duist millioen frank. 

— Jan Deswaerhart is Maendag morgen subilclyk 
overleden, door het drinken van een liter geniver. 

— Italien, gaet uil gespaerzaemheid 5')'duist solda
ten, klasse van 186o, naer huis zenden. My dunkt dat 
dat eene van de schoonste écomomies is die er kunnen 
beslaen. In ons Belgenland gaet het anders, in plaelse 
van verminderen, vermeerderen de miliciens van 2 
duist man, dal is juiste't avorechtste. 

— Aaaaavis aen de witters. Ze hebben in Engeland 
een nieuwe middel uitgevonden om te witten, die ia . 
het volgende bcslaot: Men laet 4 oneen, engelsen gc-
wigte, wel te verslaen, Iym in lauw. water twaelf uren 
lang wecken, en lost ze'dan op in heet waler. Zes of 
acht pond, allyd engelsen gewigte, sulphas baryli 
wordt zoo fyn mogelyk gepoederd en mei water ge
mengeld en behoorlyk rondgeroerd. Als dat gedaen'is, 
toen wordt de opgeloste lym er bygedaen en het meng
sel eenigen tyd dooreen geschud. 11 eigene men er mede 
wit, overtreft al helgeue dat men tot hiertoe uitgevon
den heeft. 

— De oogziekte heerscht op eene bedroefde wyze in 
het geslicht der wcezemeisljes van Kortryk. 53 van die 
ongelukkige meistjes liggcn'rael deze kwale in het hos-, 
pilael. 

— Sedert dal de canacl van Sucz bevaren wordt, kan 
men nu de wereld rond voyageren. Eene compagnie 
van den yzeren weg in America, heeft een train de 
plaisir ingericht, om een voyagetje rond de wereld te 
doen, voor al degene die willen. Do voyage zou drie 
maenden duren en C duist 230 frank per hoofd kosten, 
wel te verslaen, voor de eerste classe. Die goeste heeft 
en moet maer naer America gaen, maer hier te Brugge 
niet, zulde. 

— Duchemin, de moordenacr, die over eenigen lyd 
lot de dood veroordeeld is, is getrouwd, met de vrou
we, met welke hy sedert langen tyd leefde. Nadat hy 
getrouwd was, heeft men hem de camisolc de forcei 
aengedaen, hetwelk hy slechts zal verlaten om te ster
ven. 

— Eenige persoonen, die woensdag nacht wat late 
in de herbergen gezeten hadden, te Antwerpen, vonden 
by het naer huis gaen, een persoon op de Meir, die in 
een soorle van garde civiqire gekleed, gedurig treur-
marchen op een trommel sloeg. Wanneer men hem 
vroeg waerom hy dat dede, antwoorde hy dat hy achter 
hel lyk van zyn overste ging. Dat gezegde verwekte 
een groot gelach, maer daeraen en stoorde de man hera 
niet, en hy trommelde voort dat 't lust gaf. Ongetwy-
feld zou hy nog langer en dapperder getrommeld heb
ben, hadden twee nachtwakers geen einde gesteld aejtt 
den nachtelyken trommelare met hem naer huis te 
geleiden. Men denkt dat dien mensch in zyne herssens 
gekrenkt is. 

— De vreeze voor de pokziekle heerscht nu alge
meen in Parys. Elk-end-een beeft by het hooren van 
het woord da pokken, die reeds al meer als 80 slagtoffers 
gemackl hebben, terwyl de borstontstekingen 170, en 
de maesels 500 persoonen naer 't graf gesleept hebben. 

Men spreekt van niet anders als van vaccineren. Men 
zegt dat geheel het stadhuis deze weke zich heeft laten 
vaccineren, van de gargon de bureau tot den senator-
prefect, Twee honderd drie-en-'t zestig keers heeft het 
lancet het vel van die bureaucraten deursleken. God 
geve dat die schoone jongens geen pokke gezichten en 
krygen. 

— Zondag voorlaetst was er eene groote masse van 
volk in de II. Magdalena kerke te Parys. Onder andere 
zag men daer een jong joufvrouwlje, die zoo hard zy 
maer on koste op hare borst klopte, zeggende: « Med ' 
culpd! -med maxima culpd!» Vergeeft het my, 6 Heer • 
ik heb gezondigd. 

Ja maer, in 't uitgaen van de kerke, zclte dat boet-
veerdig joufvrouwlje haer voetje op de sleper van eeiï 
kleed, en tuimelde achterover. In't vallen vloogeaer 
een dozyntje portemonnaics uit haren zak. 

— Ziet eens, zei er een heer die het joufvrouwtje 
opnam, ik kenue geheel wel de vermenigvuldigin'g van 
het brood, maer die van de portemonnaies, oh! dat is 
boven myn verstand, dat en kenne ik in 't geheele 
niet. Komt, joufvrouwtje, als 'tu belieft, dat mirakel 
by de commissaris van police uiteen leggen. 

Onder weg stak hot joufvrouwtje haer hand in den 
zak van haer kleed, nam eea handvol snuif, smeet het 
in het aengezichte van den genen die haer lot by tle 
commissaris vergezelde, en zei: 



— « Herinnert gy u, dat gy niets anders als stof en 
Z)t. » 

Als dat gedaen was, stelde zy het op een looptje, en 
't loopt nog, dat joufvronwtje. 

— Te Brussel gaen ze rond by de engelschcn aldaer 
woonachtig, met eene inleekeningslyste, voor het op
richten van een standbeeld voor W."K. Glaslone. 't Is 
wel te peizen dal er dat standbeeld ook eerder zal 
komen, als 't gene wacrvooren de Vlamingen al zoo 
lange rond gaen. 

— Ter gëlegentheid van de verjaerdag van 't kleen 
Poleomtje, heeft er eene amnislie van zekere straffen 
plaetse gehad in Vrankryk. 

— Een postiljon van Napoleon I. — Te Krakau, is er 
een man van 96 jaren overleden, die in zynen tyd ee-
nigszins berucht was. Zyn name is Gil Mi go la. 

Hy redde Napoleon I, tydens de expeditie van Rus
land, toen het fransche leger in overliaesling Moscou 
verliet, welke stad door Rostopohiu in brande geste-
ken was. 

Een troup kozakken vervolgde de voilure van de 
keizer. Gil Migota gelukte er in, door 't zeere ryden en 
omwegen» aen hun te ontsnappen. Aldus was Napo
leon I tot tweemael toe het behoud van zyn leven aen 
de bekwaemheid van eencn postiljon verschuldigd. 
't Was aen den koetsier Gesar te danken, als Napoleon 1 
eerste consul was, dat hy aen dé ontploffing van een 
helsclic machine ontsnapte, in de rue Saint-Honoré. 

— Eenen doctenr — er zyn er tegenwoordig vele van 
dien calibcr — hield vele van by de boeren in de her
bergen te gaen en daer te zeggen dat den mensen geene 
ziele en heeft. Hoe kunt gy dit weten? Vroeg hem 
eenen boer. Moe ik dat kan weten? Geheel gemakkelyk, 
zei den docteur. Gy weel dat er altyd gezeid wordt dat 
de ziele in het ligcliaem is van den mensch. Hewel, ik 
heb ik nu wel duist keeren in de ligchamen van de 
menschen gesneen en zelfs open gedaen, en ik en heb 
nog nooit geen eene ziele gezien of tegengekomen. Dal 
de menschen, gclyk of ze zeggen, eene ziele hadden in 
bulder ligchaem, ik zou toch zeker wel eens eene ge
vonden hebben. 

Dat is nog al wel geraissonneerd, zei den boer, en 
ik moele daeruit besluilen dat alle menschen, en by-
gevolg gy ook docleur, anders niet en zyn als beesten. 
Nu wilt gy voor eene heeste passeeren en aenzien wor
den, dat staet u vry; macr ik voor my, 'k en zou niet 
geerne. 

Maer, docteur, 'k ga nu ook iets vragen. 
— Waer zit het verstand van de menschen? 
— Hoort, in 'l hoofd, verdraeid, in de heerssens. 
— 't Was ook alzoo da 'k het peisde. 
— Hewel, docteur, dat zy in uw hoofd moesten snicn, 

en uwe heerssens openleggen,zou-je gy peizen dat zy 
uw verstand zouden zien of tegenkomen ? 

— Hé! wadde? hoe zeg-je?.... En den docteur weg. 
-— Zy zouden wel zyn verstand vinden, zei den boer, 

maer 't ware om 't in 't zolhuis te steken-
— WMl-je e keer weten hoc vele dat 't slyk te Parys 

wel wcerd is? 'k Ga het u zeggen. Voor de aen bestedei s 
die het per masse koopch, is de morre van de straten 
a peu prés C00 duist frank weerd, macr als het in de 
rolpitten verbleven heeft en dat het als mest verkocht 
wordt, van 3 tot 5 frank de meter cubiek, beloopt de 
opbrengst a peu prés tot 3 miljoentjes. Dat brengl de 
paryssche morre op. 

— Eene der boschwachters van den hertog van 
Glucksbnsg, Koester geheelen, schoot den 20 February 
te Louisenland, in Duitschland, een overheerlyken ko-
ninklyken arend, die byna negen voet lang over de 
vleugels was. Deze arend had langen tyd grootc ver
woestingen gedaen onder hel wild en de kudden scha
pen. Het dier scheen dood te zyn, en de jager ging het 
in eenen stal leggen. Den volgenden morgen ging hy 
de deure openen; eensklaps kwam de arend, die her
steld was van zyne bedwelmingen die men deod meen
de, opgevlogen, en wierp zich met een geschuifel van 
razernye op den man, dien hy met zyne klauwen by de 
billen greep, terwyl hy poogde hem de oogen uit te 
trekken. 

Ofschoon de jager reeds lyf om lyf gevochten had 
met wolven en wilde zwyns, had hy nog nooit met 
zulk eene partye te doen gehad. Zonder zich te laten 
ontroeren door de woedende bekslagen, waervan hem 
een de wang geheel en gansch doorboorde, gelukte hy 
er in den hals van den arend te grypen en zoodanig te 
knellen, dat hy zyn vyand schier versmachtte. De arend 
bragt hem desniettemin nog verscheidene verwondin
gen toe aen het gezigt en de billen. Eindelyk bezweek 
de krachtige vogel,' maer de jager is in eenen zeer 
ergen toestand. 

Prleütca*ljlic ïicnocniiKgca. 
Mgr de Bisschop van Brngge. kdmt de volgende henocmiiigen le dopn: 
M. De Bien, Onderpaslor te St-Gillis, le Brugge, wordt Pastor (e Sle-

Calherine, onder Guerne, in vervanging van tl. De Crolx, die zyn ont
stof? Gegeven heeft. . • , _ , 

'M. Van Renyiighe, Onderpaslor le Passchcndaclc, wordt Onderpastor 
te si-Gilles, te Brugge. 

M. Messelyn, Onderpastor le Berrst, wordt Onderpastor te Passchen-
daelê, en is vervangen te Üeersl, door M. Neurath, coadjutor te Ste Catlic-
i-ine, Cueriie. 

M. De Jaegher, onderpaslor le Zonneheke, wordl pastor le Zandvoor-
de(Ostcude), 

Iilaa«'lfitj«®. 
Over eenige dagen, zegt eene amerleaensche gazelle, hood zich een 

jniiR canadiscli meisje hy haren domino aen en zi«gl:l)o ...do.... dom... 
domino, wal moet ik u betah-n om my te trouwen? 

— Drie dollars, ot' onderhalve dollar per persoon. 
— En toen levert gy alles? 
— Ja wel, myn Helste, 
's Anderendaags komt hel Ueflyk meisje weere: 
— Mynheer, hier zyn er drie dollars, wilt gy my nu trouwen? 

— Wel kind lief, 'k en vraeg ik niet beter, maer waer is de jongman 
waermede gy trouwen wilt? 

— Wel, dominé, ik heb gedacht dat gy my een zou geleverd hebben 
voor onderhalten dollar? 

Een heer die zeer ervaren was in de lnnribonwkunde en al wat deze 
aengnet, had in zyne strekeeen vreemd ras van verkens bekend geinaekt 
en verspeid. Hy ontving laelsl van een boer eenen brief beginnende in 
dezer voege: « Mynlieer de grave, ik heb gisteren op de mart van M , 
geweest en met veel plaisir tact ik u weten dat ik er veel verkens gezien 
heb van nvve soorle. 't Gr waren ook veel beesten op de mart en het ver
wonderde my groolelyks er u niet gezien te hebben.... » 

Ik en kunnen 't niet verstaen, zei er een oude preflicanl op zekeren 
dag tegen den koster, een oude kleermaker, die vele jaren met hem in 
deZelfsle kerke gediend had, 'k ken kunnen 't niet verstaen, Thomas, 
boe dal 't meugelyk is dat de boeren en de boerinnen zoo vele naer myne 
sermoenen niet meer en komen hooien lyk eerlyds, en toch ben ik over
tuigd dat ik op heden zoo goed preken als in myne jongheid. 

— Ja, dominé, zei Thomas, 't gaet tegenwoordig met de oude predi-
canten lyk met de oude kleermakers. Ik ben zeker dat ik op beden zoo 
goed kan naeyen als voorheen, en de sloffe is ook altyd dezelfste, maer 
de snee, dominé, de nieuwe snee, 't is dal die 't ons doet man i 

Callno en zynen knecht. — In zyn slaepkamer zyn de fenteneelen toe: 
— Seppen! 
— Mynheer? 
— Wat ure is't al? 
— Ik ga de keerse aensleken en op de horloge zien. 
— 't tën is niet noodig, trekt de fenteneelen een weinig open om te 

zien als 't al dag is. 
— Oh! Mynheer, 'k ga algelykde keerse aensleken, ge zult toen nog 

beter zien als 't dag is. 

Maendag morgen gingen er twee geliefden, een jongman met een jong 
meisje, schier malkanderen kussende, naer het stadhuis, te Geeracrds-
bergen, om hun le laten trouwen. Onder weg rees er een geschil tusscheh 
de twee alderliefste op. lol zoo verre dal de jongman van gedacht veran
derde, en zyne liefde met wat geniver ging wegspoelen. Al wat het 
meisje zei, prak of smeekte, by bleef nnveranderlyk in zyn gedacht, 
't Lief meisje liep in allerhaeste naer de mart om hulpe, en eenige vrien
dinnen vergezelden ze naer de herberg, omringden den jongman en gin
gen zelfs lot bedreigingen over; maer hy stelde zyn hazepooten aen en 
poetste de plaete. 'i Was tyd ook, want die lieve langelongjes waren van 
zin hem by de kragc le stekken en door geweld hem te dwingen om le 
trouwen. O, wat is de liefde toch een aerdig ding! 

Beesten klaps. 
Een vigilantepeerd staet 's nachts tegen 12 uren aen de comedie. Van 

vermoeidheid laet hel kop en ooren hangen en zcglal zuchten aen zyn 
nevenpcerd : 

(Ï Hoort eens hier, cameraod, ik voel dat het met my algauw zal ge
daen zyn. Deze winter heeft my den nekke gekraekt. Over drie jaer heb 
ik met harddraven den eersten krak gekregen; ik haelde prys en premie, 
en uil dankhnerheid'verkochl myn meester my aen eenen voerman in de 
stad, by wie ik meer slagen als eten kryg. Ha, ha! 't Is eene plaetse 
in 't lekkere-beeljes-gnslluiis! (Het grinnikt.) — En wat toch is hel 
hier in.de strale! ik was geheel in 't zweet, en moet nu hier stille staen, 
waer de wind zoo geweldig waeil, dat het door merg en been dringt. 
Dat eeuwig kwispelen met de zwepe en brengt ook maer weinig bate 
meer aen. 't Is nu al de een-en-twinligsle nacht, dat ik voor den twaelf-
ven van de strate niet geweest en hebt; 't is alsof ik nachtwaker ware 
in de plaetse van peerd. Daer komen ze! Een... twee.... drie.... vier.... 
ju! Neemt hel ooit een einde? Zoo! die dikke mevrouw nog op den koop 
toe, twee honderd pond! Nu, cameraed, dat is ten uwen laste; dezen 
keer moet gy alleen trekken; ik zal blyde zyn als ik er hard genoeg by 
sukkelen kan. » 

l)i voerman stapt op den bok, laet de zwepe vallen, en onze held 
strompelt nevens zynen makker voort. 

Een wagen mei kalvcrs stond voor een herberg. De kalvers raison-
neerden onder malkaer: 

Eerste kalf. Een schoone equipage! 't Schynl wel, dat ze ons voor ha
ringen aenzien. 

Tweede kalf. Och, kyk eens toe, of myn nekke nog geheel is. Myn kop 
zal afvallen. Die ladderpylcn klemmen my zoo, dat ik geen asem meer 
•krygen. 

Derde kalf. My hebben ze de voeten 't samen gebonden, alsof ik een 
wolf of een leeuw was. 

Vierde kalf.-Kn gy ligt allen op my, zoo dat ik al zoo dinne zyn lyk 
een blad papier. Kon ik maer een druppel water krygen! al 't andere zou 
nog te verdragen zyn; maer dorst lyden, dat is vreeselyk. 

Vyfde kalf. Daerom slaet onze voerman al zyn derde pinle binnen. 
De voerman komt uit de herberg, vaegt zynen mond af en rydt met de 

arme kalvers voort. 

BURGERLYKEN S T A E T . 
Buwclyften. 

Den 18 Maerle. — Ferdinandus Dumalin, werkm., met Maria Mess, 
kanlw. Augustus Buyse, werkm., met Eugenia Derpoorler, kantw. 

Overlydens. 
Den 12. — Medard Tanghe, drukker uitgever, 31 jaer, Gheerwynsrr. 
Den 14. — Antonius De Jode, weduweColeta Ahrams, 81 j . , Ste-Catha-

rinast. Anna Sercu, weduwe Jacobus Dumalin, 87 j . , Potteryrei. Anna 
Vanden Abeele, 31 j . , Helmstraet. — Den IS. Isabelle Vergauwe, wed. 
Ivo De Beukelaere, 65 j . 5 m. Oudenburgstr. — Den 16. Frederic Vander 
Moere, echtg. Sophie Dhollander, 41 j . , Nieuwe Gentweg. Isabella Fon-
teyne, wed. Franciscus Macquyn, 73 j . , Potteryrei. — Den 17. Amelic 
De Pachlere, echtg. van Lamhert Jeksc, 58 j . , Vuldersstr. — Den 18. 
Joannes D'hont, echtg. van l'.osalie Vercruysse, 24 j . 11 m., Mariaslr. 
Edouard Vandaele, echtg. van Theresia Ansaelens, 59 j . , Mariastr. 
Eugenia Mesldagh, echtg. van Franciscus Potié, 73 j . , St-Jacobslr. 
Maria De Keersgieler, echtg. van Franciscus Troost, 71 j . , Gendpoortstr. 
Barhara Lambrecht, 81 j . , Ste-Claraslr. Seraphiuus Van Troostenber-
ghe, wed. van Josepha Andries, 74 j . , Sle-Catharinastr. Ludovicus 
Van Houtryve, echtg. van<Conslanlia Lecoutre, 54 j . 7 ra., Roozendaelst. 

5 kinders onder de 9 jaer. — Geboorten, 25. 

B E K E N D M A K I N G E N . 

MAGAZYN VAN BOUWSTOFFEN. 
Depot van Porceleinen en Gleiersche Tegels, inland-

sche en porllandscheCiment, Plaester, Tarrast, enz., by 
P. De Graeve-Cloet, Groene rey, by de Vischmarkt, te 
Brugge. 

ÏHj ' i i S p r c e k k a m e r t j e . 
Q. 't Is fyn gebreid, zulde. — Uponhill, heb-je uwe belofte vergeten 

de? — Kaltepoot, zendt maer op, wé-je, allyd wel gekomen. — Ko, 't is 
faible van je part. 

Den 18 der maend Maerle 1870, is te Brugge 
godvruchtiglyk overleden in den ouderdom van 
M jaren en 7 maenden, Mynheer LUDOVICUS-AU-
GUSTUS VAN HOUTRYVE, echtgenoot van Gonstancia 
Lecoutre, stoker, kerk- en dischmeester van St-Gil
lis, en werkend lid der Sociëteit St-Vincenlius-a-
Paulo. 

De lykdienst zal placts hebben op Maendag 21 
dezer, om 10 uren en half's morgens, in de paro
chiale kerk van Sint-Jacobs. 

Vrienden en kennissen die door vcrgelenheid 
geen uilnoodigingskaert en zouden ontvangen heb
ben, worden vriendelyk verzocht het tegenwoordige 
alszulkdanig te willen aenzien. 

H-. .I . . . . . « r o r o i a a a i w w m 

De jaerlyksche dienst ter gedachtenis van wylen 
den weledelen heer Mynheer de graef Denis Moles 
Lebally Dhont, zal plaets hebben, Woensdag 23 
Maert 1870, om 11 uren 's morgens, in de pro-
chiale kerk van de IJ. Magdalena. 

De persooncn die door vergetenheid geen uit-
noodigiugskaerte en zouden ontvangen hebben, 
worden vriendelyk verzocht het tegenwoordige als 
zulkdanig te willen aenzien. 

Vervolg Yenclïtien 
Onder de directie van ALPHONSE MATJS, opvolger 

van den stokhouder PAUL PAVOT, door het ambt van 
den Oeurwaerder L. GEERNAERT. 

K O O I » X> A . G* 
van 22 Noordsche en Hollandsche gekalfde en bekalfde 
Koeijen, Verwe-Kocijen, Kalf- en Wepel-Veerzen, 
voor d'neer Van Haonckx, koopman. 

Vrydag 25 BSacrt 1370, 
om 2 ure namiddag, 

te Sint-Kruis, by Brugge, aen het Genuente-Huis, be
woond door L. HOSTE. 

DOOR VERANDERING VAN WOONST. 

DYNSDAG S APRIL 4870, om 12 ure te Oedelem 
(dorp) voor Ferdinand Landuyt, landbouwer en her
bergier : 1 Merrie Peerd, oud 8 jaren, 1 vosde jaerling 
Volen, 4 bekalfde Melkkoeyen, jaerling Runders, zeuge 
Zwyns, Loopers en Viggens. Alsook Mcnagie goederen, 
Houtwaren, Rolingen, Fasseel, Stroo, Beeten, enz. 

Betaelbaer ten kantore van AI»»Bi. ninn», Stokhou
der, te Brugge, Waelschestraet, B 30. 

VENDITIE 
t e O o s t c a m p , {Wylz C a l e s h o e k ) , 

op DYNSDAG 22 MAERT 1870, ten 12 uren 's middags, 
voor Rümanus Verduyn, van : 

Beestiael, Sirooi, Hooi, Landbouwersgetuig, enz. 
De vergadering op d'hofplaets. 
BetaaXbaer ten Kantoore van toé&lré Vanderbcke, 

Kandidaet-Notaris, GeUlmuntsiraet, 37, te Brugge. 

V e r a n d e r i n g v a n " W o o n s t * . 

C. DE COCK, 
B o r s t e l m a k e r , gewoond hebbende Lange 

Rey e, E 59, komt zyne woonste te vestigen in het 
Oost-Ghistelhof, al waer hy zynen styl zal voort uitoe
fenen. Hy verhoopt door de goede hoedanigheid zyner 
koopwaren en de gemaligheid zyner pryzen, de gunst 
van eenieder te geuielen. 

MARKTPRYZEN DER VOLGENDE WAREN 
BRUGGE, 19 Maerle. — Per Hectoliter. 

Terwc, 15 00 a 22 00 Sucrioen, 00 00 a 00 00 
Rogge, 12 50 * 13 25 Boekweet, 00 00 a 60 15 
Boonen, IS 50 a 16 00 Aerdpppels, 7 75 a 10 00 
Geerste, 12 25 a 13 50 Boter per kilo, 2 73 a 3 09 
Haver, 7 50 a 9 50 Eyer per 26, 1 55 a 1 81 

VEÜKNE, 16 Maerle. — Per 145 liter». 
Terwe, 22 00 a 26 50 Haver, 15 00 a 16 50 
Rogge, 20 00 a 21 00 Boonen, 23 00 a 26 56 
Sucrioen, 19 00 a 21 00 Erwelen, 23 00 a 26 50 

POPEUINGIIE, 18 Maerle. - P e r Heet. 
Terwe, 18 90 a 00 00 Acrdappels, 9 00 a 00 o<> 
Roffffe, 13 75 a 00 00 Boter per kilo, 3 30 a 00 00 
Haver, 9 30 a 00 00 Hoppe per 50 k. 000 0 a 000 00 

ROUSSELAERE 15 Maerte. - per Heet. en half. 
Nieuwe Terwe fr. 27 00 a 30 00 Aerd. 100 kil. 7 50 a 8 25 
Oude » 37 00 a 37 50 Bolèr per kilo. 3 09 a 3 63 
Australische Tarwe 26 50 a 27 50 Eyers per 23. 1 45 a 1 53 
Roode »" 25 00 a 26 00 Viggens 25 00 a 30 00 
Kogge 18 50 a 19 00 Koolzaed 00 00 a 00 00 
Haver 16 50 a 17 50 Koolz.-OlielOS kil. 108 0 a 109 00 
Boonen 27 00 a 32 00 Lynz.-Olie 105 » 80 00 a 80 50 

D1XMUDE, 14 Maerte. — Per hectoliter. 
Terwe, 15 55 a 18 28 Boonen, 10 55 a 18 23 
Rogge, 00 00 a 00 00 Boter het st. 7 u. 2 27 a 3 36 
Sucrioen, 13 10 a 14 48 Eyers per 25, 1 50 a I 59 
Haver, 9 66 a II 38 Aardappels (100 k.) 8 00 a 10 00 

GENT, 18 Maerle, per hrct. 
Terwe, 20 75 a 00 00 Eyers, 1 60 a 0 00 
Rogge, 14 75 a 00 00 Aerdapp., 100kil. 9 50 a 0 00 
Geerste. 15 00 a 00 00 Koolzaed, 45 00 a 00 00 
Voederl ayer, 8 50 a 00 00 Lynzaud, 30 00 a 00 00 
Boekwiil, 17 00 a 00 00 Koolzaedolle, 59 öo a 00 00 
Boonen, 10 25 a 00 00 J.ynolie. 43 00 a 00 00 
Boter, per kil. 2 00 a 0 00 Kempolie, 24 50 a 00 00 

Uiugge, Drukkery VANDEI>BERGHI>DEKAU.\, 
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BUREEL TE BRUGGE 
alwacr dil blad verschynt 

DEN ZATERDAG 

IN SINT ANTONIÜS 
GRUUTHUIS-STRATE, numero 4. 

. ABUBBVELIlVCtEIV 

40 CENTIMEN PER REGEL. 
TJAER 30 

IN5CHRYVINGEN EN BETALINGEN 
geschieden op het bureel van dit blad 

EN' OP ALLE 

P08TKANT00REN, 
mits eene verhooging Van 25 ccnlimcn 

AElWKONDIIV«BlV 

20 CENTIMEN PEU REGEL 

De Vlamingen zyn getrouwe onderdanen — maer — zy en verdragen geen slavemy » (Keizer Karel). 

Pry»t voor stad 3 fr. 50 e. en voor de provincie 3 fr. 75 c. vooraf te betalen aen drukker VANDENBERGHE-DENAUXJ, te Brugge* 

YZERENWEG VAN DEN STAET. — 1 November. 
De uren met een (*) geteekend zyn expres-treinen. 
Van Brugge naer: 

Oostende 7.17 8*28 9.34 10.43 2.37 7*25 8.32 
Gent, Brussel, Mechc-

len en Antwerpen 7M3 7.38 10.08 12.43 3*27 6.13 6.38 
V. Ostende n. Brugge 6*45 7.00 9.30 12.05 3*00 5.45 0.00 
Van Gent » 6.02 7*39 8.45 9.28 1.22 6*30 7.17 
Van Brussel » 6*27 8.08 12.02 5*»» 5.57 
V. Antwerpen » «.»» 9.50 3.45 4*50 
Van Mechelen » 6*45 10.42 5*30 

YZERENWEGEN VAN WESTVLAENDEREN. 
Brugge 8.30 12.25 5.30 6.40 
Thourout 8.57 11.50 12.53 554 7.08 
Lichlervelde 6.»» 9.06 12.»» 1.03 6.03 7.17 
Rousselaere 6.19 9.24 1.22 4.25 6.16 7.38 
iseghem 6.33 9.39 1.37 4.40 6.27 7.50 
Ingelmunster 6 419.48 1.44 4.54 6.32 7.58 
Korlryk 7.»»10.10 2.10 6.50 8.25 
Vertrek Kortryk 8.3510.15 2.15 4.30 7.50 835 
Meenen 8.5810.35 2.37 5.10 8.12 9.»» 

*t J A E B 3 0 e n k a n v a n «lease v r e l s e n i e t 
•veel n i e t t - v r l g r n e d e n a e n z y n e t a l r y l c e l e -
K e r s e n l e z e r e s s e n m e d e d e e l e n . D e f a -
m e n s e k a l v e r c a d e v a n h a l f V a s t e n , w a e r 
i n e r v a n d e e s j a r e v e l e g e r e P r e s e i * t e e r t 

asal asyn; e n w a e r a e n i k h o u d e om d e z e l v e 
a e n O o d e n g e h e e l d e W e r e l d k e n b a e r t e 
m a k e n , i s e r w e l e toetje d e s c h u l d v a n , 
m e e n - j e . N a , t e n i s m a e r v o o r e k e e r t j e 
o p e j a e r t j e . ! L e e s t k i e r d i e k a l v e r a c d e : 

H r i t j a i a i i e . Baat je Vctteko. 
Hy lacht weer om der by te krysschen, maetjes. 

Voyez et considérez! 
Ziet en oordeelt! 

Moet er geen zout zyn?! zout zyn ?! zout zy n ? 1 Ja 't, 
zei 't Bertje. Geef het hem maer Djilleke, en geeft hem 
maer e bètje van Peperdinghe ook. 

Als de vuile slekke komt gekropen, 
Hier en ginds, door kerk en huis, 
Alles wordt met haren slym bedropen, 
Niet een woonste blyft er kuiscli; 
Maer, het middel is gevonden 
Om dat vuil, dat slinkend dier, 
Als by toov'ring te verwonden, 
En te dooden: lees hel hier: 
Men behoeft maer zout «e grypen, 
Dal men op zyn corpus strooit; 
En men ziet het krempenypen, 
Smelten, lyk het ys dat dooit. 

En 't is ook alzoo da 'k het meen e. Eene goeje gryp-
zout is genoeg, niet alleen om eene, maer om eenen ge-
heelen reesem vuile slekken dood te smyten of plat te 
duigen, ja nog platter als e zestje, en 't is ook alzoo dat 
het gaet gebeuren tot amuzement van de galerie of van 
de kykers en tot salerfactie van de lachers en de goè 
verstaenders, 

Gaet Djilleke hem ook e bètje vermaken, 
Slet eenigle veugcls de rebben te kraken. 

'k Vragen excusie aen myne geestige correspondent, 
den gewoonelyken Rebbekraker van 't Jaer 0, omdat ik 
voor ne keer e bètje op de grond van zyne functie terte, 
maer ieder zyne beurt, chaque son tour, zei de fransen-
man, dat en is niet te vele en dan is 't kwyte, dan en 
valt er van weerskanten niet te reclameren en Bastje 
Vctteko en den baron Kletscopius en moeten hunder 
daervooren percis niet duiken of niet schamen. Het 
spreekwoord zegt: Die in de wulle geverfd is en gaet 
niet meer af: en of twee menschen te gare kunnen met 
hunder machientje in eenen cavcau van nen keldere 
opgaen, binst dat de klare mane schynt, dat en weet 
Djilleke niet, maer hy zou 't ne keer kunnen vragen 
aen de vlicghere, of aen Bastje Vetteko, of aen baron 
Kletscopius zelve, die misschien al iets gezien hebben 
van die nieuw uitgevonden inventie. 

Dat ik gelyk Ferden ware, 'k ginge milledjouw liever 
naer Gent tuimelboomen maken, maer daer zoudt hy 
den aimabelen Amant van Marie ook kunnen rencon
treoren. 

Maer 'k moeten er by zeggen dat Ferden niet vele 
van zeggen en is, of 't en is op de dagen dat hy è bètje 
babbelwasser heeft binnengepakt, want dan zoudt hy 
deuren en vensters in stikken en brokken klappen; 
alsook op de dagen dat hy met veel decorum en valorum 
in seientia vigilanlorum conferenlien gaet geven op de 
hal Ie om werkmenschen te civiliseeren, en te bescha
ven, en te doen progresseeren, en te verbeteren! 

AtchieeeÜ! 
Dat riekt è bètje naer comedie of spektacle hé! 
Quel jolt tableau des mwurs! 
Wat geestig kraem van moralisatie! 
Atchieee! 
Baron Kletscopius en bastje Vetteko, maetjes, dat is 

zokken lekker koppeltje van twee farceurs. En ze we
ten 't wel, peis-je, en 't is geheel de stad deure gewe-

VVervick 9.0610.41 2.45 5.35 8.20 9.10 
Comen 9.1410.50 2.53 6.15 8.28 9.24 
Yper 9.3911.15 3.19 7.»» 8.54 9.50 
Poperinghe 9.5511.35 3.35 7.25 9.1010.10 

Van Poperinghe naer Brugge. 
Poperinghe 5.55 9.15 12.»» 4.40 
Yper 6.15 9.35 12.20 5.»» 
Comen 6.52 9.56 12.57 5.27 
Wervick 6.39 10.05 12.44 5.35 
Meenen 6.50 10.18 12.55 5.50 
Korlryk 7.10 10.55 1.15 4.15 
Vertrek Korlryk 7.40 10.42 12.45 5.»» 7.»» 
Ingelmunster 8.01 10.58 1.04 3.15 5.17 7.20 
Iseghem 8.11 11.05 1.10 3.21 5.25 7.26 
Bousselaere 8.27 11.18 1.24 3.35 5.40 7.40 
Lichtervelde 5.10 8.46 11-33 1.45 6.»» 7.59 
Thourout 5.17 8.55 11.40 1.55 6.08 8.08 
Brugge 9.25 12.05 2.25 6.30 8.38 

ROUSSELAERE ~ YPER. 
Van Rousselaere naer Yper 9.30 1.50 7.45 

Yper naer Bousselaere 7.30 12.25 6.45 

5 35 
5.55 
6.16 
6.25 
6.34 
6.55 
8.40 
9.05 
9.15 
9.40 

10.»» 

THOUROUT — OOSTENDE. 
Van Thourout naer Oostende 5.50 f,00 2.»» 8.10 

Oostende naer Thourout 8.00 10.50 12.00 6.18 
LICHTERVELDB -— VEURNB 

Lichlervelde naer Veurne 9.10 1.50 2.30 8.05 
Dixmude naer Veume Ö..51 2.28 4.»» 8.46 
Veurne naer Liclitervclde 7.S5 11.40 4.50 6.10 
Dixmude » 7.58 18.13 5.19 6.50 

NIEUPORT — DIXMUDE. 
Vertrek uit Nieuport 7.20 11.55 4.40 6.05. 

» Dixmude 9.55 1.55 5.20 8.50. 
BRUGGE NAER GENT LANGST EECLOO. 

Van Brugge naer Eecloo en Gent, 9.30 12.30 4.10 6.50 
Gent naer Eecloo cri Brugge. 6.45 9.10 12.50 5.00 

BRUGGE NAER BLANKENBERGHE EN HEYST. 
Brugge nner Rlankonberghe 8.S.Ï 1045 den zaterdag, 2.40 7.25 
Blankenberghe naer Brugge 6.55 9.24 » 11.40 
Brugge naer Heyst 8.45 2.40 7.25 
Heysl naer Brugge 6.05 11.20 5.20 

ten, van kleen" en groot, en 't is daervooren dat ze 
met de carnaval alsan beginnen met de andere men-
schen te intrigueeren, omdat er van hunder kwaëpoet
seryen en van die van hunder goeje vrienden zoude 
gezwegen worden, maer dat en kan niet pakken zoo 
lang als Djilleken leeft, en al hunder farcen, groot en 
kleen, op zyn collepynfje heeft. 

En ook, hoe goê vrienden dat zy te gare zyn, den 
eenen en kan de comique aventuren van den anderen 
niet zwygen of niet duiken, en 't is daermeê dat ze 
dikwyls aen 't kyven geraken, peis-je, en dat ze haest 
staeh om te vechten gelyk de honden om een afge-
knaegd been of om een brokke van e stuk oud en vuil 
vleesch. 

Baron Kletscopius die e bètje van de wetten kent, 
gelyk van alles, en die percis daervooren over è tyde-
tje nog eene kwiltanciè van eenen d comple op ze vel 
en op zyn aenzichte heeft laten teekenen, die zegt voor 
zyne rede, je m'en fiche, niet geraén, dat en kan niet 
zyn van zoo alsan op myn erve achter het wild te ko
men jagen; chasse privée! Zoo wel voor den eenen 
vetteko als voor den anderen. Chasse privée, wé-je? 
Kun-je niet lezen dè? 't Plangslje is met ne geheeien 
hoop nagels daerboven tegen de si ui ze vastgeslegen. 
Jaegt op joen eigen schasses privées, of zy je benauwd 
da-jer gaet in verdompelen of verloren loopen. Dat 
zegt dezen laetsten voor zyn rede. En, zegt hy, enfing, 
zegt hy, laet me gerust, zegt hy. En calomnieert myn 
of niemand meer of ik zal joen uitmaken voor ne 
vuilen klakplolter. 

En daermeê zweeg kletscopius, hy had gesproken en 
hv vaegde zyn mond af met een fyn batiste zakdoekstje. 

En baestje Vetteko en wilde aen baron kletscopius 
niet antwoorden. Hy en had daervooren geenen tyd, 
want hy moet morgen figureeren in de groote caval
cade van halfvasten, waervan Djilleken hier achter het 
programma laet volgen: 

STAD BRUGGE. 
C a r n a v a l v a n 1 8 7 0 . 

GJ- r r roo te g e c i v i l i s e e r d e e n p i ' o g g r e s z i e k e 
C a v a l c a d e v a n H a l f v a s t e n : 

opgedregen aen de wydvermaerde Dynastie van vo-lks 
vrienden, alias zuigplanten, kop- en steertstikken van 
het Brugsch coterie klykstje, tegenwoordig onder de 
sublime directie van den wel edelen, gestrengen en 
vernuftig geboren beere Julius Van der Zokken, van 
ouder memorie, zwaerdeken van de wolle commercie, 
Baron van 't snuif polizetje, Marquis de carabas, hola, 
'k wille zeggen de la marekons dans une voie progressie 
ve, scepen omzendbrief, z'est-a-dire badaud circulaire, 
groot kruis van 'tHooghuis, Bidder lintworm van't 
order van Geite, Rava avis in terrio, curieuzen opper-
gaei, langgebuisde sanhedrin ofte verwezen lid van den 
ouden Raed des pères conscrits etc, etc. etc, en inge-
rigt ten profyte van al die alles zouden sacrifieeren om 
het volk te scheeren, te pluimen en te vloeijen. 

De stoet zal om 2 uren nacrmiddag vergaren op de 
cour van de balie. Om twee uren en half fixe, zal hem 
de cortège formeer en, en defileeren rond de mart en 
zoo voortrekken al de Philipstockstrale om den gewoo
nelyken toer te volgen. De zelfste quéteurs van verle-
dene jaer zullen hunder chargeeren met de collecten te 
komen rondhalen. Zy zullen op tyde zorgen van bun
der bussen te komen uitydelcn in eene vigilante die 
aen 't achter ende van de cortège rydt en waer boven 
dat er een uitsteekbard geplakt is waerop men leest : 

Hier binnen zit eene paljasse, 
Die zal zorgen voor de kasse. 

O r d e r v a n d e n s t o e t . 
De postiljon van verleden jaer, want den dezen is 

impayabel en infatigabel, zoo wel te voete als te peerde. 
Maer hy heeft eene kleene variatie aen zyne costume 

gedaen. 'z Is half zwart en half wit. Hy draegt een 
malsenaers schorlvalletje op zyne borst en een pater
noster met een groot kruis op zynen rik. Achter het 
peerd gaet er een knecht met twee linge buizen onder 
zyn arms, en achter de knecht volgteen koei wachter 
Met een groot plakkaet, waerop te lezen staet: 

Dat boerlje discoureert voor 't libéral. 
En zendt zyn zeuns naer 't clcrical ; 
Hy wilt mac/ms en pastors conteotecren, 
Door eens en anders te willen vereeren, 
De god waervan hy 't «eesten houdt, 
Is lang gekend de god van 't goud, 
Het progres en de domme f lorie 
Maken da boerlje nog zot, jandorie. 

Geheel het muzyk corpus van de muzikanten van 
Sjing-sjang. Ze zyn expres uil het land van de chi-
neezen gekomen om de witte Cheval de bronze te spelen 
en om de cortège vanden grooten man-daerin te ac-
compagneeren. Deze spelen voor 't plaisir van Men-
heere Van der Zokken en van 't volk voor nieten, zoo 
'z en moeten uit de opbrengste van de collecte niet 
betaeld worden. 

Zyne doorluchtige excellentie den ouden jongman 
Bucephale in zyne natuerlyke posteure en positie van 
ezele gecoparaconneerd ia goude laken (zou men zeg
gen), maer 't en is al geen goud dat er blinkt, 't en 
is maer e betje verguldsel. 

Op Bucephales rik zit er eenen kleenen hansworst, 
met eene groote pancarte. Al voren leest men: 

Ons landeken is een comediekol 
Waerin de wael met den vlaming spot; 
Maer al die een strop aen zyn nekke kan dragen, 
Dien hoeft niet veel van de walen te klagen. 

Al achler leest men: 
Hommes de lettres! 
Maitre brocanteur! 

Marchand de vielles nippes ! 
Conseruateur par excellence! 

Daer tegen en valt er niet te protesteren! 
Een KARRE met ROEN om de peste marchand te geeseleu 

en om al d'amateurtjes van visch en koude SOUPE, alias 
stekveugels op hunder broek te gevea. 

Boven op de karre zit er eene brokke van een liberale 
kwezel verkleed in Seraphine, nevenst een brokke van 
een liber pensievende dibbe, gemaskerd in Marie. 

Achter deze KARRE met HOEN gaet een mannenmensch 
tusschen twee vrouwskerels en een vrouwmensca tus-
schen twee manskerels. al gemaskeerd in dutsta die 
buiten hunder privaet leven versukkeld zyn. 

GROEP. De zot van de gilde van Sinte Bastjaen, ge-
deguiseerd in de costume van onnoozelare. Twee fife-
raers verkleed in matsenaers knapen. Drie tamboers 
met trommels overdekt in de rouwe, met libere pense 
velletjes. De fifers blazen de raarche van Requiem en de 
trommelaers slaen het airtje van: Bon voyage cher Du-
molet. Hier achter volgt de koetse vau den hoofdman 
met vier peerden bespannen. Er staet op geschilderd 
in groote letters: 

Hy gaet op viage naer Portugal, 
Vivat 't Bastjaentje, 't is al liberael. 

GROEP. Het kistje van Pandora op e rood panekuisea 
vastgenageld op eenen vergulden troon, gedregen door 
zes werklièn verkleed in ministers kazakken. Vooren 
op de kasse staet in goude letters : 

De slekken zyn benouwt 
Vau den afslag van 't zout. 

Weeral afschaffing van rechten. 
Der en zullen haest niet anders meer als kromme zyn. 
Al de rechter kant staet: 
De kooplien en bankiers lachen in hunder vuist. 
Vermindering van 't port van de brieven. 
Het water loopt alsan naer de zee. 
Al de slinker kant staet: 
De visch en is niet dangereus want hy kan zwygen. 

Hy mag vry by ieder en elkend-eeu binnen komen, 
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maer hy loopt by preferentie nacr de keuken van 
de rvke mensehen, omdat hy benauwd is dat hy by de 
werkman zonder beutcr gael gefruit worden. 

Al achter staet in groote letters : 
Breed gemeten belaslinge op den geniver, 't is onï'de 

dronkaerds uit te roeien. 
Nevens Pandora's kuslje gaender twee commission-

naires, ieder met een kolossael plakkaet. 
Op heteene staet te lezen: 
De valsche democraten, maer oolyke potentaten, z'hen 

op het volk gepeist, omdat ze weten dat ne gildigogAro 

marcheert draegt 

werken doen. Ja'z, maetjes, z'hen op de werkman 
gepeist, ze zyn benauwd dat hy gael te vele drinken, 
want 't mag er af tegenwoordig dal alles zoo goedkoop 
is. 

Op bet ander plakkaet staet: 
Frère is fyn en styf beleefd (wie zegt er daer da 'k 

liege). Hy pakt veel meer als dal hy geeft, maer en wilt 
niemand bedriegen. De vermindering van Rechten be
loopt van 6 lot7'railjoen. De vermeerdering van Lasten 
is meer als 10 miljoen. Dat heet men wel kunnen re
kenen, hé, om toe te komen. 'kZal joen ne cadeau 
doen, broertjes, van 7 miljoen, maer je moet.my eerst 
10 miljoen 'thuis brengen. Zwygl, Djilleke, als de ge
niver dronkaerds uitgeroeid zyn, dan zal dun democra 
lenen volksgezindeu broere Frère de geniver contri
butie intrekken en geheel groote lasten stellen op de 
wynen en fyne likeuren van luxe. 

Merci, broere ! elk zegge hel voorts! 
Hierachter volgt eenen habüuè van al de kom, met 

een ydel geniver glas op eene groote cabaret dat onder 
eenen zwarten sluyere verdoken is, en achter hem eene 
deputatie van gelukkigaers, ieder in de costume van 
zyn ambacht en met eenen grooten nceud van crêpe aen 
bunder arms. 

De liberale justicie gedeguiseerd in een vrouwmensen 
met geheele groote Favoris. Menheere Van Concasse-
ghem, Menheere Van Goddinnoau en nog veel ander 
heeren van 'tzelfstc vak en conditie, maken haer de 
cour, en kunnen hunder niet empêchcren van te pro-
becren of 'z er niet een hairtje lot hunder profyte ofte 
avantage en kunnen uittrekken. 

Al de Tropmans van de Bclgique onder de hooge 
protectie van basljo Barrabas. Er en is geen eenen be
nauwd dat hy zyn köp gael verliezen. 

Den dezen die nevcnsl Barrabas 
eene plank van 't schavot waerop geschreven is : 

Ik zyn de wet, 
lïn -'k lachc met de reste! 
Afschaffing van de doodstraf. 
De moordenaers zyn de beste. 

De maconnike drukpresse verkleed in drie koppels 
van drie* wicrookers met zilveren reukvateu die Bar
rabas en zy.ne principen bew.ierrooken. 

CONTRAST. Een cabinet van parfumerie gedregen op 
eene berrie door twee comieke abonnés van 'tspec 
takel. Dit cabinet conteneert twee kleene zoete kamer 
meubeltjes, waervan dat de contenant van de contenu 
gedeguiseerd is in toile cirée. Deze volgen hier percL 
van passé om hét al te groot effect van de wierook è 
bètje te neulraliseeren. 

De bende van de claque, gemaskeerd in comedie 
zotten, ze zingen de.chaeur van de nieuwe ouverture van 
't spectakel en applaudisseeren hunder zei ven, en de 
heetekocken van 't hooghuis achter ieder clausetje. 

Vier claririctlen, 
Vier scluiiflrommels, 
Vier trompetten en 
Vier boura la las? 

spelen de Brabanconnc binst dat de klakkers bunder 
weeren om approbatie, en en train en enthousiasme te 
verwekken. 

CIIAR. Instruclif tafereel. De weegsehale van madame 
Themis vastgehouden door een menschenpostuer in 
caoutchou. Nevens de balance slaender al weerskanten 
twee solide palen verkleed in zwarte kazakken. 

Boven den eenen pacl leest men: 
N°l. Pro justicia. Ne varietur. 

T e ï£o\~tryi& "verooi'deelcl, 
EN 

t e ö e a r t v i T 8 f e s P r o k e i l ï 

Boven den anderen pael staet: 
Nu 2. -.Ne varietur. Pro justicia. 

T e Korfcryï i v r y g e s p r o k e n , 
EN 

t e G e n t vei'ooi-cleeldi! 
Achter op de wagen staet geschreven: 
Zoo juste wegen de menschen met de schale van jus

ticie. 
Knoppcert dat te ftare 
Of bindt dal aen malkare. 

Een vent verkleed in wachtje vier te peerdc. Hy 
draegt een uitsteek bard met hel volgende opschrift: 

Ziet liier de klare ftaze, maetjes 
En breekt peen beenen, brugsche zatjes 
01'loopt niet in de slyk ot' in de reyen, 
Maer lucht zal joon nacr buis toe leyen. 

De klare gaze volgt. Z.y is briljant en schitterend 
gepersonnilieert in viglien lanteerns, waerin dat er een 
oordtjekeerstje staet dat niet en brandt. 

Vier liedtje zangers met orgels. Zy spelen en zingen 
het liedtje van de brugsche collerie: 

A la facon de barburie,. mon ami. 
Eene copie van het uerwerk ofte horloge van den 

halletorre op een colossale korlewagen. Een witter met 
eene groote broze smeert de wielen en de wyzers in 
met hazen vet, en 't is daermeê dat ze van tyd tot tyd ne 

keer moeten stacn, en dat ze toen weere zeere, zeere, 
zeere voortloopen om juste te komen. Rond de galerie 
van den lorre leest men : 

Dans una voie progreasivo 
d manker'•• nous conlinuons 
Dep nis que je suis.enlrë aux foncUons!!I 

Chur triomphal met vlaggen en wimpels en vendels, 
etc. Op de wagen ligt de reductie in 't kleene van eenen 
verroesten stomboot zonder vier en buiten functie. De 
vrienden van 't progres en van' de ' maconnike ligne 
dansen en springen rond het uitgebrand stomertje dat 
het een plaisir is om te zien, maer ze moeten van tyd 
tot tyd ne keer afstappen om de kleene commissien van 
den club liberaël te doen. 

GROEP. De lyf knechten en penncslaven van den groo
ten mandarin en zyne ministers, gedeguiseerd in wal
sene en vlaemsche magisters, met en zouder bril, ma
connike predikanten, die saute-quipeut disent toujours 
la vèritè vroie en die Recht uil nooit en vergelen te 
liegen. Ze zyn geaccompagneerl van geheel den bazar 
der modepopperyen! 

De puppedingstjes zyn gecoiffeerd met veel reuke en 
ze zyn gedeguiseerd in raelkwuven, die ieder twee 
zoete melkpulleljes dragen, 't En is maer spytig dat 
hunder marchandise volgens de getuigenesse van 't 
pesteblad zoo katholyk is als Ulspegcl. ('t Is te zeggen 
dat ze tot drie keers toe is gedoopt.) 

Achter dezen groep volgt er eenen fraeyen duls ge
maskeerd in een jode. Hy draegt eene busso die hy 
naer de ky.kers uitsteekt om ook hier en daer een stui 
ver te coiïecteeren. Op de busse staet er voor den ar
men. Zoo 't en is voor hem niet dat hy schooit. 

TRIO. Drie persoonen maer eenen zot. 
De zeune van 't poussif cornul, gezeten op eenen 

charmante groene kemele. Hy toogl hem geheel styf, en 
digne, en serieus gelyk ne mem-her van de bienfaisance. 

Hy draegt eene pancarle waerop men leest: 
Hoera! let op! 't schoonste en begint nog maer te 

komen. Al zyn rechterkant loopt er: een soorte van 
eenen engelschen djek die getrouwd is en te peerde zü 
over eenen bezemstok en die er uitziet Jyk eenen die 
weerekeert van speelvoyage. 

Al zyne slinkerkant loopt er eene soorte van francaise 
met e spinnewiel en c mandelje met spoelbobyntjes. 

Char verloonende manage civique. 
Een zoet koppeltje staet op de aoant-scène onder 'l 

vendol van de ropubliquc. Een dik baslje, verkleed in 
officier van den êtut-cir/il, is bezig met het koppeltje aen 
malkacr vast te hinden met eenen band van roozen, 
cameliasen oranje blommen. 

Figuranten. Geheel de familie van de contracterende 
partje, gedeguiseerd in libere farceurs,die de calholiken 
vierkante uitlachen mei hunder trouivsakkcrment. 

Alleene. Achter op de wagen staet er een geestig 
meissen, van drie mael zeven, te krysschen omdat ze 
peist. van- alzoo te Brugge niet te zullen verkocht 
geraken' -

Eene bende kleene gadoues, verkleed in brugsche 
beerejongstjes' en trippelkncchten brokken. Zesmylen 
met oliekoeken en peerdemokken naer de mariage ci
vique, naer 't vendel en naer geheel de scène dat hel 
eene veritabele civile benedictie is. 

Drie oude veudels van 't oude Brugge. 
Op het middelste staet: De Hallenlorre. 
Rechts : De inslellinge van 't gulden vlies. 
Links : Bloei van ambachten en nciringen. 
Een nieuw vendel. 
De frangschen ècole des mmirs. 
Hier achter volgen Jan Breydel en Pielcr De Couinck 

in de costume en positie van Vlamingen die goesle hèn 
van te kryschen. 

Allegorie. Moeder Azyn trekt eene sleekkarre mee 
pecrdèvetlc voort. Moeder vuile sukkerye zit op de 
karre met ne grooten gailjard van ne jongen op heure 
schoot. 

Vyf goeye maetjes verkleed in commeeren die het 
nieuws* van deze verlransportceringe op pannen en 
Marmilten uiltrommclcn en rondklinken. 

Eene bende lachers gemaskerd in nouveaux remparts 
en gezeten in eenen geheelen grooten omnibus met 5 
peerden. Zy spelen eene soorle van muzike op trom
petten, porle-voix, eemers, gieters, violen, bassen en 
pompebuizen. Zekzecuteeren successivelyk d'airs: van 
Malbrouck s'vn va-t-m guerre! van oü peut-on eire 
mieux! Wacr kan men beter zyn ! van Halte-ld les gar
des pompes sont ld! van Boumlala ma tante turlurettel 
vau Le feu sacré de la etc, etc. Boven op de voi-
ture staender bluschpompen voor al d'accidenten van 
vier die der al vooren of al achter zouden kunnen uit
bel sten. 

GROEP. Achter dezen omnibus marcheeren de negen 
vreemde zonden, verkleed in de conditien van assuran
tie voor 't fransen spectakel. 

SLYPERS COMMERCIE. Wagentje, haest gelyk van ne 
schare slyp, maer de slypsteen is haest zoo groot als 
e karrewiel. Van vooren is 't er een plakkatje, waerop 
te lezen is: 

Nieuwe inventie om 't langste en 't vuilste endetje 
van den mensch zyn corpus te slypen en te zuiveren! 
Kom maer by! cinq centimes! Vuile Mite, de bazinne 
van uit het handen hotel van Westbrugge, staet met 
hare glocijende tonge op de slypsteen en Menheere 
Laudanum, den inventour van de nieuwe uitvindiugo, 
diaeil dat er Mite by lacht dat de tranen deur 't wagen
tje loopen. 

Zy krygt van den artist none boere laerle, omdat zo 
zoo admirabel haer venyndig tongstje laet slypen. 

GROEP. Twee daemtjes die de dochters zyn van hun
der papa. Ze zyn gomaskord in penitenten die boet-

veerdigheid doen omdat zy op de geboden vastendagen 
eene masse gezouten en ongezouten saucissen geëent 
hebben. Eene zwarte smidt, een gepommeleerden comp
tabel en eenen geheelen troep andere vergulde en ver
zilverde leegaers, Joopen erachter en bidden meê voor 
hunder bekeeringe. 

Twee commissionnarissen, ieder met eene gapende 
muizevallc op eene boonperssc. 

Tusschen die venten met hunder muizevallen gaet 
er ne president van een sociëteit van papier vermooi-
schers met een plakkaet waerop te lezen is: 

Appartement? propres! 
Zuivere vertrekken! 
A toner ou d yendre!' 
Te beuren of te koopen! 
A laisser ou d prvndre! 
Te nemen of er van weg le loopen! 

TABLEAU. Un accouchement sur la voie publique. De 
actie heeft plactse in een gadoux wagen, 't Zyn al sui-
kerspekken, maetjes! Want het kind kakt suiker met 
permissie, en 't is è knechte jongsljc, de vreugden de 
blydschap van papa ze vadere; 't en is maer alleene 
spytig dat hel proper dutslje geene moeder en heeft. 
Enting, 't is de gelukkige geboorte van de Westvlaming 
waervan 't eerste numerolje getrokken wordt van tus
schen de drukkinge van de presse. De vroedvrouwe, 
verkleed in eene minne, toogl het eerste poste jongslje 
acu het volk, en 't is daermeê dat de bruggelingen zoo 
genegenl en zoo reconnaissanl zyn voor die fraeye 
goeije minne. Den acte van geboorte en van recom
mandatie wordt stante pedas al zittende geteekend door 
papa Volksvriend, door peter Baeyevel, door maetje 
notaris die den acte opgesteld heeft, en door de vroed
vrouwe of minne die by dees occassie ook hét minis
terie van meter wacrgen'oinen heef!. 

HORS D'OEÜVRE. Corvus, zoo doofd als een oude 
kwakkel, gemaskerd in de costume van eene zwarte 
rave, gezeten óp een fyn geparfumeerd peerde cadaver, 
dat ze in passant op eene s!eè haer den bloèput voeren. 

Cavalier snil, met een viole. ,. 
Schepen Solide rikgrale. Hy en geeft maer al san van 

crepc. Hy speelt dat zyn kinne davert en dat het zweet 
uit zyn viole loopt, maer 't en is van geen effect meer. 
z' Hén zyne viole vermaekt, z'hên der zelve zes snaren 
opgespannen, maer, och arme! z-'h'én vergelen Van der 
de ziele weder in te steken en hy en kan au niet anders 
meer spelen als 'met een viole zonder ziele. 

PRAELWAGEN. Het model van de nieuwe statie van 
Brugge in plaester. En. Pierlala daer achterop eene ar-
duine pompe. Hel liedtje dat hy zingt en verkoopt, 
wordt met honderde handen vastgepakt, omdat ieder
een wel ziet on ondervindt dat Pierlala niet anders en 
(.oogt of en zingt als de'waeiheid. 

Hier achter volgteen geheel voer met schoone en . 
briljante beloften. Van vooren op het voer staet een 
opschrift dat klinkt als volgt: . 

Voor de kiezingen roepen onze weldoeners: 
Brugge gaet gelukkig, zyn! 
Brugge gael progres doen jn alles! 
't Project van de nieuwe statie is gereed in order. 
't Is op het hooghuis a) afgelezen ! 
Er gaet eene nieuwe normale schole komen! 
Met eene nieuwe collectie van meelmannen! 
En dat gaet schrikkelyk veel profyt voor stad zyn! 
De vaerlen gaen verdiept, gezuiverd em verbeterd 

worden. (Ja'z, en de vuile slyk in de stad gesmeten om 
de gezondheid te favoriseeren.) 

De kom en de kaeyen gaen vele verbeterd worden;.. 
e tc . etc 

Van achter op het voer staet er: 
't Zyn al ydele en opgeblazen zakken. 
't En is juiste geen bedrog, mais c1 est de la fraude. 
Achter dat ze weer gekozen zyn. 
BERNICK. De büeksljes die de colterie-veugels ken

nen en die hunder toch laten stekken, 't is hunder 
schulden ze'n moeten hunder daerover niet beklagen. 

De nieuwe noblesse van stad gefigureerd door twee 
boerinnen die daervooren expressclyk naer Brugge ge
komen zyn. Ze zyn alle twee verkleed in danicn. De 
jongste draegt een maskertje van acht mael zeven en de 
oudste een van drie mael zeven. Ze zyn geblanket da-je 
't haest niet en ziet en gedeguiseerd in gillewe pane 
broeken met jacquetten en manteltjes van gazette pa
pier en eene coiffure van fyne fleurtjes. Ze rieken naer 
alle soorten van dwaze glorie en geparfumeerde kruiden. 

Tableau gedregen aen een slok waer boven er staet: 
Een kostelyk portrait en een dier cadertje. 'lis portrait 

van een hooptjo steenen, dat maer 11 honderd duist 
frankstjes gekost en heeft en dat in een cadertje staet, 
waervooren de bruggelingstjes jaerlyks nog door de 
't zestig duist frankstjes mogen opbrengen met kosten 
en intresten. Ze toogen dien tableau weeral voor 't amu
sement van 't volk. 

Observatie van eenen builen koster die zelve zyne 
pancarte draegt in de cortège : 

- Dat zyn meidjyn nog al vele kluiten, 
lu stad scheeren ze vdc fynder als buiten, 

Voor de sl;ituwe en 't portrait van dien fraeyen baes Schippen, 
En zyn ze de kosters zoovele niet komen knippen. 

Nevenst dien koster marcheert er eene specie van dul-
len bytebouw, gedeguiseerd in knape van het macons 
slyltjo. Hy draegt hy om met dien koster te gek-
scheeren een circulaire van interdictie aen eene lange 
persse, waerby dat alle geld afschooijingen voor slalu-
wen en porlraiten, etc, etc, strengelyk verboden zyn, 
op straffe van dood verklaard of verbannen le worden. 
als je niet en geeft, 't Is van kom... kom... prencz, hoort 
men de koster van tyd tot tyd zeggen, maer hy stamerd 
e bètje. 

Ecritcau: Uit do bienfaisance van 't hoo^vp!-.; Twetf 
karren met kilotjes (en waerom Qok niet ê ri h/\rra met 
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zoliken?) voor de liberale ifvrouwen van uil de Grau
wer kerstrale. 't En is van dezen keer geen bonbon. 

Uit de zclfstesource : Een laquais met eenen zilveren 
band aen.zynen broek en eene pluime acn zynen hoed. 

Hy draegt een kastje met duizcnde fraiikstjes onder 
zynen arm voor derylie ifvrouwen van uil de St-Jacob-
strate. Dat heet men ten minsten aimabel en charitabel 
zyn. Al de goden die ze daer aenbidden zullen 't hunder 
loonen. 

Essai cTitn entcrrement magonnique: De ceremonie
meester. Drie tambours. Het muzyk en een delache-
ment voetvolk voor de decoratie van den overledenen, 
(voor't geval dat hy zou verdecoreerd zyn.) Een huis
sier van de loge die de decoratie draegt op een zwart 
pane kussen. 

De kiste voor den doode, maer daer en is voor dezen 
keer niet anders in als de twee colossale buizen van 
Pauwkede volksvriend en van senaleurlje Bacyekazak-
ke, die de vrienden geern mac,onnieke!yk en maer voor 
de farce en zouden willen in de eerde delven. 

De hoeken van hel baerkleed worden gedregen door 
macons van verschillige graden of caliber. Onmiddelyk 
achter de kiste volgt er een kleen dik maconuique cor-
nut, met de oripaux ofte zinnebeelden van de loge op 
zyn buikstje en met de teekeninge van e kleen zolhuis 
op zyn rik. Al zyn slinkerkant gaetereenen wyzen fi
losoof, verkleed in de prochie van St. Michicls. 

Al de regterkant gaet xMenheere Lucifer met eene 
brandende fakkel om de situatie te verlichten. Dezen is 
gemaskerd en gedeguiscerd in sancljes, in brokken van 
maconnike erfdeelen en in afval van zothuizen. Ëenige 
vrienden van den overledene, (die nog niet doofl CM is). 
volgen de stoet en gebaren dal zy kfyschen. ('t Is ge
lukkig dat ieder weel dat hel niet serieus en. is, ' l is ne 
keer voor te lachen, wanl anders wierden al de voile 
appels van Brugge opgekocht om ze naer dal speclakei 
te smyten.) 

Eenen verwaenden Brugschen hercule, die gebukt 
gaet onder hel gewigte van eene pure, zuivere macon
nique nominatie. Hy draegt, och arme, dal het zweet 
met groote dreupels van zyn aenzichle loopt en ' l is 
klaer'te zien dal hy onder dat gewigte zal moeien be-
zwyken. ; 

De liberale adullen scholen van stad in eyne ligge-
mande en op hunder doodbedde Een werkman mei 
een plakkaet waerop gedrukl is : ze gaen zynder onder 
de conduite van eenen waelschen neuzewys do zon
dagscholen en congregatien verdemolieren. Alchieeeü 

Liber pensery karre. Geheel 't mena'.je van de cé!è-
bere brugsehe velziekte op een groote steekkarre, door 
vier limmermansknechten voortgetrokken. Baes Van 
Halzeghem draegt de teekens van al de kunsten van 
geheel de wereld op zyn aenzigte, en den afval draegt 
hy op de paramenten van zyn kazakke. Hy staet al 
voren op de karre en conduiseert zyne gasten. Een van 
zyne jongstjes amuseert hem enlrelemps mei eenen ezel 
op papa zyn achterste te leekenen, 't Heeft veel goeste 
en dispositie om te leeren schilderen. Achter op de 
karre slael er e plankstjo waerop geschreven is : Vive 
la libere penserie. 

Eenen officieelen knecht van uit hel hooghuis met 
een colossal plakkaet, waerop de Vlamingen al vooren 
kunnen lezen in groote letters: 

Al de gronden van de nieuwe beerenseclie zyn ver
kocht !!! 

Al achter staet er in het fransen: 
Terrains d vendre etmaisons a vendre a des condittons 

trèsfavorables et avec grande facilité de paiement!! 
Een ouden, versleten met eene parce que van vyf-

en-twinlig jaer. Hy gaet al trekkebeenen aen den arm 
van Tekla onder eenen drie coleuren paraplu. Eene 
suivanle draegt de slepe van Tekla en de lange pype 
van de parce que. Een seconde ofte tweede meissen draegt 
een pluimborstele en een pancarle die vraegt: 

Waerom peis-je dat dat superbe koppeltje zoliken 
goé maetjes zyn? Kun-je 't niet raên, 't staet al achter: 

Omdat ze alle (wee 
„, commercie doen 

in katoen....!!! 

Geheel de stad verkent z' haest en iedereen applau
disseert als dat zoele koppeltje passeert. 

De voiture, de peerden en de gegallonnecrde domes-
tiquen van mannetje Yischkop mei een ryk gekleeden 
heer, die gecostumcerd is in den aimabelen persoon 
van .Wenheere Jülius Vander Zokken, van ouder me
morie, e t c , etc. Hy krykt door eenen geheelen groolen 
papieren-lorgnon en hy amuseert hem slyf met het 
geestig groeplje dat voor zyne voiture marcheert. 

Van achter op de voiture heeft er een deugeniet met 
kalk geschreven : Hy peist zeker dat hel volk voor hem 
applaudisseert; 't zal dat zyn! Hy heefl galen in zyn 
leerzen, etc. 

De voilure, en de poerden, en de gegallonncerde 
knechts van 'tzeunlje van baron Cropp, met de la
chende figure van maelje Beuediclus. Achter op deze 
voiture staet: 

Kop 4 en kop 2 van het brugsehe liberalisme zyn 
voor het zelfste pryzetje ingespannen en rondgevoerd! 
Bravo! Vioe les connemies! 

Slolwagen prachtig versierd door het volk. De by-
zonderste correspondenten van Djilleke, met 't oud 
brugsch Bortje van boven, want den dezen is voorè la
chertje met ecnegoeije grypzout en e botje muzyk, e t c , 
zonder onze vriend het huzaertjo van in 't casyntje van 
uit do Vlamingslrate t' huis te laten. 

Aldus gedecideerd en vastgesteld om uitgevoerd te 
worden met den dag van halfvasten, en onder do direc
tie van twee fransche ofte vreemde directeurs die het 

muzyk en de costumen met elen en drinken zullen leve
ren, mits betalinge tot hunder profite, omdat de brugge-
Iingen daervan gecne de minste kennissen van verstand 
en hen en ook geen genie omdat alles zoo Ie arrangee-
ren en te ekzecuteeren. 

Gedaen te Brugge, in extraordinaire zitlingc van den 
raed dor lieetekoeken, in de bakkerie van 't zokkenma-
gazyn, e tc , e l c 

Voor copie conforme : 
By delegatie en procuratie, 

Par ordonnance: GUSTCN VJOLE. 
De secrete schryvere, 

CACTUS HIRSCITUS SEMPER FLORENS. 

P. S. Er zyn dces jaer nieuwe bollenden nieuwe blommen2 
Op dien caclus hirscitus gekommen. 
Hy heelt er zelfs een prys mcö gewonnen, 
In d'cxpositiü van de koophandel van commercie. 

'ffwecdess b r i e f van d e n Heissaca» acBB ĉficm Beer 
vao ele E©ge. 

Uit myn kasyntjc,}25 JVlaerle. 
Mynheere Bruin, 

Gy hebt in mynen geëerden brief, dien ik de eere 
gehad hebbe u te zenden, en gy de eere van te ontvan
gen, gezien en kunnen reflecteren, dal ik percis niet 
vele kennisse van verstand, noch verstand van kennisse 
en bezilte, maer 'k peisdege: 'kEn moet my niet ge
neren voor Mynheere Bruin, die zyne educatie van op-
voedinge by de beeren gekregen beeft en ik by de sol
daten ia de molelaire schole. Daer en is, volgens ,my, 
al niet vele verschil tusschen die twee educalien van 
opvoedingen, integendeel, had ik van myn leven men
gen kiezen, 'fc hadde gekozen om by de beeren myne 
educatie Ie krygen, want die beesten ten minstenden 
schieten malkanders niet kapot, lyk of de soldalen moe
ten leeren en doen. Nu lot daer. 'I Is daerom ook dal 
ze dadde overal, in 't zindcrale, progres boeten, omdat 
de soldale menschen op die maniere fseffens kapol zyn, 
en de wilde beeren en hén nog dat verstand in ïinlder 
beeren hcerssen panne niel zitten. 

Maer, .Mynheere Bruin, gy en meugt het niet kwa-
lyk nemer», dal ik al uit de stoflV van dc^materie van 
mynen brief tot u verwyderd en afgedwaeld ben, zon
der er nog geenen eenen keer in geweest te zyn. Maer 
nu komt hel te vierklauwe lyk do slekken die 't loco 
motief van achter vaste stekken. Dat rymthé? Queslie 
zal ik later in mynen ouden dag ook nog niet kunnen 
rebben kraken, gelyk den dien daer acn wien gy ook 
uwe complimenten hebt doen doen door uwen cosen 
7 Jaer 50. 

Gy ziet, enfin, ten langen laelslen, dat er nog zal van 
komen om voort ie spreken mol heigene dat ik moet 
beginnen, Ie weten: met Cisca van Snuifdeghem, waer-
mé da 'k in de eerste laelste keer geëindigd heb. 

Eer da 'k nog voorlsprak met Cisca van Pol de 
Leeuw, vroeg ik heur ofzy ook eene van de corres-
polondenlen was van Djilleke? 

— Bah jae 'k, bah jae 'k, zei Cisca. 't Is ik die hem 
zoo lange voorzien heb van al dien snuif dien hy alle 
weken kwam uitdeden en waervan^dat er zoo vele 
moesten niezen. 

— Was er misschien niespoer in? vroeg ik. 
— Neen, zei Cisca, maer ander poer. 
— Ah ja, 'k versla-je, ge wilt zeker zeggen spaen-

sche peper. Maer 't en was toch niet meugelyk van 
spaensche peper to snuiven? 

— Hewel, zei Cisca, als zy die peper in de spaensche-
peperstrale met bulder neuze niel en koslon snuiven, 
ze snooven ze toch al eentwaer in, lyk de ezels, en 't 
was daerom datzeally'd zoo dul stonden en rondlie
pen, en tierden, en huilden tegen Djilleke. Maer 'l is nu 
al slyf lange da 'k noch snuif, noch peper meer en 
zende. 

— Waerom? 
—• Waerom? Omdat, nom de Muite toubak, nom de 

peperdooze, 't al beuter aen de galge is. 
— Ja maer, Cisca, u niet dul ie maken, en surtoul 

bezonderlyk niet te vloeken. Waerom is 't al bculer aen 
de galge? 

— Omdat 't allegare niet en pakt. 
— Wadde en pakl er niet? 
— Zie je niet? ofzy je blend, misschien? Is dat nu 

gepermepoltepeld van altyd dat zelve volk te herkiezen 
dat ons al zoo lango vernukt? 

— Is ' t Djilleke en zyn volk die dat zelve volk her
kiezen, door wie wy al zoo lange vernukt zyn? lyk of 
je zegt. 

-r. Bah noen 't, bah neen 't, 't zyn de andere. 
— En welk andere? 
Maer, Mynheere Bruin, myne vingers die wel aen 

myne handen weder gedooid zyn, zyn algelyk te slyf 
om zoo lange achtereen Ie schryven: 'k ga je dal per 
naesten voort vertellen. Zoo nog eens 

Salul en de kost. llussaer. 

©o Iil!Jl©ec.öB,, EiüncEfitf. 
Wel Pieren, jongen, goeden bloed, 
Het geen myn herte pyno doet 

Is dat gy nu, 'lyk velen, 
Soldatjen moet gaen spelen. 

Wat kwaèd hebt gy aen 't Land gedaen 
Dat men uw vryheid aen koomt slacn 

En dat voor zooveel jaren 
Omringd van duist gevaren? 

Gy trok 'nen slechten numero, 
't Was daer uw schelmestuk, Piro, 

En dit zult gy nu moeten 
Tien jaren lang uilboelen. 

Waerom Irokt gy geen hooger lol? 
Gy bleeft titans in uw zwingelkot 

Uw moeder voort beminnen 
En ons den kost nog winnen 

Indien uw broerljcn werken koai 
Of dal 'uw' zuster iels meer won 

Met dag en nacht te weven 
Wy zouden konnen leven 

Maer tegenwoordig hedendaegs 
Wat is toch zeven stuivers daegs 

Voor kost en de kleerage 
Voor drie van ons menage? 

Ware uwen vader nog niet dood 
Ik zou my troosten in myn' nood, 

En in myn bitter lyden 
Misschien my nog verblyden. 

Ach! slechte, vreede, bloede-wet, 
G'bebt 't mes op onze keel gezet; 

Gy zult ons al doen sterven 
En Pier misschien bederven, 

Ach! bloede-wet, wie weet of gy 
Als Pier eens wederkeert by my 

Hem niet zult wederzenden 
Gedompeld in de ellenden? 

Wie weet met wat voor ziekten al. 
Want 't is by velen het geval, 

Dat hy zal wederkecren, 
Of hier 't verderf zal leeren ? 

Och! Hoeren, schaft die wel toch af, 
Want menig ouder moet in 't graf 

Vrocgtydig nu toch dalen 
Door die milicie kwalen. 

Ik weet gy'n voelt die kwalen niet 
Omdat gy op geen geld en ziet 

Om uw kind in die scholen 
Niet eens te laten dolen. 

Maer zyn wy van fortuin beroofd 
Wy hebben aog, God zy geloofd, 

In 't midden van onz' smerlc 
Een deugdzaem moeder herte. 

Och! Meeren, schaft die wet toch af 
En sluit voor goed ons open graf. 

't Zyn moeders die 't u vragen 
Eu dit toch alle dagen. 

Rebbekrakcr. 

Seiaact. 
De beraedslaging over het wetsontwerp op de proles

ten is na eene discussie van gering belang, met 50 stem
men tegen 6 en 3 onthoudingen aeugenomen. 

S a e k vasa PB*£K3I P i e r r e Bowapar tc . 
De debatten der betreurenswaenlige zake van Auleuil, op dewelken 

de algemeene aeiulaclit sedert den 10 January gevestigd was, zyn 
geopend te midden eene onzeggelyken toeloop van volk. Te 9 uren 
waren reeds al de publieke plaelsen bezet; een half ure later moest 
men den toegang in 't Justitiepaleis verbieden, zelfs aen persoonen 
die ingangkaerlen hadden. 

De lyst der leden van den Jury is den prins beteekend geworden; 
dacrna heeft hy de bezoeken van zyne familie ontvangen. 

De heer Rocbefort, als" getuige gedagvaerd, zal geplaetst worden in 
't penilcnliehuis, die vroeger onder zyne bewoners telde: de Mercy, 
Doiiieau, Blanqui, mad. Lemoine. Geheel de redactie Tan de gazelle 
la Marseillaise en een deel der getuigen, door de heeren «vocalen Flo-
quet en Laurier gedagvaerd, bevinden zich in een byzonder huis. 

Alles is in Tours veel dierder geworden; onder de Ü tot 50 frank 
per dag, en kan men er geen logist vinden. Alles ig bezet, e« de achler-
blyvers zullen op de zolders of op strooi moeten slapen. 

Na de lezing van hei kcizerlyk decreet van byeenroeping van het 
ilooggerechlshof, wordt de uilroeping der namen van den jury gedaen. 
Acht juryleden zyn afwezig of verschoond, van litting te «eme». 

Na ïlc lezing van den beschuldigingsakt en de loespnke des Voorzit
ters, worden de getuigen opgeroepen en gaet de Voorzitter over lot de 
ondervraging van den belichte, prin» Pieler lionaparle. 

Deze herhaell zyne reeds gekende eerste verklaringen, in de beschul-
(ligiiigsacl opgenomen. Hy houdt staende, dat de heer Uliic de Fonvielle 
de eerste een revolver in de hand genomen heeft, en dat Victor Noir 
lieni geslegen heefl. 

De geluige Koidot, policecommissaris te Parys. en Lalmand, zyn se-
crelatis, geven hel verhael der eerste aelen van het rechterlyk onder
zoek, der verklaringen van den lieerde Fonvielle en Tan den beschul
digde. 

De beer de Fonvielle wordt opgeroepen; hy lierhaelt zyne gekende 
verklaring dat prins Pieler lionaparle eerst eenen kaekilag gegeven 
heeft aen Viclor Noir (Salmon), en ook de eerste geschoten keeft. 

De prins zegt dat die getuigenis geheel en al valse!) is. 
De heer de Fonvielle loochent dat Victor Noir den prins gestegen heeft. 
De heer Paschal Groussel wordt in het begin van zyne getuigenis 

onderbroken door den heer procurcur-gcnerael Grandperret, die hem 
de gematigdheid herinnert. 

De heer Paschal Groussel noglans voortsprekende over den bedroe-
venden toestand van Vranlcryk, na achttien jaren keizerryk, zoo cischt 
de heer Grandperret dal de geluige naer't gevang teruggeleid wordt, 
waer hy opgesloten zit, en dat zyne verklaring, by de eerste instructie 
gedaen, in de audiëntie voorgelezen wordt. 

De heer Paschal Giousset wordt weg geleid; cenige toejuichingen 
doen zich hooren. 

Op de vrage van den Voorzitter, waerom hy verklaerd heeft dat hy 
den linker arm ten halve opgeheven hield in eene krachtdadige hou
ding, antwoordt de prins (lat by dacrnicde niemand en bedreigde, 
meer veeleer zich verweerde. 

De heer Millière, getuige, wordt tusschen twee geudarms binnen 
geleid. Hy geeft uitleggingen over de feilen voor en na de moord voo-
rengevallen. 

De Voorzitter verwyt dien getuige dat hy aen het volk het voorstel 
gedaen heellom de deuren van 'thuis Bonaparte met geweld open te 
breken. 

! De heer Millière antwoordt, dat hy toen nog nieten wist, dat een 
policneommiasaris zich reeds daer binnen bevond, en dat hy toegaf aen 
eene beweging van verontweerdiging. 

!
De Voorzitter vraegt den getuige waerom hy gewapend was. De ge

tuige antwoordt dal zyne vrouwe hem een pistoolken ten geschenke 
had gegeven op zynen feestdag, on dit zyn verdedigend wapen was. 

De prins Bonaparte onderbreekt de getuige en zegt dat de verdedi
gende wapens bcslaen in kurassen en strydhclmen. Hy zegt dal de ge
tuige geen 't minste vertrouwen en verdient, vermits hy den droevigon 
moed gehad heelt in de Marseillaise te schryven dat, vrygesproken of 
veroordeeld, prins Bonaparte toch gedood zuu worden. 

( De heer Millière logenstraft krachtvol die woorden; hy verzoekt liet 
Hof, hem tegen den hoon des beschuldigden te beschermen, dien hy 
zelve niet en beleedigt. 



In zUtirts van 25 Maerte, waren al do Getuigen gehoord, en men 
docht de pleidooi Ie hooren van M. Floquet. 

Z a k e Bcssoias-lc-KïoMfttÜcr. 
Zitting van den 22 Maert. — Nietlegenstaende eenen fynen en aen-

houdonden regen is de omstreke van liet Justitiepaleis vol volk. De 
deuren der vcrhoorzale worden om 9 ure geopend, en welhaesl is de 
zale ei vol. 

De voorbehoudene ruimte is lelterlyk opgepropt. 
Op eene tafel, voor het hof, liggen de overluigingslukken. Men ziet 

den gordel, gedregen door PieUr Thirion, en waeiïn, volgens de be
schuldiging, de somme gezeten heeft van 5000 fr., die Üessous-le-
Moustier zyn slachtoffer ontsloot; eene blekke doze mei arseniek, ge
vonden in den schaepstal, en eene flassche met arsenikael vocht; onder 
de tafel eene zeer groote houten kiste met de planken van de 
doodkisle in welke het lyk van de schoonvader van de beschuldigde 
is begraven geworden. 

De voorzitter geeft bevel, den beschuldigde binnen te brengen. 
Eene groote beweging van nieuwsgierigheid doet zich onder het 

publyk voor. Men klimt op de banken en op de afsluitsels, en de 
gendarms hebben groote moeite om de orde te herstellen. 

De president gaet over tol de ondervraging van den beschuldigden 
Na eenige ondervragingen wegens zyn ambt en over zyne eerste 

getuigenis welke hy nu loochent, vraegt de president hem hoe hy 
kennis gemaekt heeft met de gebroeders Thirion, tydens het bywoonen 
van eenen verkoop van schapen, welke door den laetslen aen zekeren 
Jaspin gedaen v/as. 

In de ondervragingen door de heer president acn Dcssous-le -Mous-
tier gedaen, verklaert hy de gebroeders Thirion vermoord te hebben 
om dat zy hem geld kwamen vragen. Hy maekt ook bekend hoe en 
op welke maniere hy hun vennoord heeft, door elk eenen slag toe te. 
brengen op het hoofd, en als ze gevallen waren door hun af te maken 
met stampen op de mage. 

Dessous-le-Mouslier is een sterk man; hy is net gekleed en gelykl 
meer aen een kleermaker die op zyn zondagsche gekleed is, als aen een 
boere schape marchaud. 

P r i c s t c r l y k c focK©CBfia8iig;ena. 
Mgr de Bisschop van Brugge komt de volgende benoemingen Ie doen : 
M. Nyssens, onderpaslor Ie Aerlrycke, wordt onderpaslor te Zon-

nebeke; M. D'Heyghere, coadjutor te Coyghem, wordt onderpaslor Ie 
Aerlrycke; M. Veys, coadjutor Ie Coyghem, wordt coadjutor Ie Zand-
voorde. 

'Algcmccncii «Kubilé 
om plechtiglyk te beginnen den Zondag 27 Maerle, en te 

eindigen den Donderdag 7 April 1870. 
OUDE DER GODDELYKE DIENSTEN. 

In de Kathedrale kerk. — 's Morgens, om 5 ure en om 8 ure, H. Mis 
en Sermoen, 's Avonds, om 7 ure, Lof en Sermoen. Predicanten : de 
Eerw. Paters Schools en Triest, S. J. 

In de kerk van Onze Lieve Vrouw. — 's Morgens, om 5 1/2 ure en 
om 10 ure, H. Mis en Sermoen, 's Avonds, om 5 1/2 ure, Lof en fransen 
Sermoen; om 7 1/2 ure, Lof en vlaemsch Sermoen. Predikanten: de 
Eerw. Paters Glorieux, Moreels en Timmerman, S. J. 

In de kerk van Sint-Jacob. — 's Morgens, om 5 1/2 ure en om 11 
ure, H. Mis en Sermoen.'s Avonds, om 6 ure, Lof en Sermoen. Pre
dikanten : de Eerw. Paters Lava en De Groote, S. J. 

In de kerk van Sint-Gilles. — 's Morgens, om 5 ure en om 8 1/2 
ure, H. Mis en Sermoen, 's Avonds, om 7 ure, Lof en Sermoen. Pre
dikanten : de Eerw. Palers Terbruggen en Steyaert, S. i. 

In de kerk van Sinte-Walburga. — 's Morgens, om 3 1/2 ure, H. 
Mis en Sermoen, 's Avonds, om 5 1/2 ure, Lof en franseh Sermoen; 
ten 7 1/2 ure, Lof en vlaemsch Sermoen. Predikanten : de Eerw. Paters 
Van der Hofstadt en Van Mullem, S. J-. 

In de kerk van Sinte-Anna. —'s Morgens, om 5 ure en om 8 ure, 
fl. Mis en Sermoen, 's Avonds, om 7 ure, Lof en Sermoen. Predikanten : 
de Eerw. Paters Beghin en Huygens, S. i. 

In de kerk der H. Maria Magdalena. — 's Morgens, om 3 ure en 
om 8 ure, H. Mis en Sermoen, 's Avonds, om 7 ure, Lof en Sermoen. 
Predikanten : de Eerw. Paters De Ridder er Dierickx, S. J. 

„ VOORWAERDEN OM DEN JUBILÊ TE WINNEN. 

1° Met een oprecht berouw zyne bieehte spreken; 2° Godvruchtig tot 
de H. Tafel naderen; 3° Tweemael eene kerk des Bisdoms, 't is gclyk 
welke, bezoeken, en aldaer bidden voor de bekeering der ongeluk-
kigen die verdoold loopen, voor de voortplanting des Geloofs en voor 
den vrede, de rust en de zegeprael der heilige katholieke kerk; 4° Drie 
dagen vasten, (zonder dat het noodig zy dat deze dagen op elkander 
volgen); dat is 's Woensdags, Vrydags en Zaterdags, Men kan noch
tans hiertoe de Quatertemperdagen niet verkiezen; 5° Eene aelmoes 
geven aen den arme, ieder volgens zyne devotie. 

N. B. De paeschlyd zal dil jaer voor de stad van Brugge beginnen 
met den Jubilé. Door eene byzondere gunste van onzen H. Vader den 
Paus kan men den Aflaet van den Jubilé winnen met de biechle en de 
paeschcommunie. 

*t N i e i r w s v a n d e w e J k e . 
Woensdag nlichten is er een werkman, die bezig was 

met de ruiten te kuischen van de herberge Les trois 
rois, op de Eiermart te Brugge, door de kelderval ge
vallen en is er in eenen deerlyken toestand uitgehaeld 
geweest. Twee docteurs hebben hem de eerste hulp
middels bezorgd. 

— Ze gaen te Marseille op de plaetse van het justi-
cie paleis het standbeeld van Berryer placeren. Waer 
blyft Jan Breydel en Pieter De Goninck, onze twee 
vïaemsene helden. 

— De geniver kwestie is aen 't order van den dag 
te Antwerpen. Daer houden ze vergaderingen op ver
gaderingen om te weten welke maetregels er te nemen 
zyn in net belang van hunnen handel, ten einde eene 
petitie naer de kamers te zenden, om hunne opmer
kingen te doen kennen. 

Te Brugge en doen ze niemcndalle, ter contrarie, ze 
slapen liever, als hun met die kwestie te bemoeijen, en 
't is noglans eene werkmanskwestie. 

— Vrydag laelst zyn er twee bakkers gecondem-
neerd door de correctionneele rechtbank van Brugge, 
omdat tiunder brood te 3|o\ weegde. Die brood ij es wa
ren bestemd voor den armen. Den eenen kreeg eene 
geldboete van 40 frank en den anderen eene van 20 
frank. In eene vorige audiëntie heeft er eene bakkerin-
ne hét zelfste lot ondergaen. De bakkers en winnen nog 
geen geld genoeg, ze moeten hunne broodtjes nog te 
kort doen wegen. 

— Het lyk van Van Nieuwenhuyze is opgevischt ge
weest op omtrent 8 a 10 meters afstand van de plaetse 
waer men zyn hoedlje en zyne zakken gevonden heeft. 
De ongelukkige vrouwe heeft op het eerste zicht haren 
man harkend. Üeze samenbrenging heeft een diepen in
druk gemaekt op bet volk die daer tegenwoordig was. 
Toen wierd Duchatelet by het lyk gebracht, die op eene 
plaetse lag dat hy het moeste zien zoohaest hy binnen 

de kamer ging. By het zien van het lyk en zag men niets 
anders op zyn aenzicht als een kleene genuwlrekking 
die een seconde duerde. Op al de vragen die men aen 
Duchatelet deed of hy het lyk van Van Nieuwenhuyze 
kende, heeft hy neen geantwoord. 

Dacrmcê was de confrontatie geëindigd en Duchatelet 
wierd weggevoerd. 

— Garibaldi, of generael roohemde, lyk als-je 't ver-
stacn wilt, heeft al wederom een roman gefabrikeerd: 
Cantoni il voluntario. In die roman zou er 'een portrait 
komen van Mazzini, die niet gevleid en is. De Figaro, 
een fransche gazette, zegt over de nieuwen romancier: 
« Dat alles doet zien aen welke lieftallige verwarring 
Garibaldi in zyne herssens toch moet lyden. » Ik zou 
zeggen, wat slag heeft dezen kerel van den molen ge
had. 

— De genaemde David, machinist by den yzerenweg 
van VVestvlaenderen, is van het convoi gesprongen eer 
het stille hield, is op de sporen gerold en zyn been 
verbryzeld. Een docteur van Korlryk heeft zyn been 
afgezet. 

— De geestelykheid van Belgenland en deze van het 
aertsbisdom van Mechelen in het byzonder, komen een 
groot verlies te doen door de dood van W. L. Verhout-
straeten, pastor-deken vanSt. Michiel en Gudula kerke 
te Brussel. 

— Woensdag om 7 J/2 uren 's avondë is er een hou
ten wagenkot afgebrand in de weezeschole van de H. 
Elisabeth te Yper. 

— Den 24 der maend Maerte heeft onze grave van 
Vlaenderen 53 jaer oud geweest. 

— De miliciens van 1860 kunnen hunne vrystellin-
gen bekomen van het soldatenspel. Deze van 1870, zul
len dees jaer, naer dat zy uitgetrokken zyn, naer hun-
regiment geslierd worden, zonder wederom te keeren, 
lyk vorige jaren, 't Is beter ook, en e bètje profiiiger 
voor den staet, want dat weg en were ryen met den 
vierduivele kost ook nog al wat oordljes. 

-— De volgende pensioenen zyn toegekend aen school
meesters en weduwen van schoolmeesters, by besluit 
der bestierende commissie der provinciale voorzienings-
kas : 

1° 425 franks, aen M. J. Vande Weghe, te Adinkerke. 
2° 391 fr. aen iVI. K. Couvreur, te St-Jooris-ten-Distel. 
3° 565 fr. aen M. F. Brunet, te Leke. 
4° 418 fr. aen Afl. N. Rondeau, te Avelghem. 
5° 511 fr. aen M. A. Derdeyn, te Zevecole. 
6° fr. 503-20 aen vrouw Van den Berghe, weduwe 

van L. K. De Zutter, in zyn leven gepensionneerd on-
derwyzer te Stalhille. 

7° 149 fr. aen vrouw Bonte, weduwe van M. L. Vo
gels, in zyn leven gepensionneerd onderwyzer te Moors
lede. 

Die pensioenen nemen aenvang met 1 January 1870, 
behalve dit vergund aen i\I. Derdeyn, te Zevecote, dat 
aenvang zal nemen met 1 January 1871. 

— ïn America begint het vrouwvolk in alles de man 
den baerdaf te doen. Te Jersey Landing, is joufvrouw 
Amelie Hobbs, met 6 stemmen meerderheid jugede paix 
benoemd van dat canton, Te Washington, in al de mi-
nisterien, is 'tal vrouwvolk die de plaetsen bek leed en, 
van aen den garcon de bureau tot aen den chef de bureau. 
met nog een bètje tyd, zullen ze wel minister worden. 
Te New-York is er eenen nieuwen bank geopend, en al 
de derken zyn lieflyke joufvrouwtjes. Den eersten dag 
dat de bank open ging, hebben er zich wel 400 duist 
cliënten aengeboden. Door de schoonheid van die jouf
vrouwtjes, groeien de cliënten van dag tot dag meer en 
meer aen, en elk-end-een is curieus om hun aen 't werk 
te zien. Men ziet de wereld geraekt allengskens geheel 
en gansch verkeerd. 

— 't Schynt dat ze gaen een nieuw prison bouwen 
telper. Dejusticie minister gaet een credit vragen van 
""* duist fr. 

M y n S p r c e l z l t a m e r t j e . 
Berljc, wat zeg-je nu van de kalvercade van halfvasten, gaet hy 

niet l'yn zyn? En ons Husaenje de, dal is e mannetje mei zyn geweertje, 
en 't staet allyd en faction, zonder weg ch weere te promencren. — 
Peperd. In 't korte zulde X. — Q. Zulke dingen worden geern gelezen. 

B E K E N D M A K I N G E N . 

Den 25 Maerte 1870, is te Brugge, in den ouder
dom van 32 jaren en 2 maenden overleden, den 
Eerw. lieer Constant Van Bruwaenc, Priester, 
Professor in 't Collegie St-Louis. 

Geboren te Thielt, den 13 january 1838, hy wierd 
professor den 1 october 1863, en priester gewyd 
den 19 december van het zelfste jaer. 

M. Van Bruwaene, heeft gedurende zynen loop-
baen als professor, al zyne krachten ingespannen 
ten einde zyne leerlingen eenen hoogen graed te 
doen bekomen. Ook wordt hy van meesters en van 
leerlingen straf betreurt. 

Delykdienst, gevolgd door de begraving zal ge
schieden Macndag 28 dezer, om 10 uren 's mor
gens, in de calhedrale kerk van St-Salvator. 

Vrienden en kennissen die door vergetenheid 
geen uitnoodigingskaerte en zouden ontvangen 
hebben, worden vriendelyk verzocht het tegen
woordige als zulkdanig te willen acnzien. 

BURGERLYKEN S T A E T . 
Overlydens. 

Den 21 Maerte. — Marie Van Dommele, eclttg. van Franciscus Lnu-
reyns, 51 j . , Groote Markt. Augustus Casleleyn, wed. van Sophie Neyt, 
57 j . , Bouverieslr. Guillelmus De Leeuw, 44 j . , Jacobiiniessenstr. — 
Den 22. Colela Verhaeghe, echtg. van Jacobus (lobert, 73,j., Balsem-
boomstr. Carolus Kockenier, 2a j . , Oyevaerslr. Isabella Verbeke, wed. 
van Joseph Debrullë, Kuipersslr. Désiré Nassel, echtg van Marie Joanua 
Towsheud, 37 j . , Bouverystr. — Den 21. Eusenius lUimon, 10 j , , 
Kemclslr. Thomas Yardley, echtg. van Marie Sluart, 51 j . , Vlamingsir. 
— Den 25. Constant Van üruwaeue, 32 j . 2 m., Noordzandstr. .loannes 
Van Hoorenbeke, 30 j . 2 m., Jacobiiiessenslr. Anna Baert, 72 j . 2 m., 
Bouverystr. Petrus Ceuteriek, 27 j . 6 m., Bouverystr. Petrus De Beu ke-
laere, 00 j„ Bouverystr. 

5 kinders onderde 0 jaer. — Geboorten, 18. 

MAGAZYN VAN BOUWSTOFFEN. 
Depot van Porceleinen en Gleiersche Tegels, inland-

sche en portlandsche Ciment, Plaester, Tarrast, enz., by 
P. De Gracve-Cloet, Groene rey, by de Vischmarkt,*le 
Brugge. * 

Vervolg Venditien 
Onder de directie van ALPH0NSE MAUS, opvolger 

van den stokhouder PAUL PAVOT, door het ambt van 
den Deurwaerder L. GEERNAERT. 

©®©H VEBSARïDEI&ireCi \XN WOONST. 

DYNSDAG 5 APRIL 1870, om 12 ure te Oedelem 
(dorp) voor Ferdinand Landuyt, landbouwer en her
bergier : 1 Merrie Peerd, oud 8 jaren, 1 vosde jaerling 
Volen, 4 bekalfde Melkkoeyen, jaerling Runders, zeuge 
Zwyns, Loopers en Viggens. Alsook Menagie goederen, 
Houtwaren, Rolingen, Fasseel, Stroo, Beeten, enz. 

Betaelbaer ten kantore van Alpli. mans, Stokhou
der, te Brugge, Waelschestraet, B 30. 

M a e n c l a g - 3 8 JVfcaert 1 8 7 0 , 
om 10 uren \s- morgens en 2 urenjiamiddaqt 

ten sterfhuize van vrouw FRANCOISESIEARPÉ, wedu
we vanden heer Pieter De Rooy, in de Molenmeersch, 
te Brugge. 

O P E N B A R E V E R K O O P I N G 
VAN EIKEN EN ACAJOÜ 

MEUBELEN 
Salontapyten, Spiegels, Beddegoéderen, Keukenge-

rief, P^rcelöin, Cristal, Glas, Gleiers, Boeken, 
Schilderyen, Gravuren, enz. 
Op gewone condithm betaelbaer ten kantore van 

l . öc noeck, Directeur van Verkoopingen, Nieuw-
straet. 

M E R C R E D I 9 0 M a r s e t J o u r s ' «»U> antw. 
en la SALLE DE VENTES rue Neuve, 

V E N T E P U B L I Q U E 
DE 

BEAUX METJBLES 
Piano-Buffet, par Metzier et C°, Londres, Tapis, 

Glaces de Cheminée, Lustres, Draperies, feideaux, 
Stores, Literies, Linges de Mécage, Batterie de 
Cuisine, Porcelaines, Cristaux, Païences, 15 Lits 
en Per, Pendules, Candelabres, Poëles, Menagè-
res, Yoitures d'Enfants, una quantité de Bois a 
brüler, Bouteilles vides, etc. 

Le tout a voir et, a examiner les jours de vente. 
Aux condilions ordinaires, payable au bureau dé 

&. Pc E&occk, Directeur de Venles, rue Neuve. 
V e r a n d e r i n g v a n " W o o n s t . 

C. DE COCK, 
B o r s t e l m a k e r , gewoond hebbende Lange 

Reye, E 59, komt zyne woonste te vestigen in het 
Oost-Ghislelhof, alwaer hy zynen styl zal voort uitoe
fenen. Hy verhoopt door de goede hoedanigheid zyner 
koopwaren en de gematigheid zvner pryzen, de gunst 
van eenieder le genieten. 

MARXTPRYZEïï DER VOLGENDE WAREN 
BRUGGE, 26 Maerle. — Per Hectoliter. 

Terwe, 15 00 a 22 75 Sucrioen, 00 00 a 00 00 
fiogffe, 12 75 \ U 00 Boekwcet, co 00 a 60 I'S 
Boonen, lii 25 a 16 00 Aerilppnels, 8 75 a 9 75 
Geerste, 13 25 a 15 75 Boter per kilo, 2 73 a 3 09 
Haver, 8 00 a 10 CO Ryer per 26, 1 55 a 1 81 

VEÜRNE, 23 Maerte. - Per 145 liters. 
Terwe, 22 00 a 26 50 Haver, u 00 a 16 50 
Rogse, 20 00 a 21 00 Doonen, 23 00 a 26 0» 
Sucrioen, 18 00 a 21 50 Erweten, 23 00 a 20 00 

POPER1NGIIG, 23 Maerle. — Per Heet. 
Terwe, 18 76 a 00 00 Aeidappels, io 00 a 00 oO 
Rogse, 13 S0 a 00 00 Boter per kilo, 3 10 a 00 00 
Haver, 10 00 a 00 00 Hoppe per 50 k. 000 0 a 000 00 

ROUSSELAERE 22 Maerte. - p e r Heet. en half. 
Nieuwe Terwe Ir. 27 00 a 30 00 Aertl. 100 kil. 7 73 a 8 25 
Oude » 37 00 a 57 50 Boter per kilo. 3 09 a 3 18 
Australische Tarwe 26 50 a 27 50 Eyers per 23. 1 45 a 1 33 
Roode » 23 50 a 26 50 Vispens 28 00 a 29 00 
««Sfie 18 50 a 19 00 Koolzaed 00 00 a 00 00 
Haver 10 00 a 17 00 Koolz.-Olie 103 kil. 108 0 a 109 00 
Boonen 27 00 a 32 00 Lynz.-Olic 105 » 80 00 a 80 50 

D1XMUDE, 21 Maerte. - P e r hectoliter. 
Terwe, 15 17 a 18 28 Boonen, 15 88 a 18 23 
Rosse. 00 00 a 00 00 Boter het st, 7 h.. 2 69 a 3 27 
Sucrioen, 13 10 a U 48 Eyers per2S, I 43 a 1 54 
Haver, 10 35 a II 38 Aerdappels (100 k.) 8 00 a 9 00 

GENT, 25 Maerte, per h-ct. ' 
Terwe, 20 75 a 00 00 Eyers, 1 60 a 0 00 
Rosse, 15 23 a 00 00 Aerdapp., 100kil. 9 «0 a 0 00 
Geerste. 15 00 a 00 00 Koolzaed, 43 00 a 00 00 
Voeilerhayer, 8 30 A 00 00 Lynzaed, 30 00 a 00 00 
lloekweil, 17 00 a 00 00 Koolzaedolie, 59 00 a 00 00 
Hoonen, 10 23 a 00 00 Lynolie. 42 00 a 00 00 
Boter, per kil. 2 90 a 0 00 Kerapolie, 24 50 a 00 00 

Brugge, Drukkery VANDENBERCIII$-D£]SAUX. 



Brugge', den 2°» April 1870. N" 500. — 7Je Jacr, N° 13 
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BDREEL TE BRUGGE 
alwaer dit Wad versohynt 

DEN ZATERDAG 

IN SUïT ANTONIUS 

GRUUTHUIS-STRATE, numero 4. 

AKNUEVELUIGEI* 

40 CENTIMEN PER REGEL. 

JAER 30 
INMHBYVINGEN EN BETALINGEN 

geschieden op hel bureel van dit blad 
EN OP Al,t,E 

POSTKANTOOREN, 
mils ecne verkooging van 25 centimen 

AE1VKONDI1V6K1V 

20 CENTIMEN PER REGEL 

De Vlamingen zyn getrouwe onderdanen — maer — zy en verdragen geen slavemy » {Keizer Kar el). 

Prysi voor stad 3 fr. SO e. en voor de provincie 3 fa*. 75 e. vooraf te betalen aen drukker VAiVDËNBËRGHË-DfiNAUX» *«* 0«,««*«-

YZERENWEG VAN DEN STAET. - 1 April. 
De uren mot een (') geteekend zyn expres-treinen. 
Van Brugge naer: 

~ " 8*28 9.34 10.43 Oostende 7.17 
Gent, Brussel, Meche-

len en Antwerpen 7*13 
V. Ostende n. Brugje 6*43 
Van Gent » 6.02 
Van Brussel » 6*27 
V. Antwerpen » 6.»» 

2.37 7-2S 8.32 

7.38 10.08 12.43 3*27 6.13 6.38 
7.00 9.30 12.05 3*00 5.45 6.00 
7*39 8.45 9.28 1.22 6'5G 7.17 
8.08 12.02 5"»» 5.57 
9.50 3.45 4*50 

Van Meclip'len » 6*45 10.42 5'50 
YZERENWEGEN VAN WESTVLAENDEREN. 

Brugge 
Thouroul 
Lichlervclde 
Rousseluere 
Iseghem 
Ingelmunster 
Korlryfc 
Vertrek Korlryk 
Meenen 

8.30 12.25 
8.57 11.50 12.53 

6.»» 9.06 12.»» 1.03 
6.19 9.24 1.22 4.25 
6.33 9.39 3.37 4.40 
6 41 9 48 1.44 4.54 
7.»» 10.10 2.10 
8.3510.15 2.15 
8.5810.33 2.37 

5.30 6.40 
5.54 7.08 
6.03 7.17 
6.16 7.38 
6.27 7.50 
6.32 7.58 
6.50 8.25 

4.30 7.50 8.35 
5.10 8.12 9.»» 

Wervick 9.0610.41 2.45 5.35 8.20 9.10 
Comen 9.1410.50 2.53 6.15 8.28 9.24 
Yper 9.3911.15 3.19 7.»» 8.54 9.50 
Popefinglie 9.5511.55 5.35 7.25 9.1010.10 

Van Poperinglie naer Brugge. 
Popeiinghe 5.55 9.15 12.»» 4.40 5 35 
Yper 6.15 9.35 12.20 5.»» 5.55 
Comen 6.32 9.56 12.37 5.27 6.16 
Wervick 6.39 10.05 12.44 5.35 6.25 
Meenen 6.50 10.18 12.55 5.50 6.34 
Korlryk 7.10 10.35 1.15 4.15 6.55 
Vertrek Korlryk 7.40 10.42 12.45 5.»» 7.»» 8.40 
Ingelmunster 8.01 10.58 1.04 3.15 5.17 7.20 9.05 
Iseghem 8.11 11.05 1.10 5 21 5.25 7.26 9.15 
Rousselaere 8.27 11.18 1.24 3.35 5.40 7.40 9.40 
Liciitervelde 5.10 8.40 11-33 1.45 6.»» 7.59 10.»» 
Thourout 5.17 8.55 11.40 1.55 6.08 8.08 
Brugge 9.25 12.05 2.25 6.30 8.38 

ROUSSELAERE — YPER. 
Van Rousselaere naer Yper 9.30 1.30 7.45 

Yper naer Rousselaere 7.30 12.25 6.40 

THOUROUT — OOSTENDE. 
Van Thourout naer Ooslende 5.30 9,00 2.»» 8.10 

Oostende naer Thourout 8.00 
LICIITERVELDE 

Lichlcrvelde naer Veunie 6.10 
Dixmude naer Veurne 6.51 
Veurne naer Liciitervelde 
Dixmude » 

9.00 12.00 6.18 
— VEURNE 

0.15 1135 
0.56 12.15 

7.£5 11.40 3.20 
7.58 12.13 4 10 

1.50 
2.29 
5.02 
5 25 

8.05 
8.46 
6.34 
7.07 

NIEUPORT — DIXMUDE. 
Vertrek uil Nieuport 7.20 11.35 4.40 

» Dixmude 10.00 2.55 8.50. 
BRUGGE NAER GENT LANGST EECLOO. 

Gent naer Recloo en Brugge. 6.45 9.15 12.55 2.40 5.20 7.20 9.10. 
Brugge naer Eecloo en Gent, 7.25 9.30 12.55 4.10 6.40 7.10 

ÜRUGGE NAER BLANKENBERGHE EN HEYST. 
Brugge naer IMankenberghe S.2."i 10.45 den zaterdag, 2.40 7.23 
Blankcnherghe naer Brugge 6 35 9.24 » 11.40 
Brugge naer Heyst 8.25 2.40 7.25 
Heyst naer Brugge 6.05 11.20 5.20 

MaetfJ© ïrère wordt oud van jaren. 
Frère-Orban, alias grooten A uguur der Belgen, word! 

waerlyk nen ouden kwispel, en de doctrinaire vruch
ten van den eertyds zoo bloeijenden maer thans ver
droogden Slaetsboom, zyn van ouderdom verrot; der-
wyze, dat hy het noodzakelyk vindt eenige nieuwe 
zaden op onzen vruchtbaren volksakker te werpen. 

Eerlyds en kon men van den grooten Auguur niets 
bekomen, maer nu, dat de geesten min of meer tot ryp-
heid gekomen zyn, nu dat hel volk met minder onver
schilligheid alles nagaet, schynt de oude boom zyne 
verdroogde takken te schudden, en poogt op nieuw het 
verlorene sap in zynen verslensden stam te doen vloei-
jen. 

Doch onnoodig is het, den boom te begieten wan
neer hy tot in de wortels toe verdroogd is! 

De slaetkunde van M. Frère en kan voortacn gcene 
gezonde vruchten meer voortbrengen, desluiksche mid
dels die hy als hoofdman der verklikkers uilbroeide, 
heeft het volk begrepen, en de nederlage van het waelsch 
ministerie is nakend. 

Alles wat Frère vroeger weigerde, moet hy nu zelf 
aen de goedkeuring der Kamers voorleggen, omdat hy 
ondervindt dat de toegevendheid, misschien zyn doctri
naire vendel zou kunnen recht houden. 

Doch te late, den pul gedempt als het kalf verdron
ken is, dat weet M. Frère ook geheel wel. 

Eenieder houdt zich tegenwoordig met staelkunde 
bezig: voor haer vergeet de jeugd hare vermaken, de 
ouderdom zyne verdrietelykheden, de vrouwen haer 
huishouden, de kooplieden hunnen handel, de genees-
heeien hunne kranken. 

Past op, volksmannen, volherdt in uwe poo
gingen ; nu heeft Frère tegen wil en dank moeien toe
geven; voortaen heeft hy te worstelen legen den volks
wil, en poogt hy eenige nieuwe hervormingen daer te 
stellen, omdat de aenslaende Juny-kiezingen soms een 
harden slag aen zyn doctrinaire kegelspel zouden kun
nen toebrengen. 

Nog wat meer krachtdadigheid en dan zal het volk 
het doel bereiken waer naer het sedert jaren zucht 
want waerlyk, de man wordt oud van jaren zyn rol 
is uitgespeeld! 

«—— sap 

De Kamer. 
De algemeene bespreking over den budjet van justi-

cie, voor 4874, is dysendag in de Kamer begonnen. 
Net was gemakkelyk te voorzien, dat er te dezer ge
legenheid gegronde kritiken zouden gemaekt worden 
tegen de talryke benoemingen van parlymannen en 
nulliteiten, in derechterlykeorde door M. Ba ra gedacn. 

M. Wasseige heeft al de benoemingen opgesomd, die 
er, sedert de koniste van M. Bara aen het bewind, 

f egchied zyn en van de partyzucht, die er in doorstraelt. 
n het arrondissement Luik en waren er van 4G2 be

noemingen, niet minder als 127 liberalen. 17 kalholi-
ken en 10 twyfelachtigen, zynde 15 p. % Voor de no
tarissen is de evenredigheid 23 p. °/0. 

In het arrondissement Brussel zyn er van 153 gedane 
benoemingen 414 liberalen en slechts 20 kalhpliken, 
zynde 47 p. °/u; en in het arrondissement Gent is de 
evenredigheid 4 p. % voor de magistrature en 10 p. % 
voor het notariaet. 

In andere arrondissementen, dat van Audenaerde 
byv., en is er, sedert 4867, geen enkele katholike kan-
didaet benoemd. Verschillende nolariskamers hebben 
tegen de notarieele benoemingen geprotesteerd en 
vooral tegen de verachting, waermede hunne voorstel
len ontvangen wierden. Maer dit alles en kon niets 
helpen: de doktrinaire creaturen wierden door M. 
Bara overal ingeschoven, hoe weinig geschikt zy ove
rigens ook voor die plaetsen waren. Alzoo wierd er te 
Lessene een vearts tol bygevoegde vrederechter be

noemd Naluerlyk vloeit er uit dit alles voort, dat 
in gansch het land, de magistrature van partyzucht 
verdacht wordt; maer daer schynt Al. Bara zich niet 
aen te storen. 

Onder de sprekers, welke na M. Wasseige het woord 
voerden, bemerken wy JV1. Lelièvre, welke insgelyks 
sommige rechterlyke benoemingen gekritikeerd heeft. 
Die benoemingen zouden, zonder aenzien van de slaet-
kuudige denkwyze der kaudidaten, moeten gebeuren, 
zegt de burgemeester van Namen, en hy heeft volko
men gelyk; maer M. Bara en is van dat gevoelen niet; 
bekwaembeid doet hier weinig ter zake: de hoofdver-
eischte is van aen de minislerieele kudde toe te be-
hooren. 

JVI. de minister van justicie heefl breedvoerig geant
woord op al hetgene hem ten lasle geleid wierd. 
a Stout gesproken, peist hy, is half gewounen. » Hy 
beweerde dan ook onbeschaerad weg, dat hy, by het 
doen van benoemingen, altyd de bekwaemheid en niet 
het politiek couleur der kandidaten in aenmerking ge-
nomeu heeft; dat hy altyd met de grootste onparty-
digheid ie werke gègaen is; doch dat waren enkel 
woorden en hy vergal bewyzen te leveren — of liever 
hy en kon er ^eene leveren — om de gegroude kriti
ken van MM. Wasseige en Lelièvre te wederleggen. 

Il R'y en a pinas! 
Woensdag voorlaetst namiddag waren wy te Brussel 

ooggetuige van een geval, dat de omslaenders met ecne 
algemeene verontweerdiging vervulde. 

Eene dochter die, volgens haer voorkomen, tot eene 
welstellende boerenfamilie moest behooren, zat daer in 
de wachtzale der Noorderstatie te kryschen. Met mede-
lyden vroeg haer een der aenwezigen naer de redens 
van hare droefheid. 

Het meislje zei, dat zy van Rousselaere was en der-
waerts moest terugkeeren; dat zy reeds drie of vier 
treinen had moeien zien vertrekken, zonder te kunnen 
meègaen, uil oorzake dat hy, die de kaertjes gaf, haer 
niet en \erstond, wanneer zy een coupon vroeg voor 
Rousselaere. Dat zy reeds herhaelde malen aen het ven
sterke geweest was om zich Ie verklaren, er eindeijk 
niet meer en durfde terugkeeren, om reden der botte 
wyze, op welke zy in het fransch behandeld wierd, dat 
zy nu niet en wiste, wat er haer te doen stond. 

Onnoodig te zeggen, dat de reiziger het meisfje wel-
haest gerust gesteld had door zelf voor haer een kaertje 
te gaen halen voor ROULERS 

Zal hel nu haesl eindigen? Wanneer zal het gouver
nement bedienden, die de twee (alen kennen, aenstel-
len aen de posten, waer er persoonen moeten bediend 
worden, die maer de ecne of de andere tale en kunnen 
spreken ? 

Ook zou hel racnigen zyn er bedienden, vooral aen de 
spreekvenslerkens der spoorwegstatien, eenen Manuel 
dePolüessemogvn zenden, mei bevel van dien, in hunne 
ledige uren, e bètje te besludeeren, en alzoo leereu wat 
beleefder te zyn. 

Brief van 't Bcrtfjc. 
Brugge, uit myn loge, capitel 4800 jaer 70. 

Aen Myn heer van 't Jaer 50. 
Cosen, 

'k Neme de penne vast en 'k steke myn potlood in 
myn intepotje om joen myne styve saterfactie over te 
brieven, ter oorzake en per occasie van de gelukkige 
verrykenesse ('t is te zeggen van de terugkomstè van 
comparitie van myne styf gofondeerde vriend en con
frater : 

Het geestig huzaerlje, 
Dat knoddig vuertje, 

Dat daer in de Vlamingstraet, 
Alle dagen op sohillevvacut staet, 

En snuif verkoopt, Cosen met de masse, 
Zonder Ie niezen of te krassen, etc. etc. etc. 

* 

Hewal, zegt hem ne keer van 't part van Bruintje 
dat er in dien etc. etc. etc... van vele litulairemenlen 
en nomraeeringe van persoonen en van gebeurlenessen 
haest alles gecompreneert wordt of ten minste styf 
vele en alsan infiniment plus, zou den franschman zeg
gen, als dat ne mensch of nen beer kan zeggen zonder 
spreken. 

Hy annonceert hy per ex.empele : 
Achter 't Huzaerlje zynen rik 
Bestiert men snuif, en rol of sik-
En rooklubak en chigaren, 
Gezond voor zicktons en catharen, • 
't Is bruno, claro, fyn en superfyn, extra, 
Besle carote, tnaeljes, etccetera elcoelcra. 

* 
Dat wilt toch zeggen, hé alsan voort marchandizen 

van alles wat dat er van snuif en van tabac gefabri-
queert is. Dat en kan toch niemand en Ciska van Snuif-
deghem zelve niet coutesleeren. 

•» 
'k Hên vernomen dat ze in 't spaensch kasteel, niet 

verre van de keldere van porlugael, bezig zyn met eene 
dramecomique, een boertig treurspel te'confeclionnee-
ren, die de pendant gaet moeten zyn van Séraphine. De 
deze is gemaekt om aen de christclyke zielen eenen hor
reur in tespireeren tegen de devolerye, en de dibberye, 
en de kvvezelderye, hé? en tegen de zotte gebruiken van 
den vasten. Hewel, 't nieuw comedie stuk gaet getiteld 
zyn: Lamour eonjugal, en 't gaet vertoont worden in de 
keldere om aen al de velleko's van hier en elders eenen 
horreur in te spireeren tegen de debaucherye en de 
zwynderye. et caïtera, et coetera Baron Ferden die 
de rolle moet spelen van eersten amoureux (mits conditie 
van alsan content), en Vanderpesten die de personnage 
van de père noble moet represenleeren, amuzeeren hun-
der al lange met bunder rollen te repeteeren. 

• « 
'k Zage hunder verleden Maendag 's nachts, toen de 

lanleernscen half uerljen uitgedomperd waren, voorby 
myne loge fileeren en ze waren in dispule wanneer 
dat het nieuw stuk avantageuselyk voor 't publyk zou 
kunnen vertoond worden, en wanneer dat zy daervan 
in de gazette van 't progres de annonce zouden doen. 
Zoo 't is primeurtje, daer en weel het zeker nog nie
mand. Alchie! et ccetera, alcliieÜ 

* 
Dien duivelschen carnaval, 'k Hén al weer eene ver-

koudinge vast. Dat komt, cosen, van zonder colleson 
naer de redoute te gaen dansen. 

Maer 'k moele toch zeggen dat ik ray daer styf wel 
geamuzeerd hebbe in de bals van de redoute, ze waren 
briljant, cosetje. 

En de directie die stond daer, cosen, in hare volle 
magnificentietje en 't was van boum la, boum Ia la! 
dzing la boum la la! van 's avonds ten negen ure tot 
's nuchtens ten zessen, en daer is daer e kommetje en e 
flaschtje binnen gepakt, want er figureerden daer met 
permissie vrouwskerels die kosten champagne zuipen 
a tirelarigot. Vraegt het maer ne keer aen Ferden, den 
dezen weet er van te spreken en hy en krygt dan nog 
niet anders als ne knol voor zyne complaisantie. 

En de directie monkelde met hare zoete sirope mu-
letje. 't Is item zoo vele, peisde ze. Vigtien honderd 
frankstjes van de locatie en vyt' honderd frankstjes van 
de beneficie van 'l buffet, zegt men, dat maekt te gare 
twee duist frankstjes, percis zoo vele als dat die bene
ficie alsan is geschat geworden in den tydë dat die zale 

[en de profyten van 't buffet gratis voornieten geaccor-
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öeerd door de heetc koeken van 't hooghuis aen hun
geren respectabelen favori de fabricanl van de kalho-
like Westvlaming. Zoo dal is zuiver weg eene beneficie 
van 2,000 frank per bal, zonder de verdere winsten en 
zokken faveurljes en zyn de brugceliugen niet weerd. 
Ze 'n leven er niet naer, en 't er is maer eenen herber
gier waer aen dal ze 't nog zouden willen junnen en 
dat is aen Menheere Baes Van lleckc, wel te weten als 
Jiy het nog zoude willen aenveerden, gelyk over Uvee, 
<Jrie jaerljes. 

« • 

Viglien honderd frankstjes locatie en vyf honderd 
franks van 't buffel en dal al naer de zak gesmeten van 
vreemdelingen, Hoe dom toch! hoe dom toch! van de 
Bruggelingen, of ten minsten van bunder bestierders 
en weldoenders. 

# 
• * 

Maer't is wel besteed, zoo zullen ze lecren uit hun-
der oogen kyken. Zoo zullen ze loeren kiezen, zoo.zul
len ze lecren met force van stemmen protesteren legen 
al deze die hunder voor de kk-ziuge zeem en achter de 
kiezinge azyn presenteeren. Ja, a propos van azyn, 'k en 
hebben daervan niet kunnen verstaen, wc je. van moe
der Azyn met die karre in el peerdcvetle, en moeder 
Azyn, en moeder vuile sukkcrye met dien groolen 
gailjard van nc jongene op heuro school, en 'k en kan 
ook niet peizen waer ze dien jongen uaertoe vertrans-
porteerden. Maer 'k hebbe my algelyk wel vergeesiigd 
en wel gelachen op dien schooncn wagen achter die 
fyn gezouten en fyn gepederde cortège van zondag. 

* 
'k Moete joen noglans doen absolveercn dat er nog 

vele groepljes en tableautjes te kort waren, die met 
veel succes daerin hadden kunnen figureeren, want hoe 
meerder zotten hoe beter, plus on est de pms, plus on 
rit, zegt er een oude fransche proverbe. 

* 
« » 

Zoo 'k hadde daerin nogal met veel plaiair willen 
zien figureeren eene deputatie van oolykaerds, gede-
guiseerd in liberale of maconnike sucrète sohryvers, 
die op eenigle communen' alles op hunder liberacl 
duimlje willen doen draeyen onder de conduite van 
eenen kleenen farciur dié hem eene bulle gefabriqueert 
heeft, met onder zyne kazakke alle soorten van arti-
ficiën te steken, zoo als fuséen, vierpylen, krakkers, 
girandollen, serpenten, pckpollen, et ccelera, et CCD-
tera, aen den arm van papa Polydorus, bygenaemd d^n 
vetten, os, alias de paeschbeesle mei eene pancarle 
wacrop dal er slael: 

Vivent les libérauxü! 
\Vy viajfen opslag van posilie, 
Eiï verhelen» y van conditie; 
Onze Iralvlimen zyn al Ie klein, 
Om de knecht van de boeren Ie zyn. 
Was 'ter nog maer iels oi' wat Ie profiUen 
Wy en zouden dan in d'armoé niet zitten, 
Gare la bomhe! als de bulle schiet in 'l vier! 
Yliejjen al de kalolcn van 'l beslier! 

En weel-je wat er te kort was by dat geestig groepf.je 
van die twee penitenten ofte marigeuzetjes van gezou
ten en ongezouten saucissen. Wel, cosetje, 'l was de 
maerte die daer by te kort was met eene lange magere 
niarlje ko op heuren arm. Deze personnagen moeten 
der absluit by zyn om dat groeptje nog geestiger en een 
bètje meer van kom kom preses te maken, ge
lyk dien viezen buiten koster daer alsan slamerde. 

« » 
Et ccetcra, et coelcra, et ccetera, 'k moele er van uit

scheen of 't zou gemakkelyk nog ne keereene calver-
cade kunnen worden, maer eer da 'k finissecre, 'k ver
zoeke joen geheel amicalement van ne keer te zeggen 
aen die ifvrouwcn waervan wy laetsl gesproken hebben, 
dat ze hunder niet vele moeite en moeten geven of niel 
veel geld bestieren om te welen van wien dat ze die 
fyne gepeperde inlrigue van hunder longslje te korten, 
te zuiveren en te slypen met den carnaval, gekregen 
hén. 

Zegt gy maer regluit, cosen, dat hel ik is, die hunder 
hebben' te slypen gezet, en dat hel dus ook ik is die ze 
daervooren moeten komen rem;rcieeren en een ca
deautje brengen, ieder volgens den staet van zyne si
tuatie ofte fortuine ofte commercie. En zegt hunder 
ook maer, beslc cosen, dal zynder geheel feestelyk, en 
convenabel, en honorabel in de loge van Bruintje zul
len ontvangen en getracteerd worden. Ja 'z, ten min
sten zoo wel als in 't schoonste hotel van stad. 

Zegt ne keer in passant aen 't Ilussaertje dal hy per-
cies met die occasie niet en moet jaloes zyn, Bruintje 
mag wel iels hen voor zyue moeite en daermeê salut 
en de kost, wè-je! (Gel.) 7 Hertje. 

P. S. Beste cosen, je moest mei dezelfste occasie ook 
ne keer vragen aen de regent ie van de stad van Sjing-
sjang, waerom dat ze de surfacc van de gronden van 
den grooten hof van Sjing-sjang al den ceuen kant vier 
duim abaisseeren en al den anderen kant vier duim 
remblayoeren? Is dat misschien om de vue van de 
perspeclive è bètje te corrigiuren, of is hel om het geld 
lè vermoisschen (lat uit de vcndilie van de laille van 
al dat hout en van al die hoornen die weg gekuisdzyn 
is voorlsgekomen. 

'k Uèn daerovcr hooren knibbelcn door habitués uit 
eene slaminé niet verre van de Gentpoorlslrate. 

P. P. S. 'k Hên gelezen in 't nieuws van de weke 
van de peslificatie van zalerda'ge gepasseerd : 
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« Dcit de priesters niet anders en sludeeren als om de 
kindertjes, ovfi arme, den duivel aen Ie doen. « 

En de redactie van de pesiificalic, och arme, heeft 
regtzinnig compassie met de kindertjes die op den dag 
hunder eerste communie doen, door de pastors zoo 
vele leed en lyden worden locgebragt. Wat kan toch 
dien ongelukkigcn onnoozelare van de pestificatie daer
van weten of daervan zeggen. Waer het niet vele beter, 
cosen, dal hy hem alleene met zyne jongens occupeerde. 
Ja 'z, hé, dat hy daervooren zorgt en dat hy die he-
klaegt als 't noodig is, maer dat hy hem niet en bemoeit 
met eerste communie doen, want daervan ea kent hy, 
och arme, niel vele. 

'k Gcloove, cosen, dat ik in mynen versleenden bee-
rekop meer souvenancie drage van de jaren viglien 
honderd als hy van den dag van zyne eerste communie, 
en daer men geen gedenken meer van en heeft daervan 
en mag men raisonnabelyk niet meer mee klappen. 

Aera PÈBSS ÏPIÏSSS. 
Roemryken Pius Paus, den besten aller vad'ren 
Die zynen zegen geeft, aen al die lot u nad'ren, 

Ik wende my tot u, en schenke u met vlyt, 
Myn kleene jonste hier, tot spyt van die 't benyt. 

En nu byzonderiyk met dees omstandigheden, 
Dat ik voor d'eersle mael, mag 't heilige tafel treden, 

'k Bidde en smeeke U, en val u dan te voet, 
Dal gy my zegen wilt, voor dit zoo weinig goed, 

Wat overgroot geluk, wie kan dit openbaren, 
Dat men met Christus zelf, mag aen zyn tafel scharen, 

Om daer hel hemels brood, te nutten met vermaek, 
Waerin te vinden is den allerzoctsten smaek, 

Mag dit den grondsteen zyn, 't beginsel aller deugden, 
Weg, die'k bewand'len moet, 'k vvareallyd in vreugden 

'Daer in alleene is Ie vinden het geluk, 
in alle moeilykheid, ja zelf in allen druk. 

Maria Coene. 

SffiBsscaaspraek. 
Calherintje. 

Wel, hoere toch! myn hondje is dood, 
'k Ën kan 't haest niet vergeten, 

't En kreeg perlank maer droogen brood 
Als 'l honger had (?) om 't eten. 

Ciscatje. 
Wanneer was 't dal het honger had? 

Misschien nooit van zyn leven 
Omdat 't eenieder iels of wat 

Dal lekker was kwam geven. 
Cathcrhilje. 

'I Is waer, dat 'I nooit geen honger leed, 
Want 'l kwam 'lintyden vragen, 

En 't was ten allen lydeg'reed 
Om 'l eten heele dagen. 

Ciscatje. 
Maer was 't maer droogen brood alleen 

Dat 'z aen uw hondje gaven? 
Moogt het nooit knagen aen een been 

Dat 't somlyds ging begraven? 
Calherintje. 

Ba jae't, ba jae't, 't gebeurde wei 
Dal 't betjes kreeg aen tafel, 

Een zemeltje of een katlevel, 
Ofwel è bètje wafel. 

Ciscatje. 
En beu Ier sauce of ander vet 

Dat bleef in de talloore, 
Dat d'helft van lyd, 'k heb 't nog belet, 

Bleef hangen aen zyn oore. 
Catherintje. 

'k En zegge niet van neen; maer toch, 
7 En was niet al te vele, 

En zelfs 'k zou wel gelooven nog 
Dat 't deugd deed aen zyn kele. 

Ciscatje. 
Maer deed het aen zyn kele dougd, 

7. W-as slecht voor zyne mage. 
Gelooft my vry, ja, ja, gy meugt, 

't Was daer zyn groote plage. 
Calherintje. 

En zoudt het daer kapot van zyn? 
Dat zoudt my ecuwig spyten, 

En myn verdriet en herle pyn 
Ware aen my toe te wyten. 

Ciscatje. 
Getroost u maer, 't is maer nen hond, 

En wilt er niet van droomen. 
Maer waer men zulke kinders vond, 

7 Was om der van te schroomen. 
Rebbekraker. Mynheer Bruin, 

P. S. Van vooren. Gy vraert zeker verwonderd van 
zondag my op den sluilwagen niet te ziene. Maer 'k en 

i doste niet uilkykcn zoo hooge, 'k haên al veel te groote 
I kanleern. Maer 'k peize da-je gy joen algelyk wel go-
j amuseerd hebt. 

Zoo nu om myne correspondentie voort te zeilen : 
EBea»ileiB toi!2eff V»BI «Eeira IfiasssaeB» nero de» Bseea» 

v«si de lit^e. 
5i Maorle uit myn kassynlje. 

Mynhcere Bruin, 
Qmne Cdtkrinnm ptrfee-turn. Dat is na laizyn, hé? Dat 

is tiog een ovurblyfeei van (en lydo da'k onder Napo

leon, in llalien over de schelde op sehillewachl stond. 
Nu lyk of je weet, dat wilt zeggen in 't plat vlacmscli 
van al de Coupure, den derden keer slaet boete. 

Dat is nu den derden brief da'k u schryve, en den 
derden keer, goe keer. Zoo 'k moet iets of wat zeggen 
van Pol de Lei'iiw. Ik wetc wel da'k daermeé moeste 
beginnen van over veertien dagen, maer wie kan 'tal 
outhoiulen, zei de kosler, en hy vergal het kruis in de 
processie. 

Maer gy zuil my komen te vragen, Mynhecre Bruin, 
wat is er van Pol de Leeuw? 

Cisca van Snuifdcghem vroeg dat ook. 
'k Zal u dat eens met sluize en schroo uiteen gaen 

doen, lyk of ze tol Peperdinghe zeggen. 
Als Cisca van Snuifdeghem, van wien da'k nog al 

vele moele zeggen, of anderzins gezcid, da'k nog vele 
nioete schryven per naesten, van al heigene ik aen 
Cisca gezeid hebbe. liewel, als Cisca van Snuifdeghem 
weg was, had ik nog è bètje tyd eer da'k myne oude 
eu siyve leen een weinig ging te rusten leggen. 

Zoo 'k zegge by my zei ven, in myn eigen, 'k zou 
wel nen keer al de leeuwbrugge gaen, om te ziene of 
Pol de Leeuw nog leeft en waekt. 

Gy moet weten, Mynheere Bruin, en gy hebt dat 
misschien vergeten, da'k 's navens van de gaeischie-
linge van den 20 Oclober, naer Pol de Leeuw zyn huis» 
of zyn brugge, als je 't beter verstaet, gegaen henu om 
te weten hoe dat 't ging met hem, en da'k geen sprake 
van hem en koste krygen, 't en zy nen vervarelyken 
schreeuw, waervan da;k nu nog beven van der op te 
peizen. 'k Geloove 7 wel, j ' had eene artakke van 
poplesie. 

'k Men sichtcn toen nog al dikwyls een keer gaen 
kyken, maer 7 was altyd 7 zelve. Zoo, lyk of ik zegge, 
'k ging dien avond nog nen keer gaen kyken, en 'k haên 
't Jaer 50 meê, waerin de complimenten voor hem 
stonden. 

Hoe is 7, zeg ik, aen zyn broere die al de ander kant 
van de brugge in duimelïnge van slapen lag, hoe gaet 
't met Pol ? 

Ah! Ilussaertje, zegt hy, is 7gy? 'k en ben 7 niet 
wys. Dat deurt toch sdiroomelyk lange, hé? 

Hy en is toch zeker niet dood? zeg ik. 
Wel dood! by lange niet. Ik hoore hem onderlus-

schen nog al tamelyk luide grollen. Daer zynder vele, 
hé, Mynheere Bruin, die grollen binst dasse slapen? 
Men zou zeggen dasse boomen zagen. Nu tot daer, ai 
is 7 dat het styf ongemakkelyk en onaengenaem is voor 
de die die er moeten by slapen of niet verre van daer 
in dezelve kamer, 'k Weet ik daer trouwens van te 
spreken ten tyde da'k nog in de kazerns was. 

Zoo, zeg ik, als Pol nog grolt, 7 is teeken dat hy niet 
dood en is. En met dat zeggen, gae'k by hem, en ik 
schudde hem voorziclitigtjes weg. Maer dat en kost 
niet belpen. Zoo 'k schudde redèlyk styf en al met 
eenen keer... brrrrr.... ging dadde. 

Broere, hoe laet is 7 al? Dat was zyn eerste woord. 
— Hei, Pol, 't is tiene, zei ik. 
— Ja, liene. Is de gaeischietinge al gedaen? 
— AI lange, al lange, Pol, zei ik. 
— En zyn de gaeyen af, altemale? 
— Ja, jaen 'z, ja, jaen'z. 'k Sprak alzoo uit vreeze 

dat hy nog eens in slape ging vallen. 
— Maer, zegt hy my alzoo, wie zy je gy? 
— 7 Ilussaertje, zei ik. 
7 Hussaerlje... 7 Ilussaertje... en hy vreef met eenen 

van zyne voorpooten aen zyn voorhoofd. 
Hy slachte van my, 'k vry ven ik aen myn oogen, 

maer 7 is van den vaek. Zoo tot een wederom kykens. 
Hussaer. 

P. S. van achter. Hussaer, uwen brief stond al in 
lood, als uwen vriend 7 Berlje, my zyne corresponden
tie zond, waerin gy vele complimenten aen uw adres 
zal vinden. _______ 't Jaer 30. 

Correspondentie. 
Uit eene vreemde streke, Maerte 30 1870. 

Mynheer van 't Jaer 30, 
Ik en heb in 7 geheele myne belofte niet vergeten 

en ook niet dat belofte schuld is. Maer gelyk of gy mis-
schiens ook wel door ondervindinge weet, daer zyn 
momenten dat een mensen niel meester en is van zynen 
tyd, maer dat de tyd meester is van den mensch. Zoo 
is hel tegenwoordig met my gelegen: in eenige weken 
zal 7 beter zyn en dan zal ik eens myn penne lust 
geven. Intusschenlud neem ik de occasie waer om door 
uw achtbaer blad myne hertelyke groetenissen te doen 
aen den oudsten burger van Brugge, onzen vriend uit 
de loge van de akademie, achter wiens rugge ik zoo 
menige avonden overgebracht heb, wanneer ik aeu 7 
teekenen was in den grooten kop onder professor Re
cour. Nu, lerwyl ik aen 7 schryven ken, ik kan alzoo 
wel voorlgaen met te zeggen, dat ik met groote vol
doeningede poogingen zien welke men in ons vader
land aenwendl voor de uitbreiding van het stemrecht. 
7 Stemrecht zoo uitgebreid als 7 maer cenigzins mo-
gelyk en is; 7 stemrecht voor al wie in state is er 
gezond gebruik van te maken; 7stemrecht voor al wie 
in bezit zyndo van zyn verstand lot de mannciyko 
jaren gekomen is: daerin is gelegen Belgiëns vcrlos-
singe van een hoop walen, die bare regten onderde 
voelen trappelen. Wal my betreft, ik en heb nooit 
kunnen aeneeu knoopen twee artikels van onze Con-
stituüe: het eerste: dal al de Belgen gelyk zyn voor 
de wet, en hel tweede, dat om het stemrecht te'bezilten 
men eene zekere somma moei kunnen betalen. Al de 
Belgen gelyk zynde voor do wet en de Wet of eeuer» 

j anderen artikel van de Constitutie zyndo dat de ;'<<]•<•*; 
i vertegenwoordigers gekoien worden door hal voiiv 
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hoe is hel en waerom is het dat aïlo man nlol geroepen 
en is om die volksvertegenwoordigers te ki-v.en? 

Waerom dat verschil? Waerom'«leze ongelykhcid 
voor de wel? Waerom deze uitsluiting van eene me
nigte die de meerderheid is on dat privilegie voor een 
getal die toch maer ceno minderheid uiluiaekl? Gelyk 
de zaken nu hcslaen, de leden der beide kamers zyn 
de vertegenwoordigers van eene minderheid en geens
zins van het volk.' Voert het algemeen stemrecht in, 
en deze ongelykheid, deze onregtvcerdigheid vord.wynt. 
Wclaen dan, geluk en voorspoed aen al die byeen-
komstcn, vergaderingen en maelschappyen welke aen 
dat groot werk de hand geslegen hebben: indien zy 
gelukken, gelyk wy verhopen, zy zullen aen 't vader
land eenen groolen dienst bewezen hebben. 

Misschien zal dit altemale groole veranderingen te 
wege brengen; misschien zal daardoor Belgiëns gou-
vernemen tstelsel van vorm veranderen; maer wat geeft 
dat, als U maer en is voor het goed, den voorspoed en 
het geluk van 't land? Wy zyn van 't gedacht dat indien 
er iels is dal zyncn tyd gehad heelt en dat daerom 
somtyds stillekens, somtyds met geweld en gedruisch, 
van kante schuift of geschoven wordt, het niet het 
kalholyk geloove en is, gelyk sommige dachten voor 
hun eigen val en deernis, maer dat het zyn de ge
kroonde hoofden , koningen en prinsen. Wy den
ken met de Itóforme dat het beste gouvernemenlslelsel 
wel de republyk zou kunnen zyn. 

Aenveerd, heer Jacr 50, myne herielykegroelenissen. 
Uw correspondent, 'Üponhill. 

Luidruchtige toejuichingen bersten los; men roept: 
bravo! Men zou peizen op eene feeste te zyn. 

De moordenacr heeft het vonnis schynbaer zonder 
ontroering aenhoord. De gendarms leiden hem weg. De 
toejuichingen en bravos bersten op nieuw los. De volks-
me'niglo loopt naer hel binnenplein. Er is eene compa
gnie jagers te voete geroepen om liet volk tegen Ie hou

den. Niet (egenslacnde deze voorzorg, omringt zy de 
voilure en vergezelt ze tot aen de gevangenis. 

Hel voornaemste incident die er plaelsc gehad heeft 
in een der ziftingen, is dal wanneer Celesline Gobcrt de 
minnaresse van Dessous-le-Moustier komt getuigen. Zy 
is zeer goed in 't zwart gekleed en draegt een salinen 
hoed met blauwe blommen. Hei meisje is diepe ont
roerd en ne geeft geen oogslag aen den beschuldigde. 
Deze is doodbleek geworden. By dat meisje heeft de 
beschuldigde zich binnen gedrongen, onder den naem 
van Francis Descamps; zy en wist niet dat hy getrouwd 
was. Hy en heeft Celesline niet gevraegd om te trouwen, 
maer enkel gevraegd om met haer te mogen verkeeren. 
Om haer in zyn huis te lokken, had hy aen Celesline 's 
ouders gevraegd als zy by zyne moeder mochte komen 
werken'. Toen zy wist dat hy getrouwd was, verweet zy 
hem zyn slecht gedrag. 

Men zegt dat er gedurende de debatten eene petitie 
in den Borinage onderteekend is. om de strafuitvoering 
vau Dessous-le-Moustier, indieu hy zou tot den dood 
veroordeeld geweest hebben. 

Wsaes»d;©c «Meest «I«BBB tiiacs? 
Ik heb u over eenige weken laten zien en hooren 

dat den kaes styf gedienstig is om de deze die er te 
vele van clen lot zwygen Ie brengen. Daervan gaf ik 
u een voorbeeld in den boschwachter die de reste van 
den byna geheel opgeëtenen kaes naer huis mee droeg 
om aen zyii wyf ie geven, die volgens hem maer al te 
wel en te vele en klapte, daer zy van heele dagen niet 
en zweeg. 

.Maer nu moet ik u eene heele andere historie ver
tellen, die waer gebeurd is. Misschien in 't land dat 
weggewaeid is? 't Kan zyn, maer toch waer gebeurd. 
Hurkt liever: 

Daer was uen heere die eene nieuwe maer Ie geheurd 
had. Zegt ze 's noens als zy de tafel dekte, Mynheere, 
waer zyn de servielten? Ik en hebbe geene, antwoordt 
Mynheere, en moest het gebeuren, voegt hy er by, dat 
den eenen of den anderen nu of toen kwame om 's 
noens 'l eten. ik zal u vragen waer de servietleu zyn, 
en gy moet antwoorden : zy zyn in de waschle. 

Goed, de lessc wel gegeven en bezonderlyk wel ont
houden, 's Anderdags daer kwam iemand om 't eten 
en, zegt Mynheere, Therese, waer zyn de servielten? 
In de waschle, Mynheere, antwoordt Therese. Bah, als 

,'l alzoo is, zegt den anderen, wy zuilen wel eten zon
der serviellen. Ja maer, op het einde van de tafel, zegt 
Mynheere tegen Therese: gy hebt vergelen den kaes 
op lafel Ie zeilen. Excusez, Mynheere, zegt Therese. 
II e wel, waer is den kaes? vroeg hy. In de waschle, 
Mynheere, zei Therese. Ah' ja, zegt den anderen: den 
kaes is misschien gesteven en gedampt, 't Beste ware 
van hem seffens Ie stryken en op tafel (e zelten. 

En met dien kaes die nog in de waschle lag in den 
winkel, kwam heel d'historie van de servielten uit. 
Waerloe dat den kaes toch dient, hé? 

Zaük DcssoBES-le-MóKsèSea». 
De moordenaer Dessous-Ie-Moustier is maendag 

laelstdoor hel assisenhof van Henegou w, tot de slraffe 
des doods veroordeeld. De jurés hadden over 18ques-
tien te beraedslagen. Na een ure beraedslaging, een 
belleklink meld dat de jury zyn verschikkclyk werk ge
ëindigd heeft. De mannen, de damen beklemmen ban
ken en stoelen. «Zit neer, den hoed af, » roept men van 
uil het achterste gedeelte der zale. 

Het hof blyfl in zitting. 
De voorzitter van den jury maekt den uitslag der be-

raedslagingen bekend. 
De antwoorden zyn ja op al de kweslien, uilgenomen 

op die betrekkelyk de vergiftiging van den schoonvader. 
De voorzitter doet den beschuldigden binnen leiden. 

De ontroering onder hel volk is ten top gestegen. De 
voorzitter belt gedurig, om stilte te bekomen, maer 't is 
vruchteloos. Men verdringt, men sloot malkander, elk-
end-een wilt hetgezicut van den beschuldigde zien. Deze 
schynl kalm te zyn. 

De voorzitter geefl hel woord aen het openbaer mi
nisterie voor de toepassing der wet. 

De procureur-generael vraegt dat de beschuldigde tol 
de doodstraffe veroordeeld wordt. 

De voorzitter vraegt aen de beschuldigde als hy nog 
eenige opmerkingen te maken heeft. 

De beschuldigde slaet op eu doet een ontkennend ice-
ken. 

Het hof verlaet de zale om te beraedslagen. De be
schuldigde wordt weggeleid. 

Twintig minuten verloopen er te midden van een 
onbeschryvelyk gedruisch. Het hof keert in de zale te
rug; de beschuldigde wordt binnen gebracht; hy wordt 
door acht gendarms, met het carabyn in den arm, be-
waekt. 

De voorzitter geeft lezing van het vonnis, die Jacques 
Dessous-le-Moustier lot den dood veroordeeld. Met von
nis beveelt dat de strafuitvoering op eene der publiko 
plaelsen van Mons zal plaets hebben. 

Do voorzitter zegt aen den veroordeelde dat hy drie 
dagen tyd heeft om zich in cassatie te voorzien. 

Zake ffistfei» Böanapas^e. 
Prins Pieler Bonaparte is in zitting van 27 Maevte 

vrygesproken. Zoo haest hy dat hoorde, vroeg hy als 
hy mogte vry uitgaen. De procureur-generael zegt hem 
dat hy de zale niet en mag verlaten, voor dat de gevan
genschap opgeheven is. 

M. Laurier legt in name van Louis Noir conclusien 
neer, strekkende tot de betalinge der proces kosten. M. 
de avoué Bernheim vraegt 100 duist frank schadever
goeding voor vader Noir. Prins Napoleon roept met 
colere uit, dat hy liever 200 duist frank aen den armen 
wil geven. 

Prins Pieter Bonaparte is veroordeeld, tot de beta
ling van de proces kosten en lot 25 duist frank schade 
en interest, teu voordeele van den vader en de moeder 
van Viclor Noir. 

Men zegt dat de onkosten van het proces wel 110 
duist frank zullen kosten. 

Het is de princesse Bonaparte die, builen de zale, de 
eerste't nieuws van de vrysprake wist. Zy vvachte aen 
een venster van hare kamer het leeken dat capilein 
Casanova moest geven. Zoohaesl hy de vrysprake ver
nam, waeide hy met zyn«n zakdoek. De princesse viel 
in bezwyming. 

Volgens andere lydingen bevond zich de princesse op 
het binnenplein van het paleis van justicie. 

De prins is uit de gevangenis naer het hotel gereden, 
vergezeld door den commandant Bamolino en zyn vriend 
M. de Grave. De bevolking van Tours stond op den weg 
in twee ryen. Zoohaesl de voilure in het hotel was, heeft 
men de deuren gesloten om de nieuwsgierigen legen te 
houden. Daerna is de prins op den balcou moeten ver-
schynen, om hel toegestroomde volk te groeien. 

Inden avond ontving de prins 120 depechen van ge-
lukwensching. Des av( n.ls gaf hy een diner en daerna 
receptie, op welke de Corsicanen rykelyk vertegenwoor
digd waren. 

Onder den macltyd kroeg de prins een brief van een 
eenvoudig zeeman der Athémise, die hem, namens zyne 
kameraden, de afzending meldde van eene kas appelcie-
nen. De lelegraef heeft verscheiden depêches verzonden, 
luidende als volgt: « Victorie, de prins is vry. » De 
prins is 's nachts naer Parys vertrokken. 

De prins heeft, in plaets van schadevergoeding aen de 
burgerlyke parlie, 20,001) fr. voor den armen van Tours 
aengeboden. Na de veroordeeling heeft hy gcze.id dat de 
armen niels en zouden verliezen en dat hy in persoon 
20,000 fr. aen den armen zou komen brengen. 

De Marseiüaise kondigt aen : 
Pierre Bonaparte is vry. 

Viclor Noir lic/t in het graf. 
Ulric de Fonoielle zit gevangen. 
Paschal Grousset zit gevangen. 
flenri Rochefort zit gevan</m. 

Millière, Rigaud, Uazire Dereure zitten gevangen. 
Pierre lionaparte is vry. 

De Clüctie noemt de prins nog een « doodslager. » De 
Rappel raedt de burgers aen voortaen revolvers Ie koo-
pen, om zich tegen de prinsen te beschermen. 

De Pays legt den zelfsten drift aen den dag, maer in 
den legenovergestelden zin. « Uwe zake, zegt die ga
zelle, was de onze; het was de zake van het keizerryk 
en der samenleving » Dat is wel wat erg! 

De Temps zegt, dat de uilsprake van het hof deze in-
slellinge gedood heeft. Volgens die gazelle verdeelden 
zich echter de stemmen 18 tegen 18! 

De Opinion Nationale kondigt aen, dat de straf Pieter 
Bonaparte zal treffen. « De moord van Auleuil zegt die 
gazelle, zal gevolgen hebben.» Alzoo de sluipmoord of 
uitdaging op uildaging? Wat zal men aenvangen? 

De Figaro zegt dat de kosten van het proces wel 200 
duist fr. zullen beloopen. 

ScBlÖflBÏ-MiafitïfeS&aitlC. 

In het groot amphilhealer heeft er Dysendag eene 
manifestatie plaetse gehad togen Dr. Tardiou; op den 

oogenblik dal hy den leeraerstoel beklom, riepen de 
studenten : Aen de deurc met Bonaparte! Aen de deure 
mei den Korsikaen ! Leve Viclor Noir! 

Men schuifelde, rnen schreeuwde, men huilde. 
— Myn hoeren, zei dok lor Tardiou, gy en zult my 

toch niet vcranlwoordelyk maken voor 't gene er ge
beurd is. 

— Ja, ja ! naer de Tuilerien, leve Noir! 
— Mynheeren, gy kent my sedert lang; ik oefent de 

wetsgeiieeskunsl uil, zonder polilike bekommernis..... 
Ik ben eerlyk 

— Weg met dat alles! Het ministerie van eerlyke 
menschen ! Weg met Bonaparte ! 

Dr. Tardieu trcedl in eenige uitleggingen, over het-
gene hy op het lyk van Viclor Noir opgemerkt heeft. 

— Daer en hebben wy niels mee te maken! 
— Maer ik en ben hier niet om polilike beschouwin

gen Ie doen kennen. Als eenige my niet en willen aen-
hooren, dal zy deure gaen ! 

— En gy, gael gy naer de Tuilerien ! • 
— ik en kan die tegensprake niet langer dulden, en 

wiltgy myne lesseu niet meer, dan geve ik myne de
missie, 

— Dat is goed ! bravo ! 
De professor verlaet den leeraerstoel en de studenten 

de zale. Eenige studenten in de rechten, hadden zich in 
die manifestatie gemengd. 

©c valscSie Kagiöïccaa. 
De New-York-World bevat eene wonderlyke korres-

pondenlie uil Parys; de briefschryver vertelt dat de 
keizer dood — maer wezenllyk dood is. En echter zal 
men zeggen?.... Geduld, de keizerinne, die zeer slim is, 
heeft van Engeland en Rusland de belofte bekomen, dat 
zy hun beste zullen doen om den kcizerlyken prins op 
den Iroon te behouden. De ministers en grooten des 
keizerryks heeft zy altemale door geld — veel geld om
gekocht, om eenen valschen Napoleon aen te nemen. 

Die valsche Napoleon gelykt zeer goed op den wezen-
lyken die dood is. Waer men hem gevonden heeft, en 
weel de korrespondeut niet; maer hy speelt zyne rolle 
zeer voortreffelyk. De korrespondent heeft hem zien 
wandelen in den hof van de Tuilerien en hem met zy-
nen verrekyker bekeken. 

Hy heeft denzelfsten gang zonder eenigen zwier; om
trent dezeifste gestalte, korte beenen, bleek geluw lio-
leur; hy heeft een weinig een hoogen rug; de hielen 
onder zyne leerzen zyn zeer hooge en hy vet zyne kne
vels aen, percys gelyk de andere 

En wilt ge weten waerom men te Parys dat alles niet 
en weel? De korrespondent zegt het ons!.... Omdat de 
pers in Vrankryk gemuilband is. In alle geval daer zit
ten de Franschen schoonc te zien, mei hunnen uage-
mackten Napoleon! 

'É Rfêeasws vana ds weke. 
M. dekanonik De Haerne, representant, vertrekt van 

dage naer Hoornen, waer de eerweerde rector van 't En
gelsen seminarie te Brugge, geroepen is voor de veref
fening van zaken die het schoon godsdienstig gesticht 
betreft dal hy bestiert. 

— Dysendag namiddag, rond B ure, is er een begin 
van brand onlstaen in de wooning van den kapitein 
Merkelbach, der lanciers, in de Langeslrate, op de eer
ste stage. De gebeurs zagen rook opstygen door de 
venster en verwittigden de police. De policie agent 
Norro ging in de kamer en met behulp van eenige bur
gers en lanciers, was men weldra het vier meester. De 
schade is gering. De oorzake is toe te schryven aen het 
te digte plaelsen by het vier des zetels van den kapi
tein, die op het oogenblik van den brand afwezig was. 

•— 't Schynl dat ze te Brugge uit hunnen slaep ge
komen zyn, want ik kome te vernemen, dal ze, gelyk 
Antwerpen en Gent, eene petitie gaen naer de kamers 
zenden om het wetsontwerp op de borrels niet aen te 
nemen. 

— De Eerw. P. Moulaert, van hel orden der Predik-
heeren, is te Leuven overleden, den 29 Maerte, in den 
ouderdom van 62 jaren. 

— De nieuwe leden van den gemeenlcraed van Thou-
rout zyn de verlcdene weke ingesteld, 't En is schier 
maer drie maenden achter den tyd. Op wat artikel M. de 
burgmeester steun maekt om de nieuwe gekozene met 
1 january den eed nieltelalen afleggen, is my onbekend. 

— Ik verneme uit meer als eene plaetse dat dcadulte-
scholen op krikken springen, 't Schynl dat er zyn die by 
de Iwee duist franks kosten en uauwelyks maer twin ig 
leerjongens en hebben, 

— De genoemde R. S...,, 52 jaren oud, landbouwers
zoon te Thourout, is woensdag by ongeluk, in eenen 
gracht gesukkeld en verdronken. 

— Te Verviers zyn er vele gouden stukken van 20 
frank in omloop, met hel afbeeldsel van Poleom III. 
Opgepast, zulde. 

— Dessous-le-Moustier is gerust en stelt al zyn ver
trouwen in de geuade vrage die hy gedaen heeft. 

— De sneppenjacht in de bosschen is open tot 15 
April. A sa, jagertjes, knip ze maer, gedurende dat 
tydetje. 

— Prins Pieter Bonaparte, schynt voornemens te 
zyn, om gedurende eenigen tyd te Brussel te gaen wo
nen. Men verzekert dat er orders gegeven zyn om in 
zyn huis der Louisa-laen, alles gereed te maken om 
hem (e ontvangen. 

De Patrie van Parys zegt, dat hy vernomon heeft dat 
Pieter Bonaparte en zyne familie ten gevolge eener kei-
zerlyko beslissing, gedurende eenen' onbepaelden tyd 
in oen ander land zullen verblyven. 



— Zondag toekomende, 3 April, om i l uren 's mor
gens, zal er eene £>d0 uitdeeling van 000 brooden gedaen 
worden, in de estaminet het Brouwers Huis, bewoond 
door M. ARITS-FLOUIEN, met hel produel voorlskomen-
de van de tentoonstelling, aldaer ingerigt dooreenige 
vrienden van den armen. 

— De Antwerpsche herbergiersbazen hadden beslist 
hunne borrelIjes, met den opslag van de geniver, 8 c. 
te verkoopen. Nu hebben ze wederom beslist van ze op 
den vorigen voet Ie brengen, 'l is te zeggen aen 7 centi-
nfën voor e kniplje. Wat verschil by Brugge, waer ze 
den borrel 8, 9, 10 en 12 c. verkoopen. 

— Den eersten fonctionnaris van onze provincie en 
is den dien niet die wy pcizen, meen-je. 'l En is M. de 
gouverneur niet, neen, neen, by lange niet. Lün voor 
liem te kunnen raên, zou-je nogal een bètje tyd noodig 
hebben, geloof-je't, lezers van 't Jaer 50't Hewel dien 
fonctionnaris is den directeur van de nieuwe fraosche 
Brugsche comedie. 

1° len eersten, hy trekt, als trektime van de slad, 10 
duist frankstjes; 2° ten tweeden, zuiver beneficie van 
de bals van carnaval, op de hallc gegeven, 3 duist 
frankstjes; 3° ten derden, beneficie van abonnementen 
en toegangen, alle onkosten afgerekend, 15 duist frank
stjes, zoo dat dat een sommeke uitmaekl van 28 duist 
frankstjes. 'I Is de trektime van een minister, als ik wel 
rekenen kan. Op wiens zyn nekke valt dat nog e keer? 
Zou-je my dat kunnen zeggen, Mietje Meeskos? 

— In Nederland is er eene vragê in de kamer toege
komen tot eerherstelling van een meisje van 16 jaer, 
Dickje Veldhuizen geheeten, die ten onrechte in de ge-
Tangenis gesteken, en verwezen is... tot de doodstraffe. 

— De eerw. heer Onderpastor Van Eecke is uil de 
gevangenis gekomen; hy heeft zyne twee maenden ten 
vollen uitgedaen. Te dezer gelegentheid wierd hy in den 
katholiken kring ontvangen, al waer de heer voorzitter 
hem gulhertig verwellekorade. Er was voor 50 genoo-
digdeneen banket gereed, waerop de notaris Opsomer op 
zyne gezondheid gedronken, en hem, in name van den 
kring, eene kostbare pendule gegeven heeft. 

— Men schryft uit Gits aen den Landbouwer van 
Roussclacre. « Wanneer er iets bijzonders in de kerke 
te doen is » hoort men somtyds zeggen: 7 en zyn maer 
vrouwspersonen die er zich naertoe begeven, maer de 
regels hebben hunne uilzonderingen... 't Was wel 't 
geval zaterdag 26 iVIaerte te Beveren, by de plechtige 
instelling van het genootschap van den II. Franciscus-
Xaverius... er waren vrouwspersoonen, ja... maer de 
mannen hadden de overhand; gansch de middenbeuk 
der kerk van de communiebank tot aen de deur, was 
bezet met mannen, die nog het geloof hunner voor
vaderen levendig in hun hert bewaren, die het men-
schelyk opzicht met den voet durven treden en weten 
te toonen dat de schaerato voor het goed te Beveren 
weinig of geene wortelen geschoten heeft. 

Nauwelyks was het schoon sermoen van den eerw. 
pater Van Heffen, bestuerder des aertsgenootschaps in 
't'bisdom van Brugge geëindigd, of men zag honderd 
zestien mannen de medallie van den II. Franciscus uil 
zyne handen gaen ontvangen. U beschryven de vreugd, 
^ e blydschap, den moed die op het aengezigt van ie
dereen te lezen slond, is onraogelyk. Maer geen won
der, deze 116 mannen hadden zich 's morgends ver
sterkt in Dezen die alleen ware vreugd en de blydschap 
kan geven; zy hadden allen tot de IJ. Tafel genaderd, 
zy-hadden eene algemeene communie gedaen. 

't Gene nog groolelyks deze plechtigheid heeft op
gebeurd, was dat men daer 76 mannen van Gits zag, 
mannen van Franciscus, die, met de medaillie op de 
borst, die feest by woonden, even als een groot getal 
van het genootschap van Rousselaere, het eerste dal 
in ons bisdom is ingesteld geweest, en dat altyd blyde 
is wanneer het zulke plechtigheid kan by wonen. Zy 
ook weten en hebben ondervonden welk goed de so
ciëteiten van Franciscus kunnen te wege brengen; zy 
verstaen dat eeodragt magt maekt, en daerom hebben 
zy hunne nieuwe broeders gaen groeten en de hand 
toereiken. 

— Myne lezers herinneren hun zeker nog wel de 
gruwelyke misdaed gepleegd op 28 January 1870, die 
de voorstad Saint-Honoré in angst en verslagenheid 
dompelde. Madame Lombard was vermoord, hare keu-
kenmeise en eene joufvrouw die op het geschreeuw 
•was toegesneld, zwaer gekwetst wierden door Frans 
Lathouwers, een geboren bclg, kamerknecht by M. 
Lombard, die door eene geraektheid verlamd was. 

Deze zake is maendag voor het assisenhof opgeroe
pen. De moordenaer heefl al zyne misdaden erkend, 
zonder ontroering en zonder berouw. Hy zei zelfs, na 
de moord gepleegd te hebben onder de oogen van 
haren man die schier geheel onnoozel in zyne stoel 
zat, hem zag verbleeken en hem vroeg: « Wat zegt 
Mynheerdaervan?» Frans Lathouwers en is nog maer 
27 jaer oud. Hy heeft zyne jonkheid iu Belgenland 
doorbracht, alwaer hy eerst employé op den yzeren 
weg geweest is, toen voiiuromaker en eindelyk knecht 
in een zothuis. In 1S68, wierd hy voor 2 jaer gestraft 
voor aenslag op de zeden. 

Aengezien hy van zyne misdaden volle bekentenissen 
gedaen heeft en dat er geen de minste twyfel en be
stond, is de zake alras ten einde geloopen en Frans 
Lathouwers is tot den dood verwezen. 

— In de groote steden van Italien is er eene by-
zondere zale in het postbureel geopend, alwaer men, 
voor de geringe somme van 10 centimen, alles vindt 
wat noodig is om eenen brief te schryven, alsmede 
enveloppen. In do oostenryksche posibureelen worden 
er kaerten verkocht, met eenen postzegel der op van 
2 kreulzers (omtrent 3 centimen) met ruimte yoor een 

adres. Langs den anderen kant is er plaelse genoeg 
voor het schryven van eenige regels die men niet noo
dig en heeft aen de nieuwsgierigheid te onttrekken. 
Hel gemak om zich op iederen slond van die kaerten 
te bedienen, zonder de moeite van plooien en toevou
wen te moeten doen, is zeer gemakkelyk voor de rei
zigers, die ze in den postwa'ggon of in de eerste de 
beste brievenbus kunnen werpen. Men ziel hieruit dat 
de belgische brievenpost nog voor meer verbeteringen 
valbaer is, dan het eenvormig brievehport van 10 
centimen. 

— In de Vereenigde-Staten zyn er vier vrouwliên als 
lid aengenomen van de sociëteit de American Philoso-
phicat society van Philadelphia, die door hunne studiën 
en welenschappelyke ontdekkingen, hun eenen naem 
gemaekt hebben. 

— M. Röchefort heeft Tours verlaten; hy i s n a e r t 
prison van Paris weere gekeerd. Wat zal dat jong 
ifvrouwtje daervan zeggen, die hem by zyne aenkomste, 
een bouquet van viooltjes zond?. . O Rochcfort! zoo 
wreed zyn dat men geen aendachl en geeft op zoo een 
lief cadeautje 

©ooi» s terf£cvnl . 

JSIyn S p r e e k k a m e r t J e . 
Berlje, 't en geeft zeker niet aen, van 't gene dat Djilleke gedaen heeft, 

hé? En wat zegt-je van myueit correspondent Upnnhill, hy kent u toch 
ook, zie-je wel? — Q. 't en geeft zeker niet aen dat ik liet alzoo gedaen 
lieb? anders 't had zeker Ie lange moeten wachten. — Rouss. X. lifigcu 
ze gunler al stille dè? — Uponhill, ou.le vriend van 't Berlje, je kent gy 
zeker't Huzaertje ook wel? riatkleen kleen mannetje, die altyd in zyne 
zelve positie bJyi't staen? Dal is e manneke da-de. Merci, we-je, da-je 
op Djilleke gepeisd heell, 't zal hem daeraen verwachten. — Én gy, 
Mietje Meeskes, mei je'n snuifgorrc, j«: kent gy beterden hussaer, 't is 
daer da-je allyd de klomptcs snuif haelt voor je groot pcre enne?—Onlv 
van C. D. van G. 7 fr. wanof 3-50 voor den Paus. 

BURGERLYKEN S T A E T . 
Huwelyken. 

Den 1 April. — Carolus Deseins, smid. met Emma De Rycke, kantw. 
Emile De Vadder, leerlouwer, mot Catharina De Waele, kantw. Joseph 
Monballiu, werkm., met Virginie De Glerck, werkv. 

Ooerlydens. 
Den 28 Maerte. — Hermenie Devers, 20 j . , Zuidzandstr. Elisa Dupont, 

18 j . , Naeldeslr. Nalhalie Provosl, cchlg. van Julianus Halin, 52 j . , 
Vuldersslr. Eugenius Van Dommele, 44 j . , Dweerslr. Marie Ghyoot, 
echlg. van Carolus Lowyck, 70 j . , Mariastr. Edouard Dougtiel, 62 j . , 
St-Joorisstr. Charlotte Van Roose, 30 j . t Mariastr. Malhilde Six, 17 j . , 
Mariastr. Joanna Defevre, 82 j . , Oudcuburg. Isabella Vies, wed. van 
Jacohus Van Marie, 83 j , Oudenhurgslr. Monica V;ui Damme, 65 j . , 
Jacobinnessr-nstr. Marie Lacour, 42 j . , Bouveriestr. — Den 29. Con-
stance De Ruddere, echlg. van Leopold Claeys, Lange rey. — Den 30. 
Carolus Bmynonghe, 70 j . f Bouverieslr. Auguslinus Gos, wed. van 
Agnes Wiinle, 54 j . , Wcrklmisslr. Regina Van Damme, wed. van Ja
cohus Carlier, 89 j . , Lophemslr. Guslave Lemyé, echlg. van Anna 
Lahouter, 59 j . , Pnilipstackstr. Calharina Peuleman, 27 j„ Mariastr. 
— Den 31. Joannes Kculemans, 63 j . , Jacohinesseiiijlr. Joannes De 
Buyser, echlg. van Rosalie Van Speybrouck, 56 j . , Ste-Calharinaslr. 
Anna VandiMidorpe, echtg. van Joseph Calmeyn, 55 j . , Speelmansslr. 
— Den I April. Anna De Wilde, echlg. van Simon De Cuyper, 72 j . , 
Moerstr. JoaniK-s Verhelle, wed. van Barbara Suvée, 75 j . , Mariasir. 

5 kinders onder de 9 jaer. — Geboorten, 23. 

B E K E N D M A K I N G E N . 

JAERLYXSCHE 
G r o o t e " V e n c i i t i e . 

IMaendag 11 April 1370, 2 ure namiddag, te Dud-
zeele, in de Weiman, bewoond door de weduwe Ver-
raandere, voor sieür Karel Deloof en Binstman : 

Van 23 kal f koeyen en Veerzen, Jaerling veerzen en 
Ossen, en Verwe Koeyen. 

De vergadering in de Wehnan. 
IHaeiadftg 13 April, £• Piesclidag, 2 ure namiddag, 

te St-Andries, in den Duc de Brabant, voor dito De Loof. 
30 noordsche en inlandsc'ie Kalfkoeyen en Veerzen) 

Ossen en Veerzen en Verwe Koeyen. 
{3,000 kilos Hooi, Stroo en Aerdappels, en alle slag 

van gezaegde Houtwaren. 
De vergadering in don Duc de Brabant. 
Door bevoegden amhtenaer en betaelbaer ten Kanloore 

van De~ssi>é Vandertoc&c, Kandidaet-Notaris, Geld-
muntstratt, 37, te Brugge. 

Vervolg Veaditïea 
Onder de directie van ALFH0N3E MAÜS, opvolger 

van den stokkouder PAUL PAVOT, door het ambt van 
den Deurwaarder L. GEEUNAERT. 

DOOR VERANDERING VAM WOONST. 

DYNSDAG 3 APRIL 4870, om 12 ure Ie Oedelem 
(dorp) voor Ferdinand Landuyt, landbouwer en her
bergier : 1 Merrie Peerd, oud 8 jaren, I vosde jaerling 
Volen, A bekalfde \Jelkkoeyen, jaerling Runders, zeuge 
Zwyns, Loopers en Viggens. Alsook Menagie goederen, 
Houtwaren, Rolingen, Fasseel, Stroo, Beeten, enz. 

KOOPDAG. 
Van 24 Hollandsche en Noordsche gekalfde en bekalfde 
Koeien, Verwe Koeien, Kalf- en Wimpel Veerzen, voor 
d'heer Van Moorickx, koopman. 

Maemlng' 18 April 1370, 
om 2 ure namiddag, te St-Pieters, in de Barrière, by 
sieur De Langhe. 

Betaelbaer len kantore van Alpüa. imaas, Stokhou-
der, te Brugge, Waelschestraet, B 30. 

O P E N B A R E V E R K O O P I N G 
VAN ACAJOU EN ANDEHE 

MEUBELEN 
Beddsgoed, Menagie-Linwaet, Spiegels, Pendulen* 
+ Porcalein, Glas, Gleyers, Keukengerief, Boeken. 

Printenj enz., ten sterf huizo van M. PRANC0IS 
VANDEN BRÓÜCKE-AÜGÜSTINÜS, in levenVHa-
venmeester. 
WOENSDAG 6 APRIL 1870, 's morgens len 10 en 

's namiddags ten 2 ure. 
Op gewoone conditicn, door het ambt van bevoegden 

amhtenaer en betaelbaer len kanloore van Enifte 
Pttilliüca^-YaM siceke, Verkoopzael, Oudenburgstraet. 

E E N E V E R K O O P I N G 
v a n N O O R D S C H 

'*«wsaw«&*'Ji!^ 

zal plaets hebben in de Magazyncn van 

CHARLES SERWEYTENS, TE SCHEEPSDAELE, BT BRUGGE, 
op Maendag, {{ April 1870, ten » «/s uren juist 

namiddag. 
Zonder verhoog voor de koopers. 

LIEBÏG'S VLEESCII-EXTRACT 
VAN ZUIÜ-AMERIKA (FRAY-BENTOS), 

"Van d e L i e b i g - ' s - O o m p a g ^ n ï e , L o n d e n . 
Groote bezuiniging voor de Huishoudens. 

Oogenblikkelyke bereiding van soep, driemael goedkoo-
per dan diegene van versch vleesch. — Verbetering van 
spijzen, sauzen, groenten, enz. — Uitmuntende verster
king voor zieken en herstellende personen. 

GOUDEN MEDALIE IN DE TENTOONSTELLINGEN VAN PARYS 
1867 EN VAN HAVER 1868. 

Pot v. 1 eng. L | P. v. 1/2 enR. L. \ P. v. 1/4 enjj. L. I P .v . l / ée .L . 
fr. I S | fr. 6 . S 5 | fr. 3 . 6 0 | fr. 1 . 0 0 

B E R I C H T . 
Aengezien de talryke nainaeksels van het o p r e c l i t IL.iel>ig>^ 

V l e e s c h e x t r a c t , roept de Licbig's extracl-komj»agnie de 
aendacht der kooper» in op het fabriekraark en zy verzoekt hen, om 

zich vnn de echtheid van het produkl te verzekeren, op elk pot de liand-
leekeningpn van de heerer> professor Baron J. VON L1F.BIG en doktor 
MAX VON PETTENROFER, teeischen. 

Ie koop by de voornaemste handelaers in Ierensmiddelen, kruide
niers, confiseurs, apothekers en drogisten. 

Voor den verkoop in het groot, zich te adressoren hy M. DE GERLA-
CHE-DE MARi'ELAERE, te Antwerpen. Te verkrygen ie Brugge, in 
helgroot en in 't klein, by M. EL. VAN SPEYBROUCK-VAN ÜAMMB, 
Negociant in coioniale waren, Philipstockstraet, Brugge. 

VERANDERING VAN WOONST. 

Fabriek van Kerkornementen, 
B. SCHOTTE-ANTHONE 

gewoond hebbende in de Moerslraet N° 63 , komt zich te veslieen 
in de Noordzamlstraet, N° 70 (n^by de Statie vanden yzereiiweV) 

Men vindt er eenen groolen keus van schoone stoffen, alsook dekuns-
itge bewerking van alle soorten van Berduersels aen de voordeeligste 
pryzen. ^jg 

A. D'HAESE, Koopman in Houillie- en Boschko. 
len, Noordzandstraet, N« 4S, te Brugge. 

I n d e n G r o o t e n T u r k , H o o ^ s t i n i e t 3V° 4 5 « 
t e JBrugrg-e» l>y I*. F r e m a u l t , C o i f f e u r , Ci« 
g a r e n l e q u a l i t e i t ö. 3 Wr. S O e . »t ÏOO. 

MARKTPftYZBN DEB VOLGENDE WAttBwr "~ 
BRUGGE, 9 April. — Per Hectoliter. 

Terwe, 15 00 a 20 00 Sucrioen, 00 00 a 00 m 
Rogge, 13 50 i 15 00 Boekweet, 00 00 a 60 IB 
Boonen, 1» SS a 16 00 Aerdpppeli, 8 75 a 9 75 
Geëiste, 13 25 a 13 75 Boter per kilo, 2 73 a 3 09 
Haver, 8 00 a 10 00 Eyer per 26, 1 55 a 1 ai 

VEURNE, 30 Maerle. - Per 145 liten. ' 
Terwe, 22 50 a 26 75 Haver, u 00 a 16 50 
Rogge, 00 00 a 00 00 Boonen, 23 00 a «6 SS 
Sucrioen, 19 00 a 21 00 Erwctcn, 23 00 a 26 00 

POPER1NGHE, 1 April. - Per Heet. Z ü 00 

Terwe, 18 70 a 00 00 Aerdappels, 10 00 a 00 00 
Rogge, 13 50 a 00 00 Boter per kilo, 3 10 a 00 00 

ïnïïwpi KV** 12 S? a,°° °° H,?PPel)erS0 k. 000 0 a 000 00 ROUSSbLAERE 29 Miierte. —per Heet. en half 
Nieuwe Terwe fr. 27 00 a 30 00 Aerd. 100 kil.' 7 50 a 8 00 
?u d . e ,- . "r 3 7 0 0 a 3 7 5 0 B o l e r l»ep k«»o- 3 09 a 3 87 
Australische Tarwe 26 50 a 27 50 Eyers per 25. 1 45 a f «re 
Roode » 25 00 a 26 00 Viggens 2S 00 a 30 00 
Rogge 19 00 a 20 00 Koolzaed 00 00 a 00 00 
H a v e r 16 00 a 17 00 Koolz-Olie 103 kil. 108 00 a 109 00 
B0SivMim«. «o u 2 I 0 0 a 3 ? 0 0 . Lyn^-Ü'«e 105 » 79 00 a 80 00 

DIXMUDE 28 Maerte. — Per hectoliter. 
Terwe, Ui 52 a 18 62 Boonen, 15 88 a 18 23 
Rogge, 00 00 a 00 00 Rotcr het st. 7 h. 2 09 a 9 97 
Sucrioen 12 76 a 14 83 Eyers per 25, 1 45 a J «4 , I a r i&r * A i. O 6 0 , / » ? 1 0 3 Aerdappels (100 k.) 8 00 a 0 00 GENT, 1 April, per h^ct. 
Terwe, 20 50 a 00 00 Eyers, i 60 a 0 00 
Rogge, 15 50 a 00 00 Aerdapp, 100kll. 9 50 a non 
Geersie 15 00 a 00 00 Kooliaed 45 00 è oJ SS 
Voedeihayer, 8 50 a 00 00 Lynzae.l, 5 6 00 a 00 oo 
Boekwijl, 17 00 a 00 00 Koolzaedolie, m 00 a 00 oo 
Boonen, 10 25 a 00 00 Lynolie. 42 00 a 00 00 
Hoter.perkil. 2 05 a 0 00 Kempolie, 24 50 t 00 00 

Brugge, Drakkery VANDENBEUGIIE-DENAUX! 

file:///Jelkkoeyen


Brugge, den 9on April 1870. N° 301. — 7dc Jaer, N° 14 

BUREEL TE BRUGGE 
alwaer dit blad verschynt 

DEN ZATERDAG 

IN SINT ANTONIUS 
GRUUTHUIS-STRATE, numero 4. 

AKIfBEVELUVGKlV 

4 0 CEIST1MEN PER REGEL. 
JAER 30 

INSCHRYVINGEN EN BETALINGEN 
geschieden op het bureel van dit blad 

EN OP ALLE 

POSTKANTOOREN, 
mits eene verhooging van 25 cenümen 

AB1VK ON OINCiBM 

2 0 CENTIMEN PER REGEL 

De Vlamingen zyn getrouwe onderdanen — maer — zy en verdragen geen slaverny » (Keizer Karel). 

P r ju» voor »tad 3 ffr. 50 c. en voor de provincie 3 fr. 75 e. vooraf t e betalen aen drukker VANDENBERGHË-DENAUX • t e Bragffe. 

YZERENWEG VAN DEN STAET. - i April. 
De uren met een (*) geteekend zyn expres-treinen. 
Van Brugge naer: 

Oostende 7.17 8*28 9.34 10.43 2.37 7*25 8.32 
Gent, Brussel, Meche-

len en Antwerpen 7*15 
V. Ostende n. Brugge 6*45 
Van Gent » 6.02 
Van Brussel » 6*27 
V. Antwerpen » 6.»» 

7.38 10.08 12.43 3*27 6.13 6.38 
7.00 9.30 12.05 3*00 5.45 6.00 
7*39 8.45 9.28 1.22 6'3G 7.17 
8.08 12.02 5"»» 5.57 
9.50 3.4ó 4*50 

Van Mechrlcn » 6*43 10.42 5*30 
"YZERENWEGEN VAN WESTVLAENDEREN. 

Brugge 
Thourout 
Lichlervelde 
Róusselaere 
Iseghem 
Ingelmunster 
Korlrylc 
Vertrek Kortryk 
Meenen 

8.30 12.25 
8.57 1150 12.53 

6.»» 9.06 12.»» 1.03 
6.19 9.24 122 4.25 
6.35 9.39 137 4.40 
6 41 9.48 1.44 4.54 
7.»»10.10 2.10 
8.3510.15 2.15 
8.5810.33 2.37 

5.50 6.40 
5.54 7.08 
6.03 7.17 
6.16 7.38 
6.27 7.50 
6.32 7.58 
6.50 8.25 

4.30 7.50 8.35 
5.10 8.12 9.»» 

Wervick 
domen 
Yper 
Poperinghe 

9.0610.41 
9.1410.50 
9.5911.15 
9.5511.55 

2.45 
2.53 
3.19 
5.55 

5.55 8.20 9.10 
6.15 8.28 9.24 
7.»» 8.54 9.50 
7.25 9.1010.10 

Van Poperinghe naer Brugge. 
Poperinghe 5.55 9.15 12.»» 
Yp.:r 6.15 9.35 12.20 
Comen 6.32 9.56 12.37 
Wervick 6.39 10.05 12.44 
Meenen 6.50 10.18 12.55 
Kortryk 7.10 10.35 1.15 
Vertrek Kortryk 7.40 10.42 12.45 
Ingelmunster 8.01 10.58 1.04 3.15 
Iseghem 8.11 11.05 1.10 5 21 
Róusselaere 8.27 11.18 1.24 5.35 
Lichlervelde 5.10 8.4G 11-53 1.45 
Thourout 5.17 8.55 11.40 1.55 
Brugge 9.25 12.05 2.25 

R Ó U S S E L A E R E — Y P E R . 
Van Róusselaere naer Yper 9.50 1.50 7.45 

Yper naer Róusselaere 7.50 12.25 6.40 

4.40 
5.»» 
5.27 
5.35 
5.50 
4.15 

5.»» 7.»» 
5.17 7.20 
5.25 7.26 
5.40 7.40 
6.»» 7.59 
6.08 8.08 
6.30 8.38 

5 35 
5.55 
6.16 
6.25 
6.34 
6.55 
8.40 
9.05 
9.15 
9.40 

10.»» 

T H O U R O U T — O O S T E N D E . 

Van Thourout naer Oostende 5.30 9,00 2.»» 8.10 
Oostende naer Thourout 8.00 9.00 12.00 6.18 

LICIITERVELDE — V E U R N E 
Lichlervelde naer Veurne 6.10 9.15 11.35 1.50 8.05 
Üixmude naer Veurne 6.51 9.56 12.15 2.29 8.46 
Veurne naer Lichlervelde 7.S5 11.40 3.20 5.02 6.34 
Dixinude » 7.58 12.13 4.10 5 25 7.07 

NlEUPORT — DlXMUDE. 
Vertrek uil Nieuport 7.20 11.35 4.40 

» Dixmude 10.00 2.55 8.50. 
B R U G G E NAER G E N T LANGST EECLOO. 

Gent naer Eecloo en Brugge. 6.45 9.15 12.55 2.40 5.20 7.20 9.10. 
Brugge naer Eecloo en Gent, 7.25 9.30 12.35 4.10 6.40 7.10 

BRUGGE NAER BLANKENBERGHE EN H E Y S T . 
Brugge naer Blankenberghe 8.25 10.45 den zaterdag, 2.40 7.25 
Blankenberghe naer Brugge 6.55 9.24 » 11.40 
Brugge naer Heyst 8.25 2.40 7.25 
Heyst naer Brugge 6.05 11.20 5.20 

Elk het zyne. 
Het is zeker, dat het volk alles wat redelyk is kan 

bekomen van het Gouvernement, als het met aenkou-
dendheid blyft vragen. De machtigste Koningen en de 
koppigste ministers en kunnen den redelyken wil van 
't volk niet blyven wederstaen. 

Hoe menigmael en heeft de sty f hoofdige Frère met 
al zyne macht en zyn verstand zich niet moeten schik
ken naer den wil van het volk en de minderheid der 
wetgevers. Hy heeft, kost wat kost, het voorstel van 
zynen hevigen tegenstrever, den heer Du mor lier, in de 
queslie van het gouden geld moeten aennemen. Frère 
moet wederom den brieventaks op 10 centimen bren
gen, en de rechten op het zout en den visch afschaffen, 
't En zyn de aenhangers van Frère niet, die de afschaf
fing gevraegd hebben; want die mannen staen gelyk 
slaven onder zyn gebied. Maer het zyn de tegenstre
vers van Frère, en namelyk de heer De Naeyer, en nog 
andere volksvrienden, die den eigenzinnigen minister 
gepraemd hebben de afschaffingen in de Kamer vooren 
te stellen. 

Het is genoeg gekend, dat de Koning onlangs eenen 
deftigen representant heeft willen minister van finan-
tiën maken. Hy zou het, tot 't geluk van 't land, geweest 
zyn, zonder de listen en bedreigingen van eenige ny-
dige en hebzuchtige liberalen. Eiwel! de heer De 
Naeyer, die het volk niet met woorden, maer met hert 
en ziel bemint, heeft openlyk aen den Koning en aen 
de representanten verklaerd: dat hy maer en wilde 
minister genoemd worden op voorwaerde, dat de rech
ten op het zout afgeschaft wierden. Hy had nog andere 
conditiën, teenemael ten voordeele van het volk gesteld. 

Wy zyn dan de afschaffing der rechten op het zout 
verschuldigd, niet aen den koppigen Frère, maer aen 
het gedurig vragen van 't volk en van zyne gekozenen. 

Wy kunnen hieruit leeren, dat het volk en de ge
kozenen, met gedurig te vragen, van de styfhoofdigste 
ministers kunnen bekomen hetgeen zy redelyk begee-
ren. Dit moet hel volk en zyne vrienden aenmoedigen 
om met nieuwen iever de afschaffing van den staven-
dienst en de vermindering van 40 a 50 millioenen 's 
jaers op het leger, op het onderwys en op de jaerwedde 
van den Koning te vragen. Deze vragen zyn billyk. Zy 
zullen toegestaen worden, indien zy met aenhoudend-
heid gedaen worden. 

Minister Ba ra . 
Men spreekt van eene aftreding van M. Bara; de reden 

zou moeten gezocht worden in de laetste veroordeeling 
te Bergen, namelyk in die van Dessous-le-Moustier. 

In den minislerraed denkt men dat de straffe op dien 
tweeden Tropman moet uitgevoerd worden; M. Bara 
integendeel zit hier in moeielykheid met zyne eigenlief
de, aengezien hy verscheidene keeren in de kamer ver
klaerd heeft tegen de doodstraffe te zyu. 

lo geval nu hel gouvernement de bestaende straffe op 
dien moordenaar doet toepassen, zou M. Bara van dal 
geval willen gebruik maken en heengaen, doch wat ons 
betreft, wy en hechten geen geloove aen die tydingen. 

In ieder geval zal M. Bara doen wal hy reeds meer 
gedaen heeft: hy zal heengaen lyk als ze in comedie-
slukken doen, dat is langs de groote deure uitgaen, om 
langs de veister of onverschillig langs welke splete, 
weer binnen te komen. 

* * 
Volgens la Pai* heeft men, integendeel, aen hooger 

band besloten, dat Dessous-le-Moustier de doodstraffe 
flirten zal ondergaen; — dus M. Bara zou zyne porte
feuille kunnen redden. 

Dat het zoo is; maerwy vragen aen M. Bara waerom 
hy de doodstraffe behoudt in de militaire, en ze niet en 
wilt aennemen in het burgerlyk strafwetboek? 

Alioo en zal Dessous-le-Moustier, die zoo wat vier of 

vyf moorden op zyn geweten heeft, niet geguillotineerd 
worden; maer de milicien die deserteert, zal, volgens 
het militaire strafwetboek, met den kogel gestraft wor
den 

Er kan verschil gevonden worden tusschen de ma
niere van expedieeren; maer de slotsomme is toch wel 
dezelfste. 

Herziening der penslocn-wet. 
Onder de gazetten, welke het y verigste en kundigste 

de questie van de herziening der pensioenen behan
delen, behoort in de eerste plaets genoemd te worden 
de Nouvelliste de Gand. Byna dagelyks trekt hy voor de 
goede zake ten velde, waerover allen, die het met recht 
en billykheid wel meenen, hem zekerlyk dank weten 
te betuigen. Wy nemen het volgende uit zyn nummer 
van 24 Maert laetst met genoegen over : 

«In de zitting van de Kamer der Volksvertegenwoor
digers van 22 dezer, heeft de heer Lelièvre insgelyks 
de stem verheven, om te vergen dat de militaire ge-
pensionncerden op denzelfden rang geplaetst worden 
als de burgerlyke. 

De heer minister van binnenlandsche zaken heeft den 
achtbaren spreker geantwoord, dat de eisenen dezer 
ambtenaren op dezen oogenblik in het ministerie van 
linanticn onderzocht worden. 

Wel, myn God! wy weten dat maer al te lang reeds. 
Wanneer zal dan eindelyk bet werk der daertoe aen-

gestelde commissie afgedaen zyn? Er bestaet nochtans 
dringendheid: de commissie moet zich haesten, want 
de bespreking van de herziening der wetten betrekke-
lyk de pensioenen, moet voor het einde der zitting 
zich voordoen, en eene oplossing erlangen. Men houde 
het zich voor gezegd: ydele beloften als antwoord op 
al te wettige klachten, kunnen niel langer bevredigen; 
maer een spoedige herstellingsakt, maer het ophouden 
der bestaende voorrechten, het overwicht des rechts op 
het onrecht. 

Het land wacht naer de verdwyning van ernstige en 
gegronde grieven, gelyk de besluitselen van het verslag 
zullen bewyzen. 

De Kamer, 't en ware zy zich weinig om hare waer-
digheid bekommerde, moet er eer in stellen, aen de 
natie zoohaest mogelyk te toonen, dat er voortaen op 
onzen vryen belgischen bodem slechts eene zelfde en 
gerechte bazis zal bestaen voor de vergelding der dien
sten van al de oude ambtenaren van den Staet.» 

Liberale liefdadigheid. 
De liefdadigheid der heeren liberalen, die geheele da

gen met dat edel woord lusschen hunne tanden loopen, 
gaen wy hier nog eens het verhael geven van hetgeen 
er, nauwelyks een paer jaerkens geleden, te Gent plaets 
gehad heeft, 

Juist op een oogenblik dat de liberaters gazetten 
schreeuwden en lierden dat den armen van honger be
zweek, terwyl de katholiken hun geld aen den H. Vader 
zonden, waren er in eene der groote zalen van de Uni
versiteit van Gent eene menigte geborduerde kazakken 
vereenigd om, door eene smulpartye, eene vette buik-
vullinge aen 80 francs per man, de 50jarige instellinge 
van dat ondcrwys-geslicht te vieren. 

Nu, onder andere gegalonneerde smulgasten, waren 
op dit banquet aenwezig : 

Drie ministers die elk 21 duist frankskens 's jaers 
trekken, eu bovendien een prachtig paleis gratis voor 
nieten mogen bewonen, en vuer en licht gebruiken ten 
koste van het land. 

Een gouverneur, millionnair van zyn eigen en daerby 
nog eene jaerwedde genieten van 12 duist francs, boven 
een prachtig hotel, vuer en licht, ten koste van Jan en 
alleman. 

Een graef-burgemeester, die het einde van zynen ryk-
dom niet en kent. 

Vier schepenen, insgelyks zeer ryke kerels en vette 
jaerwedden trekkende uit 's lands kasse. 

Een 20tal gemeente raedsleden, meestendeels weder
om rykbezoldigde ambtenaren of schatryke van hun 
zelven. 

Al de professors van de Universiteit, die ieder van 6 
duist tot 12 duist francs trekken, zonder de lange steer-
ten te rekenen. 

Al de groote liberale ambtenaers, en een al niet min
der groot getal krygsoverheden van den hoogsten graed. 

Kortom 105 van de grootste kopstukken van 't libera-
tersdom. 

Na lustig elk zyne schotel met 80 francs spyzen bin-
nengesmuld te hebben zonder den fynen champagne 
mede te rekenen, dacht men wel eens aen den armen ? 

Neen, de arme man en mocht niet vergeten worden, 
dat ware schande geweest; hy ook moest eenen goeden 
dag hebben! 

Een der eters stelde dus voor eene rondhaling te doen, 
iets wat met daverende toejuichingen aengenomen 
wierd. Zy zyn toch zoo voor den armen! die goede libe
raters!!! want ziet : 

De rondhaling wierd aenstonds gedaen, op dit ban
quet van 10a mannen, die daer met hunne beenen uitge
strekt onder de tafel, het hoofd achterover, de gebor
duerde kazakken losgeknopt en de handen gekruist op 
den gespannen buik, in pace om 80 francs spyzen en 
drank lagen te teeren. 

En wat bracht die rondhaling op? 'tlsschrome-
lyk!!! 

X l e u - e n - z e v e n t i ^ f r a n c s !!! 
Byna een half franksken per man! Nog geen scho

tel wasschers-geld !!! 
Drie ministers,.... een gouverneur een schatryke 

graef-burgemeester,.... al wat goud, zilveren pluimen 
in de hooge liberale wereld draegt, 105 rykgeborduerde 
kazakken, verzamelen op een banquet, waer er voor 
acht duist vier honderd franks van de lekkerste spyzen 
en fynste dranken kwamen verslonden te worden, zy 
verzamelen onder hen... onder daverende toejuichin
gen... voor de duizenden en duizenden armen van 
Gent: Een en-zeventig franks! 

O liberale liefdadigheid ! het rood der schaemte moet 
voor eeuwig van uw aenzicht verdwenen zyn!!.. 

En gy durft hemel en aerde pogen te bewegen wan
neer de katholiken wat geld aen den teederhertigsten 
aller Vaders zenden, bewerende dat de armen van hon
ger zullen bezwijken!! 

Gy bekent aldus, zonder het zelfs te willen, dat, als 
de katholiken niet en geven, de armen moeten honger 
lyden! 

En dat zy, met de aelmoesen der liberaters, meer 
hebben om te sterven dan om te leven! 

Ah! gy hebt gelyk! wy komen het hooger te zien: 
uwe werken komen overeen met uwe woorden, en 
uwe woorden met uwe werken. 

Vierden brief TAD den Husaaer aen den Beer 
van de loge. 

7 April uit myn kassyntje. 
Mynheere Bruin, 

Misschien dat al myn schryven en vryven u alligte 
zal tegen steken. Als 't zoo is, gy en moet het maer 
regtuit zeggen en my dezen brief maer terug zenden, 
met nen refusè daerop. Maer als het u aengenaem is! 
zal ik nog iets of wat van Pol de Leeuw zeggen. 

Ik peize wel van ja, want g'hebt my daer zondag laetst 
de complimenten doen doeu door Djilleken. Zoo da-je 
gy en Djilleken bedankt zyt voor julder complimenten 
van de groelenissen. 

Zoo lyk of ik daer schreef, dat Pol aen zyn voor-
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hoofd vreef — Nó, verdikke, nog nea keer verzen, 
maer 't is van dezen keer zonder wele, non de sketc. 
Zoo da'k zei dat Pol met-eenen van zyne styve voor-
poolen aen zyn voorhoofd vreef, lyk of je zou gezeid 
lión dat hy er moeste uitkloppen wie dat dat Hussaerlje 
was. 

— Hussaertjen, Hussaertjen, zeid hy nog eens. Is dat 
misschien 't Hussaerlje van aen 'tCrane-beenhuis? 

— Votre serviteur, percis den zelven noch gewisseld 
noch gekeerd, maer.... 

— Maer, wadde? 
't Was hier da'k moeste voorzichtig zyn in myn spre

ken, van 'k peisdege in myn zelven : zeg ik hem recht
uit da'k moeten verhuizen hadde voor die schoone 
comédie dat hy, misschien met dat woord comedie 
'thooren,hy nog eens zou weg geweest zyn en zyn 
poplesie vernieuwd worden. Zoo 'k antwoorden hem 
daerop : 

— Ik ben nu gevruist. 
— Hoe, gy zyt gevruist? 'k Hön gister daer nog ge

passeerd en m'hên nog te gare een koutcrtje gedaen 
aen jen dcure. Of veruis-je gy met den a van peur? 

'k Wierd geware dal zyn memorie nog niet were 
gekeerd en was. Zoo 'k zegge : 

— Als iemand geslapen heeft, den tydschynt seffens 
voorby. En.byzondeiiyk als hy wat langer slaept als 
gewcnte, gebeurt het nog dat hy iels of wat vergeet 
van hetgene voorengevallen is. 

— Hoe laet is 't al, dè? Hoe lange hê'k wel geslapen, 
dè? 

— 'k Hén 't al gezeid, 't is liene geslegen, maer 't is 
te ziene van welken dag. 

— Hoe, van welken dag? Gy 'n peist toch zeker niet 
da 'k een raboltcgeslegen'hên? 

— Wel niet het minste. Maer 'k wete da-je e befje 
niet wel geweest en hebt, da-je wat ziek geweest hebt, 
en 'k geloove da-je nu zelve nog wat flauw zyt. 

— Dat is waer, 'k vocle da 'k flauw van hoofde ben, 
maer inyne ma ge is nog flauwer geloove ik, 'k wil da 
'k wat eten hadde. 

Lyk of hy dat zei, 'k zei hem: Wacht e bèlje, 'k zal 
seffens wat eten gaen halen. En hoe styf da 1 was, 'k 
liep zeere tot aen de eerste beenhouwerye da 'k vond 
en, in een twee drie, was ik were met een half schaep. 

— Ne, Pol, eet e bèlje, zei ik, maer niet te zeere, 
want als iemand in zoo lange niet geelen en heeft, zou-
je kunnen eene indigestie krygen. 

Pol peuzelde e bèlje en in vyf minuten was het half 
schaep binnengespeeld. 

— Meug ik e betje drinken hén, vroeg Pol. 
'k En haên anders nielals myne hussare mutse, en ik 

pompte ze vul. Pol dronk en dronk wel eene halve 
Jiuipe. 

— Merci, zei Pol, 't zal gaen. 
— Maer gaet gy niet slecht zyn? 
— Neen, neen, ter contrarie, 'k voele dat 't my deugd 

doet. 'k Zou wel nog zoo vele kunnen elen, maer men 
irioet altyd wat honger in 't pateel laten. 

— g' Hebt gelyk, en 't is best ook. 
— Maer, Hussaerlje, gy zyt gevruist, zeg-je. Als ik 

my wel overpeize, g'hebt gelyk, ter ligt daer nog iels 
óf wat van in myn geheugen. 

Goed, peisde ïk, zyn memorie komt were. 
—= Maer zegt my eerst en vooral wal voor eenen dag 

zyn me van dage? 
— 't Is Donderdag, Pol. 
— Hoe, Donderdag? Heb ik van Dysendag avond tot 

nu geslapen? Gy lacht zeker met my? 
— 'k En doe, 'k en doe, 'k en lache niet, maer gy en 

moet niet verschieten als ik u zegge: vraegt liever hoe 
veelsten van de maend en van wat voor eene maend 
dat wy zyn. 

— Hewel, wat voor eene maend en den hoeveelsten? 
— Gy en moet niet verschieten, wi-je, maer me zyn 

al vele meer of l' halven Maerte. 
— Alla, al la, Hussacrtje, ge suft, ge zyt zot. 
— 'k En suffe niet en 'k ben nog vele min zot. 't En 

is anders niet of da-je gy zoo lange geslapen hebt. 
— Of da 'k dood geweest hen ? 
— Nu, dood of geslapen, ten komt der niet op aen, 't 

bezonderste is da-je nog leeft. 
Waermede ik de eer heb u te groolen, Mynheere 

Bruin. Hussaer. 

Correspondentie. 
Brugge, den 6 April 1870. 

Mynhcer Jaer 50. 
Hel schynt dat de commissie, ingerigl tot het oprig-

ten eener standbeeld aen Breydel en De Coninck, zyne 
vodden vaegt (in het goed brugsch gesproken) aen zyn 
doel. Het is wel zeven maenden dat wy geene vergade
ring van hun meer gezien en hebben. 

De laetste vergadering beeft plaelse gehad in de laet-
ste dagen der maend September 4869. 

Is het misschien dat den kleinen hansworst, secre
taris van de commissie, ie weinig tyd heeft om hem 
met zyn doel te kunnen moeyen, of wel dat hy zich 
te veel moeit met zyne schooné fransche redactie der 
fhronique theatrale?! 

Dat het maer en ware voor geld op Ie halen voor 
vreemde fransche toonéelspeelders of voor fransch ka
toen, dat zoude beter die gaslen van de commissie be
treffen, of geld op te halen voor hel standbeeld'! 

Zie de Gentenaers, zy hebben reeds een standbeeld 
opgerigt aen hunnen vermaerden Van Artevelde; dus, 
wy, Bruggelingen, laten die leliaerts in hunne wysheid, 
en werken (e samen voor eene zoo schoone zake. 

Reeds is er eene estaminet op de grootc mart, waer 
Üe habitués de goede eonseils gevolgd hebben die hun 

gegeven geweest hebben in de voornoemde laetste ver
gadering, en wy hopen dat al de estamincts van Brugge 
hetzelfsle voorbeeld zullen volgen. Intusschen, Myn
hcer Jaer 50, aenveerd de achting myner vrienschap-
heid. Een uwer abonncs. 

Acss a l snyasm s,*cB>-g;«aa©©4caB. 

Vervlykt genaen, 
't Ga moeten gaen, 

'k Gcrake builen scheute, 
Want iedereen 
In 't algemeen, 

Wilt mé doen met de leute. 
'k Was tot hiertoe, 
Waerom en hoe, 

En zou 'k niet kunnen zeggen, 
Alleene omtrent 
Om voor 't moment 

Wat rebben te verleggen. 
Maer den Hussaer 
Die komt my daer 

In zyn soldate brieven, 
Te laten zien, 
Dat hy, lyk wien, 

7 Jaer 30 zal gerieven, 
Van iets of wat, 
Van dit en dat, 

Dat hy kan vaste stekken, 
Als 'l maer en kan 
Gelyk waer van, 

Op korle rebben trekken. 
En Bruinljen ook, 
Dat oolyk spook, 

Begint zoo styf te dichten, 
Dat men wel ziet, 
Lyk 't is geschied, 

Dat 't hem niet meer zal zwichten, 
Ik ben verheugd, 
En 't doet my deugd, 

Dit al te zien gebeuren. 
Maer 'k vraeg algauw 
Of 't milledjouw 

Voor goed zal blyven deuren? 
'k Heb trouwens al 
't Poeët getal 

Al meer dan eens gewogen, 
Die voor nen keer, 
En toen niet meer, 

Met verzen haèu gespogen. 
't Is jammer toch, 
Dat zy niet nog 

Een bèlje bleeven schryven, 
Om als het past, 
Al menig gast 

Den baerd wat 't helpen vryven. 
Maer niet te doen, 
Zei Dys Kalkoen, 

't En koste niet meer pakken. 
't Was toch te dom, 
Zy waren om 

In bulder broek te k..... 
Onnoozel is 't, 
Of 'k ben gemist 

Van toch zoo gauw te wyken, 
En naor 't gevecht, 
Voor 'tvrye recht 

Van verre te staen kyken. 
En toen de die, 
Die 'k nooit en zie 

Met ons in 't strydperk komen, 
Ofschoon dat zy 
De krakery 

Voor vak haên aengenomen. 
Zy zitten wel 
Ons op het vel, 

Als wy wat rebben kraken, 
En weten dit, 
't Zy zwart of wit, 

Op ons gekrak te maken. 
't Is eene nu, 
Fer-nel-de-ku, 

Toen 't ander dat zy weten, 
Als 't past dat ik 
Nen oogenblik 

Geen peper geve om 't elen. 
't En is niet veel 
Zegt 't meestendeel, 

Wat wy vandago krygen, 
En tot myn spyt, 
Intusschenlyd, 

Zy blyven anders zwygcn. 
Waerom toch nooit, 
Snel opgetooid, 

Een handje bygesleken, 
Om peper, zout, 
Of rebbe smout 

Te geven alle weken? 
Ik peize absluit, 
En 'k scheid eruit, 

Da'k om voortaen te lukken, 
Eenieder moet 
Met \lyt en spoed, 

Wat krakers laten drukken. 
'k Ben niet jaloersch 
Van uw concours, 

'k Zal ook nog voorts verzinnen. 
Zoo kraekt maer voort 
Lyk of 't btthoort, 

Rei'ScSei v«©a» «Ie laasclköwwcrs. 
Vooreerst raed ik den landbouwer aen eene goede 

keus te doen in het zetgoed, en om hierin te gelukken, 
moet hy de eerdappels die hy bestemt om te planten, 
cenigc dagen voor den planttyd op eenen zolder leggen" 
en ze een weinig dekken. Hierdoor zullen ze schieten, 
doch zoohaest hy ziet dat de scholen een halven cen
timeter lang zyn, moet hy het deksel weg nemen, opdat 
zy niet en zouden voortschielen. De plautlyd gekomen 
zynde, zal hy in dit aldus bereide zetgoed, verscheidene 
eerdappels vinden die geene of slechte scholen en heb
ben, en de deze en mag hy voor geene planteerdappels 
nemen; want zy zullen in den grond verharden en dik-
wyls geene of wel een slechten groes voortbrengen. De 
reden hiervan schynt te zyn dat deze soorte van eer
dappels, een kwaedaerdig vocht in zich bevatten en dat 
de luchtbuiskéns der pele toegezwollen zyn en dus be
lellen dit vocht uit te wasemen. 

Hieruit ziet men hoe verkeerd vele landbouwers te 
werke gaen, die hunne eerdappels in polten of kelders 
laten liggen tot dal de planttyd gekomen is; er volgt 
ook uil dat ze door het schieten schier al hun groei-
kracht verloren hebben. Zoo 't en is toen niet te ver
wonderen, als de landbouwers zulke eerdappels plant, 
dat somtyds wel de helfl daervan mislukt. 

En d'andïe gaen beginnen. Rebbe* 

Hel Stadsblad zegt dat de krygsgouverneur van Bar-
celona kennis gegeven heefl dat te Sauz, in de naby-
heid van de stad Barcelona, door de oproermakers 
barricaden gemaekt zyn. De troepen hebben die barri
caden stormenderhand veroverd en hierby een dooden 
en negen gekwetsten, onder dewelken twee officieren. 

De opstandelingen hebben den adjunct-burgemeester 
door 't hoofd geschoten en den burgemeester gekwetst; 
beide waren noglhans republikanen. 

In de stad Barcelona zyn, op verscheidene punten te 
gelyk, barricaden gemaekt, doch allen zyn door de 
troepen zonder veel moeite vernield geworden. Drie 
soldaten zyn daerby gekwetst. 

De opstandelingen versterken zich in de nabyheid 
der stad Gracia. De gouverneur verzamelt eene sterke 
kolom troepen om hen aen te tasten. 

De provincie Barcelona is in staet van beleg ver-
klaerd; de troepen zyn vol geestdrift. 

Het Staetsblad bestatigt dat, behoudens eenige voor
vallen te Salamanca en in andere steden, de mililielo-
ting overal vry rustig is loegegaen. 

De Imparcial schryft de beweging te Barcelona toe 
aen de socialisten. 

BH. «2c LsiuiaHSnc. 
Hctschoou buitengoed Monceaux, die voor de weer

de van 1,100,000 geschat was, en is maer, in openbare 
veiling, voor 480 duist francs verkocht; die somme is 
verre van voldoende Ie zyn om de hypothecaire schuld-
eischers van M. de Lamarline te betalen. 

Onder het gelal van dezeschuldeischers bevinden zich 
zyne twee nichten, de gravin Valentine de Cesseat-La-
martine en de gravin de Pierreclos, die geene andere 
forluine en bezaten als de sommen die zy edelmoedig 
aen hunnen oom geleend hadden, en welke hy hun by 
zyn afsterven schuldig gebleven is. 

Sfcicfte van twee miljoen en half. 
Ik leze in eene gazetle van Parys : 
Er is in het huis Rothschild eene diefte begaen van 2 

miljoen en half. Hier zyn de inlichtingen : 
De schuldige, Tassius genoemd, is een comptabel, die 

sedert achttien jaren beambte in hel huis was. Men ver
zekert dal de ontstolene somme, ten volle voor het huis 
Rothschild zal verloren zyn. Zoo het schynt en heeft de 
pleger van deze ontvreemdingen nog"maer den ouder
dom van 40 jaren bereikt en zyne rekeningen waren zoo 
behendig gehouden, dat men geene hoegenaemde ver-
valschinge in zyn geschrifte en heeft opgemerkt, tydens 
de twee malen dat hy onlangs afwezig geweest is. En 
echter schynt het, dat de reeks vervalschingen lan
ger als acht jaren duren. 

Slechts verleden vry dag, heeft men den diefstal ver
moed en sedert dien dag en had men den comptabel, be
schuldigd van deze ontvreemding, niet meer terugge
zien, die, zoo als later vernomen wordt, zich gevangen 
heeft gegeven. 

Ziet hier hoe men deze diefstallen ontdekt heeft: 
Het huis Rothschild was door een vreemden wisse-

laer gelast met den aenkoop van 1000 gouden souve-
reinen, dit is 23,000 frank. Deze bestelling was vooraf 
betaeld. 

Tassius was met dien aenkoop gelast. Sedert eenige 
dagen had men hem herhacldc malen laten vragen, of 
hy zynen aenkoop gedaen had. 

Hy antwoordde onveranderlyk, dat de bestelling had 
plaets gehad, en dat men de aflevering ervan afwachtte. 

Toen men verleden Vrydag de vrage aen Tassius her-
.haclde, antwoordde hy: 

— Morgen zal ik in staet zyn om'-myne aflevering te 
doen. 

Des anderendags en verscheen Tassius niet op zyn 
bureel. 

Dewyl men haeste had om de bestelling der souve-
reincn af te leveren, zocht men in zyne kasse'; men 
onldekte do verdwyning der 25,000 fr. en vond geen 
hocgenaemd spoor der souvevcinen. 

Men zette de opzoekingen voort en welhaest bemerk
te men, dat Tassius zich had schuldig gemaekt aen 
verschillende ontvreemdingen, ten bcloope v?t:» een 
zeer aenzienelyk cyfer. 
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Tassius had begrepen, dat zyne diefstallen ontdekt 
waren; ook was *liy nacr zynen broeder in do rue de 
Vauqirard gevlugt. 

Doch het was hem onmogelyk zich aen de opzoekin
gen der police te onttrekken 

Tassius, welke voor achttien maenden met ecne gc-
deellelyke verlamming geslegen was, kon zeer moeije-
lyk gaên en hy oordeelde bet onnoodig zich nog langer 
Ie verbergen. 

Verleden Macndag avond begaf hy zich aldus naer 
het bureel van M. Claude, police-opperhcofd, en stelde 
zich gevangen. 

'É Ba fo©!ta?s% late als B*9©5t. 
In het begin der voorige weke, leze ik in de Asser 

Courant, heeft te Emlenkamp, het huwelyk plaetse ge
had van Jan Dommerus, van Kleine Ringe, met Jenne 
Kas. Het jonge pacrtje, alle twee tot de voorige eeuwe 
behoorendc, en schenen zich niet goed met de snelheid 
van vapeur en lelcgraf te kunnen vereenigen; ze hiel
den zich simpelyk aen het woordeken « haest u lang-
zaem, » en toen na ryp beraed hun huwelyksplan aen-
genomen wierd, lelden deze twee jongelieden 133 jaer 
te gare. De man in 1789 geboren, had onder Napoleon 
I de bataillie van Leipzig en de daeropvolgende ba-
taillien meè gemaekt, waerdoor hy in zyne jonge jaren 

vliegt. 

Dat alle menschen kosten zwygen 
Als 'z hier of daer een puggo krygen, 

Het zoude vele beter gaen. 
Den puggegever zoudt zich schamen, 
Den pugge kryger zich beramen, 

En 't ware al effen en gedaen. 
Gy zult misschien — en my onderbreken 
Met: tyd van zwygen, tyd van spreken, 

En: spreken kan voordeelig zyn? 
Ba jae 't, als 't past, 'k kan u gelooven, 
Maer myne spreuke daer van boven 

Is ook zoo klaer als zonneschyn ; 
Contrarie, 'zis nog klaerder. 
Maer 't zwygen ook is vele raerder 

Geworden by de menschen al, 
By geen eenen uitgenomen. 
Zy kunnen maer tot zwygen komen, 

Als de and're zwygen by geval. 
G'hebl daer, by voorbeeld, Pieternelle. 
Heur kele is lyk een groole belle, 

Van als z'en 't waer der tegen 
't Is rullen, kyven, zich ontstellen, 
Het huis in rip en roere stellen. 

En 't is Madam die zich bedriegt. 
Madam en zal dat niet verdragen, 
Maer Pielernellens mond afvagen 

Of stoppen, lyk of je 't verstaet, 
En zal met Pieternellens perten 
Op hare teen niet laten terlen, 

Die prutt'lend weg en weere gaet. 
't Is bykans alle dagen 't oude 
En 't zelfste liedtje dat my zoude 

Vervelen en nog veel met my. 
Had Nelle van 't begin gezwegen, 
'z Had seffens een schoon woord gekregen, 

En welligt drinkgeld nog daerby. 
Maer Nelle ligt nu aen de deure. 
Wat helpe 't dat men haer betreure? 

Was zwygen toch zoo moeyelyk? 
In zulke en diergelyk gevallen, 
'k Herhale 't hier nog eens voor allen, 

Is zwygen onverbelerlyk. 

't Nlccsws van «Sc wcks. 

(>. 

Mgr Anlheunis, hulpbisschop voor het aertsbisdom 
van Mechelen, heeft Zaterdag in de kerke van het groot 
Seminarie Ie Brugge aen de volgende Heeren de wy-
ding van het priesterschap toegediend: Alphonsus Boo-
ne/van Vlamerlinghe; Victor Cambier, van Veurne; 
Uichard Carrette, van Meulebeke, professor te Brugge; 
Carolus Crupelant, van Kortryk; De Busschere, van 
Veurne; Vande Velde, van Stalhille; Theodorus De-
sauw, van Thielt, professor te Iper; Isidorius Fraeys, 
van Rousselaere, id; Leo Herreboudt, van Brugge, pro
fessor te Meenen. 

M. Coulon, onderdiaken in't seminarie, is professor 
benoemd in 't collegie van Brugge, in vervanging van 
M. Van Bruwaene, overleden. 

— Ziet hier de samenstelling van de Kamer der deu-
rewaerders te Brugge, tot welke er de verlcdene weke 
overgegaen is geweest: zaekvoerder, de heer L. Van 
Poelvoorde; verslaggever, de heer De Vestel; lid, de 
heer K. Minne; schatbewaerdér, de heer A. Van Buy-
ïaere; secretaris, de beer Jan Qarroen, vader. 

— De miliciens van den buiten zyn somwylen al te 
geestig, wanneer zy voor den milicicraed moeten ver-
sebynen en eenen borrel te vele gedronken hebben; en 
dan voeren de lotelingen van de eene gemeente tegen 
de andere een oorloge, voorafgegaen door luidruchtige 
gezangen.en woeste uitdagiagsgeroepon en schreeuwen, 
die eindetyk woeste gevechten voor gevolg hebben. 

Dat was het geval van een 40tal miliciens van om
liggende gemeenten, die den 11 Maerte laetstleden voor 
den milicieraed van Thielt zich kwamen aenbieden. De 
Thieltscho police kwam zich weldra in do gevechten 
bemoeien, terwyl een der stryders zyn mes trok,- en de 
agenten wierden boleedigd en geslegen. Een jongen van 

Coolscamp wierd door de oprocrlingcn erg mishandeld. 
Men nam vyf van die knapen, die meu best kende, in 
overtreding. 

Vrydag verschenen zy voor de corrcctionneele recht
bank van Brugge, alwaer drie veroordeeld zyn lol 8 
dagen gevang en 20 frank boete, en de anderen tot het 
betalen eencr boete van 26 frank of eene gevaugziüing 
van 8 dagen. Die straffe kan tot lesse dienen aen de 
miliciens,' die, in 't lot gevallen, denken dat ze seffens 
mogen oorlogen! zonder hel ooit geleerd te hebben. 

— Zoo hét schynt, heeft het hollandsche gouverne
ment opmerkingen gemaekt aen het belgische, opzich-
tens het wetsontwerp, door hetwelk de rechten op den 
brandewyn verhoogd worden, als slrydig zynde met de 
strenge uitvoering Van het handelstraklaet. Metcabinet 
van Brussel en neemt echter niet aen, dal bet handels-
traktaet de verandering van gezeide rechten belet, en 
het is, zegt een brusseisch blad, in dien zin dat er aen 
het cabinet in den Haeg geantwoord is. 

— M. Mackeyne, pastor te Herseaux, is den 3 April 
overleden, in den ouderdom van (>6 jaer. 

— Myne lezers herinneren zich no? den kinder
moord, die over eenigen tyd te Ecrneghem bedreven 
wierd: men had een pasgeboren kind in den aelpul ge
worpen; ik vernemo, dat de gendarmerie van Ghislel 
den vader van dat kind aengehouden heeft, vau deze 
misdaed belicht. 

— Marcchal Lebonif, heeft, verklaerd dat het fransch 
gouvernement de vermindering van het contingent 
van 186!) op 99,000 man aenneemt. In Vrankryk ver
mindert men het soldatenspel voor de kosten te sparen, 
terwyl men in Belgenland hel vermeerdert. 

— ZA gaen te Parys eene Iceninge doen van GUO mil
joen, zoo de kamers daerin toestemmen. 

— Een oud wild zwyn, die sedert lange jaren in de 
de bosschen van Borgonmont-Gleizc, zyn quartier ge
vestigd had, tol spyt der landbouwers, dewvl het som
wylen een geheel veld verwoeste, is dezer da;,rcn door 
eenen bchendigen jager, met een enkel schole, van hel 
leven beroofd geweesl. Dien ouden boschlooper en 
woog niet min als Lilt kilogrammen. Zyn hoofd is merk-
wcerdig van dikte, zyne slagtanden waren 10 centime
ters lang. 

— 't Zyn wrederom eenen geheclen reesem officieren 
gemaekt in 't ministerie van oorloge. 

— Eene gazelle van Brussel zegt, dat men in het hof 
ecne geheele reke intime avondfeesten gaet ^even en 
dat men er eene nieuwe costume gaet aennemen. De 
daemljes zullen kort gerokt zyn. liet rouvvgevvacd en 
wordt niet afgeleid. De kleeding zal alleen wit, zwart 
of purper coleurig mogen zyn. De mannen zullen hun 
hair moeten poeieren, hemden met jabots dragen, (lyk 
in den tyd de eerste communicanten zeker,) korte broe
ken mei gispen en ïépée au cólèl God weet als er geene 
en zullen zyn met opgevulde kylen. In alle gcval'lzal 
alsan bezigheid zyn voor den werkman. Dat ze maer 
bals en soirees en geven. 

— Eene diefle met geweld is zaterdag te Marcinelle, 
op eenen eerdappelkoopman aldaer gepleegd. Deze han-
delaer, eerst sedert eenigc dagen teruggekeerd van eene 
omreis, had nog eene somme van ongeveer 1700 fr. op 
zich. Toen hy op den koer van zyn huis kwam, wierd 
hy door verscheidene zwart gemaekte personen aenge-
rand, gebonden, den mond gestopt, en van zynen gor
del met geld beroofd. 

De ongelukkige wierd eerst zondag morgen gevon
den, nogaltyd gebonden. De police zoekt de schelmen 
op. 

— Prins Pieter Bonaparte, ging volgens de gazetten, 
zich in Belgenland vestigen, toen in Holland, toen hier, 
toen daer, en nu gaet hy naer Florencien voor twee 
maenden. Wat zou er nu eigcntlyk van al dat gezegde 
waer zyn ? 

— De stad Verviers en telt niet minder als 674 her
bergiers en winkel-herbergicrs of canlintjes; dat is 
eene herberg per 49 zielen, maer de binders' zyn daerin 
begrepen. Als men deze laetsle afrekend, is er eene her
berg op 16 persoonen. Als het nog een bètje blyft voort
duren, zal Jan en alleman herbergier of cantinier spe
len, op de maniere dat den eenen herbergier naer den 
anderen zal moeien gaen voor malkander de pennink te 
jeunen, om volk te kunnen 'm hun huis hebben, 't Is 
goed dat de borrelljes aldaer goedkoop zyn, waerach-
ti^ 

— Een beenhouwer van Sotteghera, die een zwyn 
gekweekt had voor naer den pryskamp van Brussel te 
zenden, heeft het moeten slachten, door dat het zoo 
overmaglig dikke was, 't Beestje was van engelsen ras, 
den 8 April 1868 geboren en woog 40o kilos, 't Spek 
was 54 centimeters breed. 

— De hrusselsche liberale associatie zou wel kunnen 
voor allyd in duigen liggen, want by de stemming van 
het nieuw reglement hebben er zich 148 voor en 440 
tegen verklaerd. 10 leden van het comiteit hebben reeds 
al hunne demissie gezonden. Zoo dat die associatie 
voor goed zou kunnen naer de mane zyn. 

— Prins Pieter Napoleon hceff de 20 duist frank, die 
hy aen den armen van Tours beloofd had, aen den 
burgmecster dier stad bestelt. 

— Ledru-ftollin, ua 22 jaer ballingschap, is verleden 
Zondag te Bolognc aen land gestapt, is Maendag met 
zyne vrouwe te Parys aangekomen, en is naer Fonte-
nay aux-lloses vertrokken, alwaer hy sedert vele jaren 
een buitengoed bezit. 

•— Lalhauwers, die in Vrankryk lot den dood ver
wezen is, waervan ik het verslag verledene weke aen 
myne lezers heb laten kennen, is op den 28 geboren, 
hy is den 28 Augusty te Parys aengekoraen, hy heeft 
zyne misdaed gepleegd den 28 January, hy wierd den 

28 Maerte tot den dood veroordeeld en hy is in zyn 28 
jaer getreden. Hy moesl nu nog op een 28 geguilloti
neerd worden. 

— Vrydag laelsl trok er een knape, nog al tamelyk 
uitgeklopt, in een leerzen-magazyn, te Amstirdam, en 
vroeg naer een paer leerzen. fta er eenige geprobeerd 
en herprobeerd te hebben, Mynheerc vond er een paer 
die hem aenstonden. Zyn rechter voet was al geschoeid 
en hy was bezig met den slinkeren aen te trekken, toen 
er een anderen heer in het magazyn kwam geloopen, 
en hem eenen zoo geweldigen slag al achter gaf, dat hy 
met zyn aenzichle tegen den grond viel. Mynheere 
stond op al vloeken en al lieren, liep achter den genen 
die met hem kennis gemaekt had. De leerzenmaker dat 
ziende, liep er ook achter, om zynen kalant by te staen 
en een handlje toe te steken, maer moest er welhaest 
van uitscheen, want die twee vogels die niet anders als 
dieven en waren loopen nog, en ne zullen zeker niet 
eerder wederom keeren, als 't en is als de leerzen ge
heel en gansch zullen versleten zyn. Wat hedendaeg-
sche inventicn om te kunnen aen'botten geraken. 

— De belgische commissie voor de internalionnalc 
tentoonstelling van Londen, in 1871, is door M. den 
minister van binneulandsche zaken aengesteld. Het bu
reel bestaet uit den senaleur M. t' Kinl-De Nacyer, 
voorzitter; MM. Van Cannacrl d'Hamale, de Keyser en 
Saincleleüe, onder-voorzitters. De commissie heeft 
zich in viersectien verdeeld: voorde schoone kunsten, 
de nyvprheid, de opvoeding, het ondcrwys en de kruid-
kuntie. Zy heeft de inrichting van plaelsclyke comitei-
leri besloten. Deze algemecne en iutcrnaiionnale ten
toonstelling zal zich gedurende vyf volgende jaren ont
wikkelen, ïnderwyze om er na elkander de verschillen
de nyverheidsgroepen te doen voorkomen. 

— De oude koning van Spanjen en zyne vrouwe 
hebben de verledene weke eene minnclykc schikkinge 
voor notaris onderteekend. Die acte regelt op bepacldc 
wyze, de iinantieele voorwaerden en het wederzyds 
recht van man en vrouw, die voortaen zullen leven van 
lyf en goed. Een der formeele bepalingen, is de eere 
verbintenis, door de twee partyen genomen, om, wat 
er ook zoude mogen gebeuren, in geen gemeenzacm-
heid meer te leven. Francisco van Assisen is van zinne 
ecne rcize te doen. 

Wat zeg-je daervan, lezers en lezeressen, van zulke 
menschen ? 

— Vrydag IS April, om 10 uren 's morgens, zal er 
overgegaen worden te Gent, tot de uitloting der obli-
gatien voor het gedeellelyk amorlissemcnt der gemeen
te leening van 17 miljoen. 

— Het belgische duivenmelkersblad zegt dat er in 
Belgenland alieene dit jaer Ga3 pryskarnpen met duiven 
plaetse gehad hebben. 41,243 pryzen hebben er te win
nen geweest, en 89,960 duiven hebben aen die prys
karnpen deel genomen. Voor iedere duive is er ten 
minsten 5 fr. betaeld, dus mackt dal een sommeken 
uit van 269,880 fr. Wat dat de liefhebberye van vlie
gende goed opbrengt hé? 

— Zondag nacht, omtrent 11 uren, heeft er te Luik, 
een vierbolle in de lucht Ie ziene geweest, zoo groot 
als een kinderhoofd en schitterend blauw. Hy liep van 
het zuid-weslen naer het zuiden, en liet eene herdere 
roo striepe achter zich. Hy moet al Dicst gegaen zyn, 
want daer riepen ze gedurig brand ! brand ! lot dat al 
de menschen op de been waren, en als zy het wel be
merkt hadden, 't was een roodkleurig luchtverschynsel. 

— Asnon en Fagole, belrokken in de zake der Mar-
sei/laise, te Parys, hadden de vlucht genomen naer 
Brussel; alle twae hebben eenigen tyd aen de Seine 
gevrocht. Asnon is aengehouden en ter beschikking 
van de overheden gesteld. Hy was alzoo arm als Job 
en en had zelfs geen dak om onder te slapen. 

— Eenige cadets der koninklyke militaire academie 
van Breda, hebben, ter gelcgentheid der vrysprake van 
prins Pieter Bonaparte, visitekaartjes van gelukwen-
sching naer hem gezonden. Eenieder van hun hebben 
door den vrygesproken prins, een visitekaertje weere 
ontvangen. 

— Men heeft te Gent door plakkaten bekend gemaekt, 
by wie men het pauzelyk geld kan uitwisselen zonder 
verlies. Zou men deze maelregel in geheel het land niet 
kunnen toepassen! Want hier te Brugge zyn er vele 
menschen die er nog in bezit hebben en die niet geern 
en zouden verlies doen, terwyl zy dezelve aen den vol
len cours ontvangen hebben. 

— Zoo het schynt en zouden de portiers der recht
banken geen dreupeltjes snaps, noch pintjes bier meer 
meugen verkoopen. Is dat misschien ter gelegenlheid 
van den aenstaenden opslag op de borreltjes? 

— De eerste zomerveugels, 't is te zeggen de zwalms, 
beginnen naer hunne oude woonsten te komen kyken. 
Dat is teeken van zonTiCrweêr. 

— De heer Arthur de Fonvielle, een der opstellers 
van de Marseülaise, is door de correctioneele rechtbank 
te Parys veroordeeld tot eene gevangenisstraffe van 
vier maenden, wegens het verspreiden van een valsch 
bericht. Het vonnis tegen den drukker van de hefarme, 
den heer Vallée, uitgesproken, (twee maenden gevan
genisstraffe en 500 frank boete) is bevestigd. De zwaer-
stc straffe, dezer dagen door de rechtbank uitgespro
ken, is die, welke den heer Mirès en met hem den 
gérant en drukker van la Presse heeft getroffen. Het 
gold de vervolging, door den beer Monginot tegen den 
heer Mirès ingesteld, omdat deze hem, (in zyne hoeda
nigheid als expert) in genoemd blad beschuldigd had 
van valschheid in geschrifte. Den heer Mirès is veroor
deeld tot twee maenden gevangenisstraffe cu 3,000 fr. 
boete, den heer Heilbron, gérant van la Presse, to t ! 
maend en 2,000 frank en don heer Scrrièrc, den drtik-



ker, tot 14 dagen en 1,000 frank, en voorts alle drie ge-
zamentlyk tot cene schadevergoeding van 25,000 frank. 
Wegens de weigering van den gérant der Presse om 
eenen brief van den heer Monginot in zyn blad op te 
nemen, is genoemde gérant bovendien tot «ene boete 
van 3,000 frank veroordeeld. 

— Er zyn in onze stad Brugge valsche stukken van 
40 fr. in omloop, met het afbeeldsel van Napoleom UI 
en het jaerlal 1855. Ze zyn goed van gemaeksel, een 
weinig klecnder als de ware stukken, maer ze hebben 
een stalen klank. Zoo brugsche werklieden opgepast, 
als je altemets een bankbriefke van 20 of 50 fr., of 
nog meer zou moeten wisselen, eh ja, ze liggen daer 
toch wel te beschimmelen in den legen woord igen tyd, 
opgepast, zeg ik, da-je geene van die soorte en laet in 
je 'n banden steken, hoor-je't? 

— Goed nieuws: M. De Vestel, entrepreneur te Brus
sel, vraegt timmerlieden, aen 35 c. per ure, om aen hel 
paleis van justicie te werken. Dat is nog de moeite 
weerd, 35 c. per ure, en 12 è 14 uren per dag, kan een 
schoon weekhuerlje maken. 

— 't Heeft wederom communale kiezinge geweest te 
Woumen. Ze zeiden de eerste keer dat er een katholyk 
was die de meerderheid van stemmen niet bekomen en 
had. Nu de tweede keer is goe keer, de kalholyk is ge
kozen met 6 stemmen meerderheid, 't Is spytig dat my-
nen correspondent van Wouwen my zoo late zynen 
brief toegeslierd heeft, dat ik my in de onmogelykheid 
bevinde dezelve van deze weke te kunnen geven, anders 
bet protmanneke zou een vies muiltje trekken; maer 
uitgesteld en is niet vergeten. 

Hluchtjcs. 
"EENEN SLIMMEN JONGEN. — Eenen boere leune had van paesschen tot 

a«n de groote vacance in eene fransche sehole gelegen, 't Huis geko
men zynde scheen hy reeds veel verstand vergaderd te hebben. Vader 
en moeder waren er ten vollen van overtuigd. Er en was maer iets 
dat vader bemerkte, en dat was dat Pieter — want alzoo was den 
eersten letter van dien boere-zeunens name — wat zeere en te vele 
klapte zonder te vooren te peizen of zyne redens gegrond waren. Zegt 
vader legen Pieter: jongen, eer gy spreekt, gy moet zeven keeren 
peizen wat gy gaet zeggen. Hebben zy u dat gunler niet geleerd, dè? 
h Is goed, zegt Pieter, 'k zal die lesse onthouden, 's Anderdags Pieter 
komt binnen en zegt: Vader, 'kpeize. Hewel, zegt vader, wat peist 
gy? Vader, 'k peize, zegt Pieter nog eens. Hewel, zegt vader, wat 
peist gy? Maer vader, zegt Pieter, 'kpeize. Maer, ten drommel, zegt 
vader, wat peist gy? Vader, 'k peize, is vier keers, 'k peize, is vyf 
keers, 'kpeize, is zes keers, en 'k peize, is zeven keers... Maer, gy nen 
hansworst van nen jongen, wat peist gy? Vraeg ik. Dat de scheure 
brandt, vader... Hoe, de scheure brandt? Ja, vader, komt, kykt. Waer-
om dat niet eerder gezeid? vroeg vader, als heelde scheure afgebrand 
was. Om dat gy my gezeid had, zei Pieter, van zeven keers te peizen 
vooraleer ik sprak. 

* • 
Eene eerlijke boerenmeise. — Zekere boerinne, wat voor eene dat hel 

was en weet ik niet, en waer het gebeurd is nog vele min. Zekere boe
rinne, zeg ik, had achlerdcnken tlat haer mcise haer niet nauwkeurig 
het geld ter hand stelde die zy ontving van de melk die zy in stad rond 
droeg. Zy onderzocht de zake, en van het feit de verzekering bekomen 
hebbende, zei zy in grand colère: Tiine, hoe komt dat, dat gy op den 
verkoop van de melk een zeker getal centen achterhoudt? — Trine, nam 
het uitnemende kwalyk: Wel, hemelsche deugd, bazinne, zei ze al 
lachen, voor wie ziet gy my aen dè? Peist gy dat ik niet eerlyk en ben ? 
'k En zou geenen halven cent willen die my niet toe en komt, versta-je 
da-de, bazinne? — En hoe komt dal toen dat gymy zes polten melk 
betaeld, en dat ik geheel wel wete dat gy er achte verkocht hebt? — Ha, 
ba, bazinne dat is gemakkelyk om uiteen te doen, en zoo eenvoudig als 
het groot is zelve. Ik hetale u juiste de melk die de koeijen opleveren, 
roaer'k en moeten u zeker 't water niet betalen dat ik er by doen. Neen, 
neen, en zes-en-twintig keers neen bazinne, dat is hel drinkgeld van 't 
jueise, dat en komt u niet toe, elk hel zyne, wé-je. 

* 
* • 

M.X...goed gekend voor zyn stoffen en boffen, maer van my toch 
niet, bevond zich laelst aen tafel met eenige vrienden. De conversatie 
liep, 'k en weet niet hoe, op den haring, en onzen boffer of stoffer vertel
de dal hy er in gelukt was, de haringen, die zeevisschen zyn, in zynen 
vyver Ie doen leven en voortzetten, zy woelden en krielden er in lyk het 
stof door de lucht. Niemand en wilde hot gelooven. « Niet waer, Jan, zei 
M. X... aen zynen knecht, dat ik op mynen buiten eenen geheelen vyver 
heb vol met haringen uit de zee? » En zeker zyn, Mynheeren, zei Jan, en 
toen nog eenen anderen vyver met pekelharingen. » Zyn er geen krabben 
by, vroeg een heer uit hel gezelschap? — Neen 't, antwoorde Jan, deze 
kunnen te vele nypen. 

* * 
Drukfouten. — Een dagblad kondigde laelst het volgende aen:«Z. K. 

H.ieKnorprins, zal zich dezer dagen naerX... begeven.» Den volgen
den dag bevatte het zelfste blad deze terechtwyzing: • In myn numero 
yan gisteren, is er eene drukfoute begaen. Jn plaetse van Knorprins 
moei men Koornprins lezen. »> Den derden dag bragt men het eindeiyk 
van 'Knor- Koorn- tot Kroonprins, maer nu droeg de terecntwjzine voor 
Opschrift: Drekfout, in plaetse van Drukfout. 

Dat was nu nog wel.den schoonsten van al. 
• 

* • 
Deze weke stond er een gaper van Parys, lyk als-je der vele hebt 

in die stad van progrès, te kyken naer een velocipedist of twee-wiel-
karre-man, die lyk de wind weg en weere vloog. — Wilt gy myn 
twee-wiel karretje koopen, vroeg hy aen den burger, 'k Ga vertrekken 
naer een ander streke, en'kga my er van ontmaken? — Hoe vele moet 
ny hebben, vroeg de tourger. — Niet meer als 25 fr. en hy heeft er 
my 250 gekost. — Ja, zei hy, en hy betaelde. — Nu, zei de twee-
wiel-karre-man, 'k ga u nog eens toogen hoe dat gy dat dingen moet 
dirigeeren, en op welke wyzegyer moet opspringen.—En weg vloog hy, 
zoo zeere als mynheere de wind, die zoo snel vliegen kan, en de gaper 
stond nog altyd te gapen als de velocipede man al lange uit het zicht 
der menschen was. Ne goeye dagheure nielwaer, zeiden de omstaen-
ders. De kooper en zei niets en bleef slaen gapen, misschien gaept hy 
nog, wie weet het al. 

* * 
Een schilder van doode nateur of nature morte, als-je fransch ver-

staet, had zyn werk aengeleid; op een tafel lag er een stuk pasley en 
een mussel. — Hoe vindt gy het, vroeg hy aen een kwaêjongen die 
zyn atelier kuiste. —Geheel schoon, surtout de pastey OeCroüte 
is met veel waerheid geschilderd. — En de mussel, vroeg den artiste 
peintre en miniature, maer misschien klakpoller op den muer, lyk 
als er vele zyn. — Zie dan, zei de schelm, 'k meende dat dal uw haud-
tteken was. 

M y n S p r e e k k a m e r t j e . 
Hutaertje, 'kzal doen lyk als je my zegt, zulde; maer Bruintje is 

ziek, geloove ik, of't zou moeten zyn met den jubilé, 'k en hén hem 
nauwers gerenconlrecrd, 'k ben zelve curieus om te weten, als hy dat 
weet, wat voor een stuk dat ze dysendage speelden in 'tspectakel eer 
dat de gordyne opgetrokken wierd, en die op 't affiche du jour niet te 
kun en stond ? — Katlepoot, kun- je niet meer meijouwen dè? — Miet-
IjtMteskei, ga-je hueit uitje kot komen, weet-je gy iets van die mulse, | 

van die stok-rol of rol-stok, wat weet ik al? — W , te late gekomen, 
man, 'k was reeds al aen 't drukken, maer 't en is niet verloren, zulde, 
by lange niet, en als je iels hebt, je'n moet u niet geneeren, slaet er maer 
deure. — 't Huisliggere, 't is nu zeker gedaen met u, gy hebt nu geheel 
de winter achte r je 'n slove zitten te studeeren, je'n hoofd zit zeker vul, 
wanneer ga-je der e keer iets uilpompendè? — Karellje, Karellje, je 
slaept zoo geern, hc? De keune-secrclaris zal-je wel è keer by je'n leens 
trekken meen-je. —Peper X. hoe is't met dien laelsten daer?— 
Lowylje, je vraeg me naer iels da 'k zelve niet en welen, trouwens 'k en 
ontvangen geen nieuws uit de vogelkoeye. 

II. Bloedksipcllc. 

D O O Ü S X R Y » 
van onzen Heer 

J e s u s - C h r i s t u s . 
Op Goeden-Vrydag, zat, in de kerk van den TL Basiliüs, gezeid den 

Heiligen Bloede, de gedachtenis van den allerpynelyksten DOODSTRYD 
van onzen goddelyken Zaligmaker JESUS-CHRISTUS, op het Kruis, 
gehouden worden. 

VOLLE AFLATEN. 
1° Z. H. Pius VII heeft, den 14 February 1815, Vollen Aflaet vergund, 

toevoegelyk aen de zielen des Vageviers, voor al de Christene geloovi-
gen, die, met een waer berouw, gebiecht hebben en, op Wilten-Don-
derdag, ter heilige Tafel hebben genaderd, of die dit zullen doen, ge
durende de Paeschvveke; en bidden lot de inziglcn van den Paus van 
Rome: op voorwaerde dat zy, Goeden-Vrydag, gedurende 3 naereen-
vofgende uren, de godvruchtigheid van den DOODSTRYD VAN JESUS oefe
nen, in het openbaer of in het byzonder; overwegende, volgens hunne 
bekwaemheid, hel overgroot lyden van onzen Heer Jesus-Chiislus, 
gedurende deze 5 uren, of de ZEVEN WOORDEN die Hy, op hel Kruis heeft 
uitgesproken, of, als zy dit niet kunnen doen, andere gebeden stor
tende. 

2° Zyne Heiligheid Pius IX, heeft, den 23 February 1830, Vollen 
Aflaet verleend, toepasselyk aen de zielen in het Vagevier, voor alle 
Christene gcloovigen, mits zy, met een waer berouw, gebiecht hebben, 
en, op Wilten-Donderdag, met de Heilige Communie versterkt zynde, 
den Goeden-Vrydag, de 11. Bloedkapelle bezoeken, en aldaer eenigen 
tyd, tol hel inzigl van Zyne Heiligheid, bidden. 

GODDELYKE DIENSTEN. 
Goeden-Vrydag, ten i2 ure, uitstelling, met de Benedictie, van den 

kostbaren Schal des Heilig Dloeds van onzen goddelyken Verlosser 
Jesus-Christus, ter aenbidding, op den hoogen Aulaer. — Gebeden aen 
de VYF BLOEDIGE WONDEN van O. II. Jesus-Christus, met aflaet van 100 
dagen, toepasselyk aen de zielen des Vageviers, vergund door Pius VII, 
den 29 September 1807. 

Ten I ure en half, lezing der ZEVEN OFFERANDEN van het dierbaer 
Bloed van Jesus aen den Hcmelschen Vader, om al den smaed te her
stellen, die den Zoon Gods, in zyn allerheiligste Bloed, den prys on
zer verlossing, wordt aengedaen. (Aflaet van 300 dagen, toevoegelyk 
aen de geloovige zielen, by vergunning van Pius VII, den 22 Septem
ber 1817.) — Gebed: O allerdierbaerste Bloed, enz. (300 dagen Aflaet, 
ook toepasselyk aen de zielen des Vageviers, verleend door Pius VII, 
den 31 Mei 1809 en den 18 October 1815.) 

Ten 2 ure en half, Oefening ter gedachtenis van den DOODSTRYD, of 
van de ZEVEN WOORDEN onzes Heere JESUS-CHRISTUS, op het Kruis, met 
300 dagen Aflaet, aen de geloovige zielen toepasselyk, vergund door 
Pius Vil, d;n 26 Oogst 1814. 

Ten 3 ure sluiting van deze Godvruchtigheid met het zingen van den 
Psalm Miserere, en Benedictie met de allerdierbaerste heilige Relikwie 
van het weerdig Bloed van onzen goddelyken Zaligmaker. 

NOTA : De aelmoessen, gedurende, deze oefeningen, in de schale gege
ven, zyn bestemd voor het onderhouden van het HEILIG GRAF van 
Onzen Heer JESUS-CHRISTUS, te Jerusalem, en de andere plaetsen 
van het Heilig Land. 

BURGERLYKEN STAET. 
Huwelyken. 

Den 6 April. — Anlonius Raspaud, tooneelspeeldcr, met Victorine 
Dufau, looneelspeelster. Franciscus Bruneel, meester-ümmerman, met 
Isabella Janssens, hyzondere. Joseph Bonhcure, kleermaker, met Ma-
thilde Gadeync, zonder beroep. — ben 8. Alexander Slubbe, werkui. 
met Joanna Hildcrson, kantw Joannes Goelhals, schilder, met Brunona 
De Blaere, huishoudster. Ludovicus Dhelft, werkm., met Anna Vanden 
Bossche, kantw. 

Overlydens. 
Den 2 April. — Josephus Develde, echlg. van Marie Brunée, 73 j . , 

Ste Clarastr. — Den 4. Marie Duranl, 39 j . , Ste-Catharinaslr. lves De 
Smedt, 32 j . , openbare weg. Clemence De Wille, 16 j . . Nieuwe Gend-
weg. Franciscus Lowyck, echlg. van Clara Mestdagh, 03 j . , Vuldersstr. 
Joannes Rauw, echlg. van Joanna Wouklers, 83 j . , Bouverystr. Marie 
Vanden Berghe, echtg. van Pieter Halswede, 63 j . , Oost Ghislelhof. — 
Den 5. Geene. — Den 6. Mathilde Bruson, 52 j . . Meestr. Marie Rogge, 
68 j . , Jacobinessenstr. Joseph Naert, wed. van Barbara Lietaert, 80 j . , 
Bouverystr. Dësiré Barremaecker, 24 j . , Genlpoorlvest. — Den 7. Adri-
ana Brosus, 51 j . , Bouverystr. Albertus Mcire, echlg. van Anna Van-
denkerkhove, 74 j - , Mariastr. Joseph Jaussens, echlg. van Coleta Paes-
schesone, 39 j . , Sinedevesl. Hippolyte Gilliodts, echlg. van Celesline 
Cuvelier, 49 ]. , Dyvcr. — Den 8. Philumenc De Cuyper, 50 j . , Lanestr. 
Marie Dehou, 63 j . , Oudenburgslr. Conslance Vergison, wed. van Ca-
rolus Willaert, 84 j . , Mariastr. Jacobus Barremaecker, 21 j . , Mariastr. 
Josephus D« Cuyper, S4j. 7 m., wed. van Joanna Vyncke, Ste-Clarastr. 
Catherina Plalevoet, 80 j . , Bouverystr. 

10 kinders onder de 9 jaer. — Geboorten, 33. 

B E K E N D M A K I N G E N . 

Mon Mobilier et ma iMarchandise qui ont élé vendus 
au nom du Roi, de la Loi et de la Juslice, n'apparle-
naient pas a mes enfants mineurs, quoique Ie tout ait 
été vendu au nom du Roi, de la Loi et de la Juslice: 
lo Pour des sommes qu'on a réclamées a mes enfants 
mineurs et dont j'ai des qniltances en mains; 2° pour 
des sommes qu'on a encorc osé réclamcr aux memes 
dits enfants pour lesquels ils n'ont pas subi de con-
damnation pas même de domande dargent; 5° pour 
des sommes qu'on a réclamées encore a mes enfants 
pour frais iudiciaires pour affaire qui na même pas fi-
guré devant la loi; 4° pour des sommes qu'on a ré
clamées a moi personnollement que je ne suis pas du 
au nom du Roi, do la Loi et de la Justice; il est vrai 
cependant qu'il existe un jugement qui date depuis 
4865, dont commandement m'a élé signifié au 30 Sep-
tembre 1868. commandement oü les demandes d'argent 
sont exagérées a tel point quelles sont mises hors de 
rapport avec Ie dit jugement. Ce jugement recomman-
de aux adversaires d'une manióre claire et dislinclc de 
ne pas agtr avec trop de rigueur a mon égard, vu qu'ils 
ont déjïi succombé deux fois dans leur prétention et 
qu'ils succombent encore. Est-ce la la modération qui 
leur est recommandée de vendre méme jusquaux 
jouets de mes enfants et leur prix de lot, et tout cela 
au nom du Roi, de la Loi et de la Justice? Sa Majesté 
Ie Roi sera-t-il satisfaitde cela? 

Vu Cn. VANDERHOFSTADÏ. 

JAERLYKSOHE 
G r o o t e ^ V e n d i t i e . 

macnëag 11 April 187O, 2 ure namiddag, (e Dud-
zeele, in de Weiman, bewoond door de weduwe Ver-
mandere, voorsieur Karel Deloof en Binstman : 

Van 28 kalf koeyen cn V eerz en, Jaer 1 ing veer zon cn 
Ossen, en Verwe Koeyen. 

De vergadering in de Weiman. 
ftlacndng 18 April, 2' Paeschdag, 2 ure namiddag, 

te St-Andries, in den Duc de Brabant, voor dito De Loof. 
30 noordsche en inlandsche Kalfkoeyen en Veerzen, 

Ossen en Veerzen en Verwe Koeyen. 
43,000 kilos Hooi, Stroo en Aerdappels, cn alle slag 

van gezaegde Houtwaren. 
De vergadering in den Duc de Brabant. 
Door bevoegden ambtenaer en betaelbaer ten Kantoore 

van D é s i r é V a n d e r b c k c , Kandidaet-Notaris, Geld-
muntsiraet, 37, te Brugge. 

KOOPDAG. 
Van 24 Hollandsche en Noordsche gekalfde en bekalfde 
Koeien, Verwe Koeien, Kalf- en Wimpel Veerzen, voor 
d'heer Van Hoorickx, koopman. 

M a e n d a g 1 » Apri l I S 7 0 , 
om 2 ure namiddag, te St-Pieters, in de Barrière, by 
sieur De Langhe. 

Betaelbaer ten kantore van Alph. M a a s , Stok hou
der, te Brugge, Waelschestraet, B 30. 

E E N E V E R K O O P I N G 
v a n N O O R D S C H 

zal plaets hebben in de Magazynen van 

CHARLES SERWEYTEHS, TE SCHEEPSDAELE, BY BRUGGE, 
op Maendag, 11 April 1870, ten * */> uren ju is t 

namiddag. 
Zonder verhoog voor de koopers. 

D E F 1 A TOITTE COIVCUIIRENCE! 
OCCASION UNIQÜE. 

Plus de six cent mille Cigares 
de toutes qualités. 

PRIX COURANT: 
Cigares Maria Louisa, 45 fr. Ie 1,000; la caisse de 100 

cigares, 5 fr. 
Cigares de la Havane, réo-gondo, 32 fr. Ie 1,000; 3 fr. 

50 c. la caisse de 100 cigares. 
Cigares Hussman, formecarré, 50fr. lei,000; 1 fr. 3 S c . 

la caisse de 25 cigares. 
Trabucos, 40 fr. Ie 1,000; 4 fr. 50 c. la caisse de 100. 
Cubas supérieur, première qualité, 40 fr. Ie 1,000; 

10 fr. 50 c. la caisse de 250. 
Floresta véritable, Tabac Manille, 45 fr. Ie 1,000; 10 fr. 

la caisse de 200. 
Prince-Royal, 70 fr. Ie 1,000; 7 fr. 50 c. la caisse de 100. 
Cavagnac- Regalia, 75 fr. Ie 1,000, 8fr . la caisse de 100. 
Elhuvéros, grand Cigare Regalia, forme carré, 65 fr. Ie 

1,000; 7 fr. la caisse de 100. 
Londrès, 75 fr. Ie 1,000; 8 fr. la caisse de 100. 
Flor de Sölar, 130 fr. Ie 1,000; 14 fr. la caisse de 100. 
Forte remise pour les Magasins de détail. Adresser les 

demandes franco d Bruges, rue Haute, N" 2 7 , 
c h e z I». F R E M A . U L X . 

Gros et détail. Exportation 

MAEKTPSYZEN OER VOLGENDE WAREN 
BRUGGE, 9 April. — Per Hectoliter. 

Terwe, 15 00 a 18 50 Sucrioen, 00 00 a 00 00 
13 75 i 15 25 Boekweet, 00 00 a 60 IS 
1.1 00 a 16 00 Aerdpppels, 0 00 a 10 00 
11 50 a 13 62 Boter per kilo, 2 73 a 3 09 
7 50 a 10 25 Eyer per 26, I 55 a 1 75 

6 April. —• Per 145 liters. 
23 00 a 27 35 Haver, 14 00 a 16 50 
20 50 a 21 50 Boonen, 23 00 a 96 00 
18 00 a 21 25 Erwelen, 23 00 a 26 00 

8 April. — Per Heet. 
18 86 a 00 00 Aerdappels, 10 00 a 00 o© 
13 75 a 00 00 Boter per kilo, 3 20 a 00 00 

. . . . . 10 00 a 00 00 Hoppe per 50 k. 000 0 a 000 00 
ROUSSELAERE 5 April. — per Heet. en half. 

Nieuwe Terwe fr. 27 00 a 29 00 Aerd. 100 kil. 8 25 a 9 00 
37 00 a 38 00 Boter per kilo. 2 01a 8 09 
27 00 a 28 50 Eyers per 25. 1 50 a 1 59 
26 50 a 27 50 Vigfgens 28 00 a 32 00 
20 50 a 21 50 Koolzaed 00 00 a 00 00 
16 00 a 17 00 
27 00 a 20 00 

Aogge, 
Boonen, 
Geerste, 
Haver, 

VEURNE 
Terwe, 
Rogge, 
Sucrioen, 

POPER1NGIIE 
Terwe, 
Rogge, 
Haver, 

Oude 
Australische Tarwe 
Roode » 
Rogfle 
Haver 
lioonen 

DIXMUDE 4 April. — Per hectoliter. 

Koolz-Olie 103 kil. 108 00 a 109 00 
Lynz.-Olie 105 » 79 00 a 80 00 

Terwe, " IS 50 a 18 50 
Rogge, 00 00 a 00 00 
Sucrioen 13 10 a 14 48 
Haver, 8 07 a II 03 

GENT, 8 April, per hrct. 

Boonen, 
Boter het st. 7 h. 
Eyers per 25, 

15 80 a 18 93 
3 09 a 2 27 
1 87 a 1 45 

Aerdappels (100 k.) 8 00 a 10 00 

Terwe, 
Rogge, 
Geerste. 
Voeclerhayw, 
Boekwejl, 
Boonen, 
Boter, per kil. 

21 00 è 00 00 
15 50 è 00 00 
14 00 a 00 00 
8 50 è 00 00 

17 00 a 00 00 
10 00 k 00 00 
2 65 è 00 00 

Eyers, 
Aerdapp., 100 kil. 
Koolzaed, 
Lynzacd, 
Koolzaedolie, 
Lynolie, 
Kempolie, 

1 50 è 
9 50 a 

40 00 a 
36 00 a 
49 00 a 00 00 
45 00 a 00 00 
21 50 a 00 Oo 

0 00 
0 00 

00 00 
00 00 

Urugge, Drulikery VANDENBERGHE-D^NAUX, 



Bnuurc, den 16en April 1870. 
gT-ryjCTir^mmszga^jB^^iaasrare^ UJMÜJUJJMaWMtJWi 

7de Jaer, N° IS-
,u^jtJ«<uj^«i.tAi.jj,.>jrmavs3ng«BiMI 

BUREEL TE BRUGGE 
alvvacr dit blad verschynl 

DEN ZATEIIDAC. 

!N BIKT AÏÏTOKIÜS 
GRUUTHUIS-STRATE, numero 4. 

40 CENTIMEN PER KEGEL. 

IKSCHRYVINGEN EN BETALINGEN 
geschiede» op liet bureel van dit blad 

EN 01' ALLE 

P O S T K A N T O O R E N , 
mits eene vcrkoogïng van 2a centimen 

AEKSk O N D I N G E N 

20 CENTIMEN PER REGEL 

Z)c Vlamingen zyn getrouwe onderdanen — maer — zy en verdragen geen slavemy » {Keizer Karel). 
. — , . j . i . m . j . . j , m f f ? ....u>^iü^an'gg^-p»--<iJJ-i».<i.j^'j'-..j.^ji.lv-i^wi.Jv,J.*M.,<Ji.«r«^«T»r'B^'A •«•«,-'* , r - H m - • ^-n !-••«< --w r ^ - ^ ~ » J | | , I I II Hl l « II — 

i t ^ * Ppysj v « o r s4a«l 8 fa». 5» c. e n v o n r d e -provincie 3 ffp. 75 e. v o o r a f i e bcïuBeu a e u d r u k k e r VANDENBfiRGHE-DENAUX , t e Brugge . 

YZERENWEG VAN DEN STAET. - 1 April. 
De uren mol een (*) geleekoiid zyn expres-treinen. 
Vau Brugge naer: 

8*28 0.5* 10.43 2.57 7*25 8.52 Oostende 7,17 
Gent, Brussel, Meclie-

lrn en Antwerpen 7" 13 
V. Oslende n. Brugge 6 4 3 
Van Gent » 6.02 
Van Drussel » 6*27 
V. Antwerpen » 6.»» 
Van Mechelen » 6*45 

7.38 10.08 12.43 
7.00 9.30 12.05 
7*53 8.45 
8.08 12.02 
9.50 3.45 

10.42 5"50 

9.28 
5"»» 
4*50 

3*27 
3*00 
1.22 
5.57 

6.15 
5.4a 
G'56 

6.58 
6.00 
7.17 

"YZERENWEGEiS VAN WESTVLAENDEREN. 
Brugge 
Thourout 
Lichlervelde 
Rousselaere 
lseghem 
lngelmunsler 
Korlryk 
Vertrek Korlryk 
Meenen 

8.50 12.25 
8.57 11.50 12.53 

6.»» 9.06 12.»» 1.03 
6.19 9.24 1.22 4.23 
6.55 9.59 1.37 4.40 
6 41 9.48 1.44 4.54 
7.»»10.10 2.10 
8.5510.15 2.13 
8.5810.35 2.57 

5.50 6.40 
5.54 7.08 
G.03 7.17 
0.16 7.58 
6.27 7.50 
6.52 7.58 
6.50 8.25 

4.30 7.50 8.35 
5.10 8.12 9.»» 

Wervick 9.0G 10.41 2.45 5.55 8.20 9.10 
Comen 9.1410.50 2.53 6.1Ö 8.28 9.24 
Yper 9.5911.15 5.19 7.»» 8.54 9.50 
Poperinghe 9.5511.55 - 5.55 7.25 9.1010.10 

Van Poperinghe naer Brugge. 
Poperinghe 5.53 9.15 12.»» 
Yper 6.15 9.53 12.20 
Comen 6.52 9.56 12.57 
Wervick 6.59 10.03 12.44 
Meenen 6.50 10.18 12.55 
Korlryk 7.10 10.55 1.15 
Vertrek Korlryk' 7.40 10.42 12.45 
Ingrlmunslcr 8.01 10.58 1.04 3.15 
Isegliem 8.11 11.05 1.10 3 21 
Rousselaere 8.27 11.18 1.24 5.55 
Lichlervelde 5.10 8.46 11-55 1.43 
Thourout 5.17 8.55 11.40 1.55 
Brugge 9.25 12.05 2.25 

ROUSSELAERE — YPER. 
Van Rousselaere naer Yper 9.50 1.50 7.45 

Yper naer Rousselaere 7.50 12.25 6.40 

4.40 
5.«» 
5.27 
5.55 
5.50 
4.15 

5.»» 7,«» 
5.17 7.20 
5 25 7.2G 
5.40 7.40 
6.»» 7.59 
6.08 8.08 
6.30 8.58 

5 55 
5.55 
G.iG 
G.23 
G.54 
G.33 
8.40 
9.03 
9.15 
9.40 

10.»» 

ESelgic's regies»! vaa» v r y h e i d . 
Wy hebben in Belgenland eene schoone Constitutie, 

de breedste vryheden daerstellende. Als men de letter 
van deze Constitutie naleest en dezelve vergelykt met de 
gene der naburige landen, namelyk der twee mogend-
heden met welke wyhet meest in betrek hebben Vrank-
ryk en Holland, dan zou men zeggen dat waerlyk Bel
genland uitmunt, dat het in Belgenland is dal het volk 
wezentlyk machtigen meester is. 

Ja, eene schoone Constitutie hebben wy, maer zy en 
beslaet byrta niet meer dan op het papier! De vryheden 
in ons Belgonland beginnen bouwvallig te worden zoo 
wel als de colonne van 't congres die opgericht staet te 
Brussel op het congres-plein. Eertyds zei men « de vrij
heid gelyk in Belgenland » en thans begint men byna he-
dendaegs en overal, het geheel land door, te zeggen : 
« de vrykeid gelijk in Holland, de vrijheid gelijk in Vrank-
rt/k » in weike beide landen het volk meer te zeggen 
heeft, veel meer dan in ons land. 

Hoe komt dat, hoe is dat mogelyk ? 
Omdat de Belgische kamers en slaetslichamen welke 

's volksvertegenwoordigers bevat, onder het beheer, de 
macht enden dwang slaen van eenen enkelen heer, den 
beroemden en bekwamen minister Frère, die sedert 12 
jaren alleen — iedereen begint hel meer en meer te 
zien en geware te worden — wezentlyk de macht uitoe
fent in ons vaderlanden iuderdaed over deszelfs toe
komst beschikt. Gelyk heer Frère het wil, zoo moet de 
koning ook willen. Komt de heer Frère met wetsont
werpen of andere regeeringsmiddelen voor den dag, in 
het belang zyner party en welke de koning noglans weet 
halelyk te zyn aeu de overgroole meerderheid van het 
volk dat hy zoo verkleefd kent aen zyn geloof als aen 
zyne burgervryheden, — by voorbeeld met de wet der 
inpalming van de studiebeurzen voor het hoogonder-
wys alleen door priesters, kanonikken en andere kalho-
liken gesticht; of met een systeem van begravenis on
der malkanderen van kaluoliben, joden en protestanten 
met vrymetselaers en vrydenkers van allen aerd — 
brengt de machtige heer Frère zulke projecten voor, de 
Koning buigt eii onderwerpt zich ; beide de kamers of 
de meerderheid der volksvertegenwoordigers die er in 
zitten, knikken altyd, tegen wil en dank, ja, als Frère 
een bevestigend, en neen, als Frère een ontkennend ant
woord verlangt, en wil hebben. Ook zulke uiloefening 
der openbare volksmacht, het praklyk van zulk een re-
geeringstelsel, heeft ons in deze laetste jaren, tegenslry-
digheden opgeleverd, die waerlyk curieus, wouderbaer 
eu byna ongeloollyk zyn en loch waer en onbetwisbacr 

Ziet. hier eenige tegenslrydigheden der politike loop-
baen van den grooieu Belgischen potentaet, den minis
ter Frère. 

Vooiallecr Frère aen 't roer was en om zich populair 
temaken heeft hy hel voorstel gedaon het oorlogsbud-
jet te verminderen en te brengen op 23 miljoen; en thans 
'heeft zelfs de heer Frère hel gebracht op 40 miljoen, 
byna het dubbel van zyn voorig voorstel! 

Na lang de fameuze'en zotte versterkingen van Ant
werpen te hebben bestreden, heeft hy miljoenen, welke 
eens honderd duizend miljoenen zullen worden, gaeu 
steken en hegraven in dcze'lfste versterkingen, die mis
schien, binnen een paer dozyn jaren, even gelyk heden 
die vau MaesUïchl en andere steden, zullen afgebro
ken worden! 

Na da belastingen op de verbruikingswaron gelackt te 
hebben, heeft hy dezelve verhoogd ! 

En nu laetsl,'gelyk de groote politike gazetten hot al-
temale aenhalen, komt hy wederom zyne groote macht 
te laten zien. Leest en oordeelt: 

Iedereen in Belgenland weet met wat geweld en vol-
herding W. Frère", gedurende lange jaren, al de pogin
gen heeft bestreden der beslaonde overheden, der poli
tike corpsen, kamers van koophandel en anderen, en 
do drukpers, die de afschaffing vraegdonj van hot ac-

cynsrecht op het zout, ten tweeden, den vryen invoer 
van visch, len derden, den brieventaks van 10 centimen 
voor geheel het land. Dal was onmogelyk, zei Frère; 
er was daer niet aen te denken ; alle pogingen, zelfs die 
zyner politike vrienden, waren nutteloos en vruchte
loos; het non-pnssumus der onfaelbaerheid van den he-
dendaegschen belgischen potentaet was uitgesproken en 
zyne gedienstige satellieten, de mannen zyner meerder
heid in de kamers, begaven en zwegen. Welnu, eens
klaps, gansch onverwacht, tot verbazing van iedereen 
komt hy, onze machtige minister, heden in eens toestaen, 
alles wat hy gisteren in de kamers, openbaer onmoge
lyk verklaerde! Hy komt de kamer der volksvertegen
woordigers in een enkel wetsontwerp vooreuslellen, de 
afschaffing der rechten op het zout, den vryen invoer 
van allen slag van visch en de vermindering van hel 
brievenport op 10 centimen joor geheel het land. 

Waerom die plolselykc en wonderlyke verandering? 
Ah, Frère is zoo slim te Brussel, een slimme staets-

man, altyd bezorgd, maer om op de kussens of aen het 
roer te blyven. 

Men houdt zich thans te Brussel, en byna geheel hel 
land door, bezig met de kieshervorming. Gelyk in Vrank-
ryk en andere beschaefde landen wil men hel kiesrecht 
uitbreiden; hetwelk thans in de handen en meesterschap 
is van de herbergiers en geniverkoopers in Belgenland, 
en minister Frère die slim is, en doortrokken siim, 
wordt geware dat men aen zynen troon, waerop hy se
dert 12 jarenzif, wiggeld, dal h,y er wel zou kunnen van 
afvallen, en dacrom, om dit te vermyden, om legende 
algemeene volksbeweging in Ie gaeu en hare kracht te 
breken, doet hy zyne milde hand open. en spreidt over 
het belgisch volk de mildheden zyner hooggeprezen mild
dadigheid; hy is gekomen onverwacht in 'l geheim, en 
heeft de korven der Belgenburgers gevuld, byna gelyk 
St-Nicolaes doet met de kinders, op den dag van zyn 
feeste, den 6 december. 

Al de onafhankelyke gazetten onzer tegenstaende 
party, geheel het land deure, zyn eens en bekennen nu 
heden dat het de tegenwoordige politike omstandighe
den zyn, die schrik en angst verwekt in de hooge krin
gen onzer heerschende doctrinairen, door de baren van 
overal opkomende volksbewegingen, uitbreiding v»n 
hel stemrecht, die de eenige en uitsluitelyke redeen 
oorzake zyn van de drie voorige zoo nuttig als nood ;>-
kelyke volks wel ten van stoffelyk aenbelang, die komen 
neergoleid Ie worden door onzen eersten minister Frère 
op het bureel der kamer der volksvertegenwoordigers. 

Welnu, wy vragen hel aen onze redenerende lezers 
en medeburgers, indien waerlyk het volk en niet de 
heer Frère, sedert 12 jaren over Belgie's belangen en 
toekomst meesier geweest was; voorzeker zou men 
Frère belet hebhen zooveel miljoenen onnuttig te ver
kwisten en Ie begraven in de versterkingen van Ant
werpen. 

Nooit zou die jammerlykegcldvc-rkwisting — die vele 
werken van openbaer nul onmogelyk gcmaekl hebben, 
— hebhen kunnen plaets grypen, indien waerlyk en we
zenlijk in Belgenland ALLE macht van hel volk geko
men was en door het volk uitgeoefend was geworden, 
gelyk de Constitutie noglans wil en voorensciiryft. — 
V/aer'oe dient dan eene Constitutie als, gelyk wy het 
niet genoeg kunnen herhalen, hel volk niet waer mees
ter en vry is; en als wy byna hedendaegs hooren en zien 
dal onze vryheden geschonden wordenen ons geheel 
poütyk sielsel van vryheid, het glorieus werk van ons 
nationael congres van 1830, bouwvallig wordt even als 
de sleencn colonne zelve die de rei/.igcrs te Brussel ont
moeten op het congresplein. 

JJoc erat demonstrandum. 

De heer Minister der Anantion heefl eene depuiatio 

THOUROUT 
Van Thourout naer Oostende 5.50 9,00 2.»» 8.10 

Oostende naer Thourout 8.00 9.00 12.00 6.18 

LlCIITERYELDE — VEURNE 
Lichlervelde naer Yeurne 6.10 9.15 11.35 
üixinude naer Veurne 6.51 
Veurne naer Lichlervelde 
üixinude » 

NlEUPORT 
Vertrek uil Nieuport 

OOSTENDE. 
9,00 •* »« » 

9.56 12.15 
7.£5 11.40 3.20 
7.58 12.13 4 10 

— DlXMUDE. 
4.40 

1.50 
2.29 
5.02 
5 25 

8.05 
8.46 
6.54 
7.07 

Dixmude 
7.20 11.35 

10.00 2.53 8.50. 

BRUGGE NAER GENT LANGST EECLOO. 
Gent naer Eecloo en Brugge. 6.45 9.13 12.55 2.40 5.20 7.20 9.10. 
Brugge naer Eecloo en Gent, 7.23 9.50 12.35 4.10 6.40 7.10 

BRUGGE NAER BLANKENBERGHE EN IIEIST. 
Brugge naer Illaiikenherghe 8.23 10.45 den zaterdag, 2.40 7.25 
Blankctiherghe naer Brugge 6.55 9.24 » 11.40 
Brugge naer IIeyst 8.23 2.40 7.25 
Heysl naer Brugge G.G5 11.20 5.20 

van de zoutzieders ontvangen, die hem kwam spreken 
over de afschaffing der accynsrechten op het zout. 

Deze nyveraers hebben gevraegd, dat er eene telling 
zoude gedaen worden der in magazyn zynde koopwaren, 
met krediet op lermyn; zy hebben ook gevraegd, dat 
er een invoerrecht op het geraffineerd zout zoude ge
leid worden. 

De heer Finantienminister heeft de deputatie aenge-
toond, dat deze dubbele vrage niet aenneinelyk en was, 
en een invoerrecht slechts iets goeds zou te wege bren
gen, wanneer het 100 of 120 mael de weerde der koop-
waer bereiken zoude, hetgeen geheel en al onvereenig-
baer zyn zou met dat princiep des wetsonlwerps. 

Evenwel erkennende wal er in de klachten der 
zoutzieders gegrond is, heeft de minister twee middelen 
voorengesleld om hen ter hulpe te komen : 

1° DG verdaging van de uitvoering der ontworpen 
wet, teneinde hun den lyd te laten 'het gefabrikeerde 
zout onder 't beheer der oude wet Ie verkoopen ; 

2° Eene vermindering van 12 t. h. op de rechten, 
wacronder hel in magazyn liggende zout op 21 deceair 
her zal belast zyn. 

De zoutzieders hebben dil dubbel voorstel aenveerd, 
en de minisier van finantien heeft het onderworpen aen 
de middenseclie, die het met algemeene slemmen aen
veerd heefl. 

BMefi* v a a t SSerÉja 

Brugge, uit myn loge, capitel 1800 jaer 70. 
Aen Myn heer van 't Jaer 50. 

Cosen, 
Doet nog e keer van 't part van mynont wege myne 

complimenten en de groetenessen aen 'tgecsfig Hus-
saerije, dat kluchtig vacrljc, mynen houten vriend van 
uit de Vlamingslrale, en zegt hem dat zyn schryven en 
vry ven aen Bruintje van. uit de loge, in 'tgeheele niet 
legen en steekt, en dat het ook niet en moet benauwd 
zyn van ne refusé te krygen by 't volk, want het vera-
muzeert hunder fyn met zyne snuif- en tabak corres
pondentie. 

't Is percis gelyk of dat ik het daer zag staen kouten 
met Pol de Leeuw, en 't heeft eene preuve van zyne 
hussaren goedgunstigheid gegeven met voor menheere 
Pol e bètje peuzelinge te loopen halen en met hem e 
slokstje drinken te pompen in zyne harende mulse. Dat 
prouveert in zyne avantage voor zyne beestlievendheid 
en vermits dat Bruintje van dezelfstc familie is, ' l en 
kan niet mankieren van aen 'tHussaerlje nog ne keer 
te repeteeren: Merci, geluk en zegen met nog vele 
naervolgende. 

'k Hen ook de cere, cosen, en de saterfactie van aeu 
joen en aen al onze vrienden en kennissen te moeten 
annonceeren, dat ik niet ziek en zyn, ter contrarie: 

'k Staen hier pront 
Bn gezond; 
Op de wacht, 
Dag en nacht. 

Om te werken en te waken, 
Voor het volk en de goé zaken. 

En by oppositie van vele menschelyke en beestelyke 
dutsen die alle dagen eenen dag ouder en sukkelachli-
ger worden, 'k worden van langsom harderen 'k zoude 
haest durven zeggen jonger en frisscher, daerby, dat ik 
niet, by ieders weie, den oudsten burger ware van stad. 

* 
Maer, cosen, myn goe-je man, 'k en hebbe alsan gee-

nen tyd om Ie schryven en te vry ven. 'k Moete hier den 
geheelen grondigen dag deure van 's nuchtens vroeg tot 
's navens lale, op myne post slaen en salueeren, en an-
noleeren, en visilen ontvangen, in kleene en groote re
ceptie, en repondeeren, en conseiljeeren, etc., etc. etc., 
veel te lange om dal al met ne keer te kunnen zeggen 
en uit te leggen. 
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Zoo dan, cosen, noch 't Hussacrije, noch Pol, noch 
Ciska van Snuifdeghem, noch niemand en mogen dal 
absluit niet kwalyk nemen, als 't Uertje niet en kan 
compareeren. 

Dat'l maer ne vize-beer ca kosle verkrygen van 't 
opperbeslier van slad of van 't land, gelyk daer wel 
ne vize-gouverneur is genomineerd van de bank na-
tionael, 'den dezen zoudt hem dan van tyd tol lyd e 
bèlje kunnen remplaceeren, en dat ware nog eene pane 
van e zachte weulleije, cosen. En waerom en zoudl het 
hooge bestier, dat toch ryke genoeg is, dat zoo wel 
niet kunnen accordeeren aen Bruintje als aen andere 
Jfilozpven. Er zyn in ons land tocSi zoo vele posten en 
euipïooiljes die verduhbeleerd zyn, en milledjouw, zoo 
booge niet gesitueerd en zyn als de myne. 't Is ook met 
die intenlie en in deze overtuiginge myner haulcur van 
positie, dat ik in 't eerste van de gepasseerde weke 
eene petitie of request naer Brussel geslierd hebbe om 
eenen tweeden my-zclvcn, 't is Ie zeggen, oenen vizen-
beer te sollicileeren. En 'k hên in myne retjneste ge
schreven dal Bruintje in 'tgeheele niet afjunstig en is, 
gelyk er vele zyn die dal zinékcuren noemen, 'l is te 
zeggen, ambten zonder werk of moeite. En Bruintje en 
wènscht ook geen privilegie onder dal rapport, want ik 
hebbe met dezelfsle occasie gevraegd dal er ook vize-
ministers, vizc-provincie gouverneurs, vizo-arrondisse-
ments commissarisseu, vize-burgemeeslers, vizo-schc-
pens, en vize van alles, zouden gecreëerd worden, 'l 
Gaen daermeê ma er e bètje meer vize-kalanlen of be
stierende oolykacrds zyn, die voor 't geluk van 't volk, 
aen den vetten brupo'l van onze conlribulien zullen 
meêknabbeleu. Maer noteert wel hierin passant, cosen, 
dal de beerljes en vize-boeren op verre naer zoo koste-
lyk niet en zyn om kweeken, als die andere vize-van 
bier en vize-van daer, zegt dat ook ne keer aen den 
IJussacr. 

Nu, cosen, om joen en al myne ko-erespondenlen een 
éohanliijongsle té geven van de extra-ordinaire occu-
palien die Bruintje in deze laelste weken van den vas
ten bezig gehouden hên, zal ik joen zeggen, maelje, 
wat er bier voor, en binnen, en buiten, en rond myne 
loge voorcugcvallen is. 

'k [ïen de visite gekregen van eene soorte van com
missie; ik en wete*" nu percis niet of bet de deze was 
van de groote of van de kleene monumenten, maer 
't was alsan eene commissie die Bruintje is komen 
consullecren voor de placeeringe van de statuwe van 
Hans Memling. Ze waren met drien maer er warender 
ook groote koppen van stad by, die bunder probabehk 
badden gezeid; hewel, wil je den beer consulleeren, 
doet maer, den dezen en weel er zeker maer zoo 
vele van of wynder. En 't gene curieus was 't is dal 
ze alle drie, en ieder in 't particuliere of op zyn eigen, 
hunder projekl hadden. Den eenen wilde llansw...., hola 
'k missen haest, den eenen wilde Memling op de Woens-
dagmart plaelsen, met zyn achterste gekeerd naer de 
zwarlenonnen uit erkenlencsscomdat by, eer dat hy dood 
was, nog in het hospitael verzorgd geweest heeft door 
zokke liefdadige menschen, en ik kan dat verassureeren 
want ik hebbe dat gezien en bvgewoond. Den anderen 
wilde hem placeeren op den Burg om getuige te zyn 
van 't progres dat er is in 't vlaemsch gemeente en 
om de verfransebingo 't adrnireerea die van uit het 
hooghuis geheel Brugge doorvliegt. En den derden 
vond dat hy best zoude slaen in den bolleriken hof, 
maer niet met zyn achterste gekeerd naer de voorgevel 
van 't poussief avokalje, want (\Q\\ dezen zou hem 
kunnen in 't zolhuis duigen. Enting, 't is algelyk, maer 
z'en waren niet 'taccoord, 't gene nogtans niet vele in 
commissiën gebeurd en 't u daervooren dal ze my 
in 't passeeren geheel aimabel salueerden en myn avis 
vroegen over de zake in queslie, achter dat zo hunder 
raisons in het fransch uitgeleid hadden. Dis donc, 
Mossieu de Vours, zei den oudsten, queske vous pen se 
de ca? En 'k antwourde hem seö'ens: Broertjes zet hem 
op de kiekeumart waer dal ze keunen en ha'onsveugels, 
en eens en anders verkoopen. Placez-le dessus te marchc 
de poule et de la pin. En ze verslonden bet subyt, en 
ze waren 't aceoord, en ze stapten voort. En ik was 
met myn eigen avis gemokkeld. 'k was er zuiver van 
content, want ik peisde: zoo slaen al de goe oude 
borgers te gare of niet verre van malkare. Ik in myn 
logé, Jan Van Eyck op de nieuwjaerbrugge, Memling op 
de. kiekenmart, 't Hussaertje niet verre van't Cracne-
beenhuis, Pol de Leeuw óp de Lceuwbruggc, en Ion 
enfing Brcydel en De Ceuninek te midden van de groote 
mart,' ware dat uiel parfeel, inaeljes, ware dat niet 
fyn uilgefinecrd en dal zoudl gy toen al te danken 
en te wyten hebben aen Bruintje, die gemakkelyk 
daervooren verdient van met die fecslc eene nieuwe 
pane kazakko te krygen. maer 't is nog zoo verre 
van lachen zei de bruid en ze krees, och arme, dat ze er 
by snikte. 

En d propos van Broydele en De Ceuninck gesproken. 
'k Hón ook een brief van die ouckde vlaemsche man
nen "onlvangen, er» z'hèn my verzocht van bunder slyf 
gefondeerde bedank-jc Ie laten geworden aen Pier, So-
'ven, Karelc, etc, van de commissie ad hoc. 

dat die menbeers van uil de liberale club op de mart 
e bètje uil hunder oogen zouden zien, waer dat ze bun
der walcr komen lossen onder 't kassyn van eenen con
frater van 't Hussaertje. 

'kTIen Ion ook nog verhonoreert geweest met de vi
site van iVlenheeren \\ïengal en Lomorcier, die my bun
der adieux.zyn komen maken en ze kryschlen er by, 
want z'hèn op 'lende van bunder rekeninge een te 
kort in bunder kasse geconstateerd van door de drie 
duist frank. 

Viens donc faire so7i possib, zei Mengal met de tranen 
in zyn oogen, par amour du Cart, zeid by, et pour cor-
rirjer ses valains maiurs do brugeois et da bmgeoises, zeid 
hy. 

Qui Vami, zei Lemercier, c'cst bien fait. Vla ce que 
eest de monter pour ses fous de rêpatachon une école 
de mceurs. En hy kryschte er ook by. 

* 
Hewel, Cosen, 't eene gezeid gelyk het andere, als 

ik daer die twee mannenmenschen zag en hoorde 
klagen, ik kreeg er compassie mêe en 'k was dui omda'k 
achter bunder rik geheel de bende van de claque en vau 
den cnlré gratuite zag staen lachen. Armedalsen van 
directeurs, ons heere weel hoeveel duist franks dal 
ze aen de exploitatie van dat hansworsten en paljassen 
spülelje locgedregen hen. En ik en wete niet hoe dal 
er dau alsan en alsan voort op commando van het 
maeons klykstje kan geboft worden van civilisatie en 
van progres, etc. etc. 

» » 
'k iièn dan ook eene deputatie gehad van acteurs, en 

figuranten, en chorislen. De voorsten aen den arm van 
bunder prolecteurs, ofte vrienden, ofie favoris, hadden 
eene voile mande mol cadeaux en de achterste zagen er 
uit percis lyk of dat ze nog niet gedineerd en hadden, en 
't was al by den zevenen vanden avond. Z'en wisten 
nog niet of ze gingen beiaefd zyn en ik en weten nu ook 
niet of ze betaeld zyn geworden, maer ze zagen der nog 
meer gestomakkeerd en gestuipilieerd uit als hunder 
aimabele directeurs. 

* 
En e betje daer achter kwam der eene deputatie van 

muzykanten. De deze had ik den eenen al vooren en den 
anderen al achter voorby myne loge zien fileeren, en ze 
liepen, och heere. percis 'gelyk eene honne die de last 
van een ei gevoeld, of gelyk menschen die benauwd zyn 
van te late te komen om hunder Iraklime te ontvangen. 
Nu als ze weere kwamen, ze gingen in cor en ze speel
den een aiitje voor myne loge omdat ze loch door 
de influenlie en de voorsprake van Bruintje den Beer 
betaeld geweest waren. 

En 'sanderendags 'snuchlens voor dal den eersten 
convoi er van deure rydt, 'kkreeg niilledjauw de visite 
van Gusten Yiole, dien gaei, ge weet wel, met zyne 
solide rikgrate, en hy ging hy op viaze naer Duitscb-
land, en 't was in 't byzonder om eene excursie te doen, 
zeid hy, naer de stad Nurenberg. 'k Gaen daer, zeid hy, 
ne keer kyken of'Ier gcene nieuwe modensche kamer 
meubeltjes Ie vindenen zyn; maer'k en welen haest 
niet, gebeur, zeid hy, van welk model dat ze beter zou
den geconfeclionneerd zyn. Dat en is percis niet lastig 
om weten, zeid ik, pakt ze van bel model van incclore 
en inodore, en als 'l hy dat hoorde, hy lachte dat hel 
agréabel was om zien, en hy liep voort met zyne viole 
onder zynen arm. 

* • 
'k Hen eene complainte ontvangen van Julien den 

grooten man-daer-in van Sjing-sjang, over de carote 
trekkeryen van 't fransch speclakel en over de misera
bele voic progressioe, waer in dat de adulten scholen van 
Sjing-sjang ach Ier waer ts vooruil marcheeren. 

M'ais par contre, zou de fransch man zeggen, 'k hen 
ook eene dithyrambe of lofzang gekregen in mi-bemol, 
maer 'ken kcuno niel vele van muzike, ai is't dat ik 
het slyf geern booren. En dat stik is, volgens dal de 
porleur myn lieeft geannonceerd, dal slik is opgesteld 
en gedestineerd om geadresseerd Ie worden, per occa
sie, aen 'tSeppen den yzeren marchand, en aen den 
baron kornal de Sleenpekker, omdat de deze toch e 
bèlje opposilie durven maken in de conseil van 't Hoog
huis en omdat ze niet benauwd en zyn van legen den 
grooten man-daer-in van't progres te zeggen: Queske 
je vous. Wanneer zalder de statie komen? Wanneer zal 
die verrassureering juiste zyn ? 

* 
• * » 

In 'tjaer blok, maelje, als't met hel agremenl van 
die groote rnenhcers overeenkomt of als ze van de nood 
eene deugd moeten maken, en moeten bersten of bui
gen, per occasie van de eene of andere kiozingo, percis 
gel.̂ k dut van de jare te Gent geaeurd. van hel gouver
nement door de twee miljoen accordeert om de kiezin
gen, hola, 'k wille zeggen, om de vaeii te amelioreeren. 

* 
Zoo tegen dal het hier weer ne keer kiczinge zal op 

banden zyn, is 't er weer kanse dal er nog ne keer van 
de statie serieus zal queslie zyn, en als ze niel verder 
en kunnen, dan zalder de statie op dan deur toch ko
men. Leeft maer op hope, brugsche maetjes, zong Pier 
la!a papa, en by bad gelyk de vent. 

Intusschen kan-je nu toch wel pelzen hoo dat ik hier 
myn occupatie en myn amuzement vjndo, want ik en 
verlelle joon nog het duisligslo pnrt niet van holgeno 
dal ik zie», en wete, en ondervinden. 

A sa, tol ziens, wi-je, en ne breekt geen ruiten. 
Get 'T BERTJE. 

P. S. 'k Vergele joen, milledjauw, nu nog te zeggen 
dat ik een antwoorde gekregen hebben van eenen ho
venier, een zekeren habilué van al de kant van de,Gent* 
poortslralc, die my verrassureerd dat ze al die taiilie in 
den bof uitgekapt hebben en dat ze die grond daer om-
me spillen om erappels Ie planten, en om deze in 't 
slecht saisoen uit te doelen aen de arme menschen, die 
geen vigtien frangs voor eenen zak erappels en kunnen 
geven. Dat en is zoo geen slecht gedacht, want dat al 
do onnulige verkwiste gelden en de onnuttig gebruikte 
gronden kosten gebruikt en geplant worden om den 
werkman te helpen, er en zou ton zeker niet veel ar
moe meer zyn. Dus approbatie, maer ik moete het loch 
eerst zien voor dat ik hel geloove. 

SAMENSPUAKE TUSSCIIEIV VINCENT' VIOLON EN 
NA ES TUOMBONNE; 

Naes. Dag Vincent, hoe is't jongen, maer wal dui
vel zyt gy nu bezig met verriglen? 

Vincent. Naes, jongen, ik arrangeer e bèlje myn pa
trouille habit, ik zal van heden af myn kleen proprie-
leilie wal zelve bewaken binst den nacht, 'ten is maer 
op dan dag wat uit te rusten. Ja, è nee, men ne kan al
gelyk al bel last op eenen man alleene niet laten, elk 
moet wat helpen zorgen voor 't zyne, men moet 'tcon-
sidcreren, 'l er is hier algelyk maer eenen commissaris 
van police met vier agenten, en die mannen hebben 
immers werk genoeg, eb ja, sedert drie weken van hier 
en hoort men anders niet dan van groote en benauw-
delyke dieflen met inbrake, 'k zal die, al waer ze plaets 
gehad hebben, noemen met voor- en achternamen, te 
weien : 

Ten eersten: by sicur Prooi, by de statie van den 
yzeren weg. 

Ten tweeden: by de weduwe Keuns en dochters, 
Iperstrale. 

Ten derden: by de kinders Schaballie, Potlestrate. 
Ten vierden: by M. Hyppolite baron de Posen, Gast-

huisstrate. 
Ten vijfden: by Louis VVullems, Meessenstrate. 
En ten zesden: by M. Doncker, postkantoor, Gast-

huisslrate. 
Is 't niet waer, Naes, op zulke wyze men zou e bèlje 

holpen zorgen elk voor 't zyne? 
Naes. Zeker, Vincent, g1 hebt gelyk, 'lis 't gene ik 

ook al beginne te doen, eb ja è nee, inen zou benauwd 
komen, als het alle nachten te doene is, ja, de vier 
laelste dieflen, 't was alle nachten te doene. 

Vincent. ïs 't niet gelyk ik zeg, Naes, als iedereen 
wal helpt zorgen voor 'l zyne, 'l last en valt toch al op 
een man niet, 't en is wel niet dat ik iets of wat heb 
togen den commissaris, ter contrarie, hy is zeer beleefd 
met sommige menschen en, sedert eenigen lyd met den 
representant Van Merris is hy dikke vriend geworden. 

Ja, 'i volk zegt wel, ja, hy en is niet vele op zynen 
bureau te vinden, maer niet Ie min, hy doet algelyk 
veel en goeden dienst, hy is zonder legenzeg eenèn fy-
nen doortrapten slimmerik, myne gezégdens zullen het 
u overtuigen, zonder nogtans van de koeije ïiefle te 
spreken, noch ook van zyne fameuze onpartydigheid, 
't zou te lange duren, 'k zal liever deze op eenen'ande
ren lyd in den klaren brengen. Meester Naes, wilt gy 
beginnen uwe ooren open ie doen om mynen discours 
Ie aenbooren, gy hebt het schoon, man; ge lacht lyk? 

Naes. Zeker, Vincent, wie en zou er met uw kluch
tig gesprek niet moeten lachen, gaet maer voort met 
uwen discours, dien zal my zeer aengenaem zyn om 
booren, te meer als hel van de doortrapte slimmigheid 
is van dex\ magistraet. 

Vincent. Luistert, Naes. 
Wie zou het ooit kunnen geloofd hebben, om gemak

kelyk op het spoor van de dieven te komen, hy verkleed 
zich : . 

i° In uniforme van duitschen doctor, (Naes, serieus te 
zyn, zulde, gy monkelt altyd, my niet te interrompe-
ren,) mei grooten TyroUkn'schen hoed, met vooijen dat 
ge, in eene groote dondervlage, met vyven of zessen er 
onder in het drooge kunnen slaen, met frak die tot 
tegen zyne hielen hangt en met een paer botten tot bo
ven zyne knien. 

2° Êen andermael, hy kleed zich met eenen langen 
frak, genaemd waterproef, met bovengemelde botten, 
met zynen hoed met ingeslegon kobbe, versierd met 
pauwponnen en gil ven broek, enfing t hy en hcefi maer 
eenen suuron te kort (Naes, gy lacht altyd,) om wel te 
gelyken aen Napoleon i]en eersten. 

En Ti° Hy springt somwylen uit in habit d'clê, zomcr-
kleedsel. Naes, hy ziet er alsdan uit als een zoor fyncn 
milord. 

'I Is in zulke uniformen dat by alzoo te poerde rydt, 
do eene mael zit by op een groot dik pommelé pobrd, 
eene andere mael op een geheel wit peerd, toen óp oen 
schoon jong friburg's peerd, en by rydt alzoo van da 
oone na do andere gemeente en dat al om do dieven op 
Ie zoeken, on uit fyno doortrapthoid, nooit en zit hy 
Iwee mael naer een op hot zelve peerd, ten zy op het 
groot boog peerd van de boerinne Cayzeeles, die ook al 
confientic gewonnen hoeft, voor wat aengaet de poer-
duhlemmeryo zeker, en alwaer by er dagelyks ver
soheide mael to vindon is voor die den magistraat 
zonde Kunnen noodig hebbon. 

't Zal zekerlyk curieuzer zyn om zien, loon den ma
gistraet baor schoon noru> ander ken zal boi-yden. 

Een dag of acht» gelode», iedereen riep, do agen
ten van police komen op met eenen dief, zy zyn al in 
do Jpurslrale,- Iedereen snelde er naer' toe on was cu-
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ricus om dien lo zicne,'t waren wel twee of drie hon
derd jongens achter, maer, o wonder, 't was een en van 
den magislraet zyne stalknechten, een agent van polico, 
wel (e Verstaene, (Naes, ge lacht allyd,) die opkwam 
met het groot hoog pcerd van voornoemde boerinne 
Cayzeele, lerwyl eenen anderen agent by de police-
wacht gereed stond met de cravache, om, als zynen 
heer op het peerd gezeten was, die in zyne hand te ge-
van, nu, waere men onder de regeering van den ouden 
Napoleon geweest, men zou gezeid hebben, dal hy de 
expeditie Van Mosco zou opgevuld hebben, maer neen, 
't was om de dieven te gaen opzoeken.. (iNaes, vingt 
mille chiens, en lacht toch niet allyd.) De doortrapte 
slimmigheid van den magislraet is deze, gy moet luis
teren, Naes, want deze is 't slot van mynen discours. 

Toen de derde diefle plaelse gehad had by de kinders 
Srhaballie, den magislraet was met den vroegen mor
gen er van verwittigd, hy begaf er zich naertoe in groo-
ten uniforme, 'lis Ie zoggen, in incognito, met zynen 
groolcn hoed, langen frak en botten, en na de inbrake 
door hel dak na gezien te hebben, is hy vertrokken al 
zeggen: 't Zal wel uilkomen. Maer hoe oolyk hy is, 
wie zou 't kunnen gelooven, terstond heeft hy eenige 
zyner kennissen verzameld en zonder aen hun van iels 
lè gebaren, is den magislraet met hun terstond vertrok
ken naer de gemeente Merckem, (drie uren afstand van 
Poperinghe), om aldaer de heiende kooijen te doorsnuf
felen en te onderzoeken, of hy aldaer de dieven niet en 
zoude gevonden hebben, bezig zynde met den buit on
der malkanderen te verdeden: oolyk te werke gaen, 
hé? — Wel, Naes, wat zeglgy nu van mynen discours? 

Naes. Vincent, jongen, uwen discours heeft my zeer 
aengenaem geweest, 't is spytig dat ik zoo haestig ben, 
ik moet terstond vertrekken, 't convoi en wacht achter 
niemand, maer ik moet u zeggen dat Poperinge begif
tigd is met eenen zeer fynen commissaris, inziende zy
ne menigvuldige diensten die hy reeds gedaen heeft, gy 
en kunt hem geen dank genoeg wylen, en ik dank in 
het byzondcr deze der liberale denkwyze, die hun met 
den dienst van den magislraet bemoeijen, om, op de 
wyzegelyk hy doet, zynen dienst uit te oefenen en hem 
zoodanig ten dienste stelt van deze van wie hy wel en 
deugdelyk betaeld is. Zoo, Vincent, den goeden avond 
en ik hope in 't korte nog eens naer Poperinghe te ko
men, en u een bezoek af te leggen. 

Vincent. Naes, jongen, goede reis, en de complimen
ten aen Calhari.uè moeije. 

Ket I?£r<sd2SïafiflBi©ke van W©MiBa©M. 
Over eenige maenden, eh ja, 't was te Woumen ook 

kiczinge, gelyk overal elders; nu tot daer, die kiezinge 
wierd gedaen. Ja maer, er is daer een liberael zolj:-
dat meester wil spelen, en den uitval van die kiezinge 
en slond dat zotje niet aen; 't waren trouwens de ka-
tholyken die boven lagen en de liberalen hadden ncn 
duw gekregen. Wat gedaen? Ah, de kiezinge moet ge
broken zyn! ' l i s wel; men werkt, men zoekt, men 
gaet, men loopt langs hier, langs daer; ciudlyk da! 
zotje springt uit ze kotje en't presenteert zich by den 
gouverneur: 

— Mynheer de gouverneur. 
— A bonjour; w'at schilt er? 
-~ 't Is M. de gouverneur, da 'k zeggen wille, eh ja, 

van de kiezinge daer te Woumen. Wy zyn wy daer 
d bas, êh nee, en wy zouden geern boven zyn. Zoudt 
gy die kiezinge niet willen helpen breken? 

— Breken! Breken! Mynheere, dat is al wel, en slyf 
wel, maer gaet gy loen boven krae.yen? 

— Boven kraeyen, dat is zoo klaer, als dat twee en 
twee viere is. 30 stemmen meerderheid, Mynheer, noch 
min noch meer. 

— A la bonheur! Zei de gouverneur. 
Zoo dan gevrocht en gemoost, maenden op maenden 

en eindelyk toch, de kiezinge krygt de krak. 
Ei, ei! ziet gy ze loopen en ketsen en draven, by 

dage en by hachte, die gasten van 't gouvernement, aLs 
deurwaerders, commissarissen en andere liberale ge
zanten. Winnen moeten ze, kost wat kost! 

— Allons, gy daer, boer, hier, zie een brief van uwen 
proprietaris : 't is van te stommen voor ons volk, zulde. 

— Mynheere, dat gy my dien brief wildet geven. 
— Neen, neen, dat niet, 'k zal hem u ailezen, en dat 

is genoeg. 
De boer naer zyn proprietaris en daervan gesproken. 

Och Meere toch, die van geenen briefen wiste was de 
proprietaris. 

— Wat anders uitgevonden. Wy zullen M. De Co-
ninck vangen. Dixmuidsche liberalen naer 't kasteel 
gezonden/kwansuis om vrede te maken, eu zy zullen 
zeggen: eh ja, Mynheer, wy en willen in geen vyand-
schap meer leven,' wy zullen voorlaen te gare werken, 
dat zal veel beter zyn. Gy moogt gerust slapen, Myn
heer de baron, wy en zullen ons met deze kiezinge nici 
moeyen. Wy zullen 't huis blyven, wy willen met u 
verbroederen. 

Ja maer, alzoo niet geboord. Dat volkske en is niet 
te betrouwen. Mynheer De Goninck en wist hel maer 
al te wel. Zoo, nog eens er nevens. 

Wat nu gedaen? Wat doen droeve jongens als zy 
iemand niet meester on kunnen? Schelden, verwylen, 
lapnamen uitvinden dat 't een plaisir is. Maer al niet 
geholpen. 

De dag der stemminge komt aen. De katholyken 
vergaren; al kouten en klappen trekken zy te samen 
naer de kieszale. Onderweg?), voor eeno liberale her-
berge zien zy QCUQÏI hoop mannen sluon. 't Zyn de 
liberalen die daer vergaren: zoo spreken zy onder 
malkacr. Ja maer, al met eens gaen die liberale kelen 
open, en 't was huilen, tieren, briossohca geljk Ue 

beeren : Zy schuimbekten er by. In do bnrbaersche 
streken en gaet hel niet erger als de wilden hun even
mensen verscheuren, 't En is juist niet lo verwonderen 
als men een razend zolje aen :t hoofd heeft. 

Ik vergeet iels. De eerweerde heer pastor ging alleen 
naer do kieszale, Onder weg komt hy een liberale 
knape tegen, die naer eenige andere tèeken doe!, en 
met drie of vier komen zy naer den pastor loegeioopen, 
om hem te schelden en te verwyten en van pape alhier 
en pape aldaer te spelen : 't was al dal zy konden. 
Wacht, 'k misse. Er was een die nog meer kon. Het 
was een beerachtige schot of zot. Met zyne lange vesie 
maekle hy een paer groole ooren, stak ze boven zyne 
natcurlykc lange ooren omhooge. Allons, had hy van 
te vooren niet wonderwel aen eenen ezel geleken, men 
zou gezworen hebben dat hy alsdan al met eens ezel 
wierd. 

— Maer wat is er gebeurd? Waerom gaen al die 
liberale maetjes zoo stille en zoo stom naer huis? Ziet: 
madamtje slond daer seffens nog lachend aen de deure, 
en nu sluipt het treurend naer binnen. Och menschen 
toch ! Het voer Dixmudsche vendels moet op deu zol
der blyven en de papiere mannetjes ook. Wat spytig 
dingen! 

— De kalholikcn vierden de victorie met leute en 
plaisir, en aten en dronken hertelyk te samen. Intus-
sehenlyd de prolvangers, die elk eenen haring en een 
franschbrood beloofd waren, moesten al st elk naer 
zyn huis. 

Zy en konden algelyk niet verdragen dat de kalho-
liken leute hadden. Als't donker wierd, gelyk de bee 
ren doen, slaken zy weer hunnen kop uit en gingen 
op loer. 't Was wederom huilen, tieren, schelden en 
queslie maken. 

Einilelyk nn veel gerucht. 
Liep ai dien biiftl, 
Elk naer zyn huis 
Met veel gedruis, 
En 't arme zolje 
Liel een prolje, 
En 't fcroo<> in zyn kotjo. 

Ik hebbe oog gehoord 
Dat eenen puid versmoord 
Lag in de Mande]beke, 
Maer als het al uilkwam 
Als 'k deze klucht vernam, 
't Was Puidt van ïloozebeke. 

Ilebl gy dien beer gezien 
Met zyne decoratie?' 
Wie weet? liet was misschien 
Ken kruis van speculatie? 
Neen, neen, 't was 't eere kruis, 
'k Heb 't gezien met myne oogen, 
Wy waren in zyn huis, 
En j'hecfl ons willen toogen. 
Maer welken beer was dal? 
De Beir van Poperinghe, 
Die vele dienst aen stad 
Gedaen had. Ja! Waduinge! 

Al de kanten van de zee 
Ligt er daer een vette wee, 
Waer dat de ossen en de koeyen 
Alle jaren 't gras besproeyen. 
Al de kanten van de zee 
Ligt er daer een vette wee, 
Waer dat de kalvers van die streken, 
Alle jaren water steken. 
Maer nochtans die vette wee 
Al de kanten van de zee, 
Die ligt heele jaren drooge, 
Om dienswille zy ligt hooge. 
't is in deze vette wee, 
Langs do kanten van de zee, 
Dat de boeren geld vergaren, 
In die nalle-dróoge jaren. 

YyMcsa fóffSüf vasis desa EÏÏKISSSCB» &esa cEesa Beea' 
vf"«ca ÜEC Es?ge. 

13 April uil myn kassyntje. 
Mynheere Bruin, 

A-kri- pa-lat, non-de-kal-ler-vin-mil-pa-ta-kon ! Was 
dadde een afuürcn als Pol de Leeuw boel en gansch 
by zyn zelven kwam. 

Iladde 'I. niet geweest van zyn oude leeuwe consti
tutie, 'k geloove dal hy wei vier altakken van pbplesie 
met eenen keer zon gekregen hen. 

'k Wierd rechtzinnig benauwd dat, hoe kloek hy aen 
zyne brugge sedert over verre de miljoen duizend eeu
wen genioorteld lag, dal hy er ging afvliogen in 't water 
on alzoo mors dood aen zyn ongeluk komen. Want 
heel de brugge daverde lyk een stiksanljc, en 'k moeste 
my vas'. houden aen al wal da 'k krygen koste, om 
zelve op den grond met myne slyve pekkels in de lucht 
niet te tuimelen, 'k Pcisdege, jandorie, dat hetaerd-
büvinge was, en da 'k ging door den grond zinken om 
al de andere kant van de wereld uil te komon. Dat 
luidde, Jan verdikke, eene historie gewoes!, hé? 'k Weel 
's v/onder wal voor een tale da 'k gunter zou gespro
ken hén? Kwestie ba-je me nog kunnen verstaen als 
ik u par brievo schreef dat Pol de Leeuw zulke leelyke 
gramatsen trok en in zyn leeuwe tale uit tierde : pol 
verhieren gunter.... die domme poupgacis.... die schot-
Iers van kust myn oore... die uitgeschudde leiiaerds.... 
en nog al vyven en zessen, vele lo lang om hier al Ie 
vermelden. 

— BiTiT... zei Pol en hy schudde nog nen keer zyne 

mane, is dat nu Vlacnderen (\an Leeuw, al dat waelsch 
is valsch is, slaet dood? Jae't, non de krullekop, dat 
is nu Ylaenderen den uil. Ze zyn al uils 't hoope, en. 
ze zullen uil sterven. Brrrr 

'k Wachtte 'k ik alsan den oogenblik van 't moment 
af om ook een handsvulle te konnen spreken, maer 
dien liefhebber ging alzoo voort met heel zyne litanie 
op te zeggen. 

Als hy nu ten langen laetsicn ende stille gevallen 
was, riskierde 'k ik van te spreken : 

— MaerPollje toch, gy 'n ouden bloed, zei ik hem, 
en maekl u zoo niet dul voor eene prulie van niet.... 

— Hoe? eene prulie van niet? En g'heet gy dadde 
eene prulie van niel? Wadde, die gaeis en zyn niet 
afgeschoten? Die gaeis die... die... die... die 

— Allons, allons, en peist daer nu zoo slyf niet op. 
Gy weet toch wel, Brugge en Gent en zyn op geen 
eenen dag gemaekt. Is het nu niet gelukt, 't zal per 
nacslen wel lukken als wy maer aen en houden en dat 
w*y blyven onze steke staen, lyk of 't Bertje van de 
loge zegt. 

Maer, Mynheere Bruin, gy meugt my gelooven op 
myn eerlyk woord van Hussaer, en met uw permissie 
en de myne ook, zonder u te flatteren of te vleyen, ik 
mag zeggen, hae 'k dat kunnen weten van te vooren 
in 't begin, da 'k zoo vele woorden den hals niet en 
had moeien breken om te komen waer da 'k wilde en 
moeste zyn. Hae 'k met de eerste keer gezeid 'l Bertje 
vau de loge, ca anders niet, 't had seffens panne met 
de slcert geweest. 

— Ja, zei Pol, 't Bertje van de loge, en hy veranr 
derde heel van sprake, en van koleur ook misschien? 
Maer 'k en koste dat niet zien, de gazo ging percis uit. 
— Leeft 't Bertje nog? Is dien oudsten burger van stad 
niet dood gebleven in den slag? 

— Of hy nog leeft? In den slag dood gebleven? Wel, 
by lange niet. Ter zit tegenwoordig tien mael meer 
leven in als van te vooren. Hy slacht de meulenaers. 
Van als je op zyn pool duigt, hy begint te vliegen. En 
't is dat hy nu vliegt! wi-je. Ik zyn expres gekomen 
om u zyne groote complimenten van de groelenissen 
ledoen, waermede ik de eer hebbe, Mynheere Bruin, 
ulieden te salueren. Hussaer. 

IrSce&tlglksdleBa Isa de TEiMeâ esa te ïP«s»ys. 
Witten-Douderdag, heeft 's middags, deplech'ir e mis 

in muzyk plactse gehad, welke den Keizer, de Keize-
rinne, de Keizerlyke Prinse en het gansche Hof by-
woonden. 

Goeden-Vrydag, des middags, heeft in de kapelle der 
Tuilerien de'aenbidding van het kruis plaets gehad. 

Het Keizerlyk huis alleene omringt IIII. MM. en deu 
Prinse in de bovenlribune. 

Mgr Timarche, vergezeld van de gceslelykhcid, heeft 
den Keizer, de Kcizerimie en den jeudigen Prinse het 
nackle Christus beeld aengeboden, om hetzelve te kus
sen. 

Morgen, Paeschen, des middags, zal de plechtige mis 
mat zang gedaen worden. 

Il II. MM. en de Prinse nemen plaelse in hunne tri
bune. 

Op Paeschmaendag, des middags, zal de mis en het 
laclsle sermoen van den Veerligdaegschen Vasten plaets 
hebben. 

't Kicisws v&sa «iSc weke. 
Zoo ik kome te vernemen, zal onze aenstaende II. 

Bloedprocessie dit jaer bygewoond worden door Mgr. 
Aulhonis, hulpbisschop van Mechelen, in vervanging 
van Mgr Faici, Bisschop van Brugge, die zich nog 
in Roomen bevindt. 

— Die wilt een lekker bètje vleesch eten met paes-
schen, en moet maer naer Ch. Siocn-Carette gaen. Hy 
heeft drie eerste pryzen eu een accessil behaeid op het 
concours te Brugge gehouden. Ossen-, veerzen-, kalf-
vleesch, alles is van eerste «jualilcit. En 't schapen-
vleesch, oh, dat is e lekker bètje; ga maer e keer naer 
zyu kraem gaen kyken, als je 't niet en wilt gelooven. 

— Alle weken, vertrekkender met massen van onze 
brugsche werklieden die naer een ander strekc gaen 
werk zoeken. Brussel, Rotibaix, Tourconje en Ryssel 
tellen vele van oaze beste werkliên. Waeruit komt dat? 
Dal de winste te Brugge zeker te groot is. 

— Maeudag avond, omtrent C uren. is de genaemde 
Frcderic De Groote, 17 jaer oud, schrynwerkersgast, 
van eene stellinge slokdood gevallen. 

— Het bisdom van Brugge lelt 208 pastoryen, waer-
onder hel brugsch Beggynhof gerekend is. 

De pastors, die de 208 prochicn vau dat bisdom be
dienen, zyn op de hier nagemelde tydstippen geboren: 

7 zyn geboren van 1785 tot 1790; 14 van 1791 tot 
1795; 29 van 1796 tot 1800; 42 van 1801 tot 1805- 51 
van 1800 tol -18-10; 48 van 1811 lot 1815; 47 van 1816 
lot 1820; 24 van 1821 tot 1825; 0 van 1826 tot 1830. 

De oudste van die pastors is 84 jaer oud en de jongste 
telt 40 jaer. ° 

—- Do heer Mengel, bcstuerder derfransche Brugsche 
comedie, heeft in eenige brugsche gazellen, zyne réke-
ninge bekend gemaekt van bel afgeloopen looneeljaer: 
— Volgens hem heeft hy 102,811 fr. 50 c. uitgegeven 
en 102,950 fr. 92 c. ontvangen. Zoo dat hy maer 145 fr. 
en 02 c. over gehad en beeft. Die man'heeft moeten 
goedkoop kunnen leven hebben, gedurende zes maen
den, nielwaer, lezers, nu surlout dal de levensmiddels 
zoo diere zyn. 

— leder'advocaet die voor Pieter Bonaparte gepleit 
heeft in zyn procos, heeft 10 duist fr. van hem ont
vangen. Is dal geldtjc dat die hoeren avocaten winnen 
in zoo korte tydon? 
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— Wederom goe nieuws voor de jonge en schoone 
joufvrouwtjes. Ér is te Napels, in lt'alien, een dwerg 
aengekomen, een dwerg is een kleen kleen manneije, 
Tan de.klcenste mensehen die er te vinden zyn, wet 
ecnen baevd lot aen zyne voeten; hy heeft een arm en 
is geheel kae\ op zyn 'hoofd. Hy is twee miljoen ryke, 
die hy wensclit te geven aen een 20jarig jouf vrouwtje, 
ïchoone van aenzichte en vooral goed van karakter. 
Hy heeft vernomen, schryft hy, dal er in Belgenland 
eene stad is waer hot vrouwvolk uitnemende schoone 
Tan wezen is; en als hy in Napels niemand en vindt die 
hem aenstaet, dat hy zich naer die stad zou begeven 
om er zynen keus te doen. Die stad is Brugge. Zoo dus, 
SOjarige joufvrouwtjes, pint u maer op, er is forluine 
te doen. Dal de eene het zegt aen de andere. 

— Duchatelet, de vermoedelyke moordenaar van den 
Brugschen vellenkoopman Van Nieuwenhuyze, blyft 
nogaltyd loochenen, op hel gene hem gevraegd wordt 
wegens die moord. De verledene weke is hy wederom 
door de justicic naer Meercndré overgebracht, naer du 
plaetse waer de moorddadige worsteling moet plaelse 
gehad hebben; men vroeg hem waer hy Van Nieuwen
huyze gelaten had en welke weg hy zelve genomen had, 
toen hy en zyn gezel, volgens zyne verklaring, door vier 
haenslroopers aengerand wierden; hy antwoordde dal 
hy, Van Nieuwenhuyze melde aanranders op de plaetse 
latende, gevlucht wüs langs een weg diu naer een hof
stee leid,' die hy aenwees; maer aldacr geen uilweg 
zynde, was hy gedwongen geweest terug te keeren, 
zoodal Duchatelet daer loog, zich al dieper in 't net 
doende zinken. 

Een meisje uit eene herberge Ie Gent zal eene der 
voornaemste getuigen zyn. Duchatelet ging den macn-
d.'ig nuchlen na den moord in de herberge, en haeldc er 
twee portefeuilles uit zynen zak; eene van deze twee 
stalcby weere, en doorsnuisterde nauwkeurig de ande
re; het scliynt dat hy er geene weerdyen in eu vond, en 
hy wierp deze in de slove, die door de vlammen ver
brand wierd. Dat zal ongelwrvfleld de portefeuille van 
Van Nieuwenhuyze geweest zyn, waerin Duchatelet 
dacht ook weerdyen te zullen vinden. 

Sedert de ontdekking van het lyk van Van Nieuwen
huyze gael de instructie der zaek goed vooruit. 

Toen Van Nieuwenhuyze den avond der misdaed met 
de landbouwers van .Merendré aen 't kaertespelen was, 
stopte hy zyne pyp en zei: Jongens, ik ga er nog een 
pvpken opzetten, \vy zyn op commercenaer (zulke) we
duwe. De boeren zeiden dat er aldaer zulk geene wedu
we en bestond; maer Duchatelet schoot toe, en verze
kerde dat er wei degel-, k zulke weduwe in de omstreken 
woonde. De weduwe Van Nieuwenhuyze wordt nog dik-
wyls naer Gent voor den inslructiercchter geroepen, 
maer men en laet Duchatelet in hare tegenwoordigheid 
niet meer komen, sedert den dag waerop zy bitter uit
viel legen den moordenaar van haren echtgenoot, legen 
den schelm, die op den dag van zyn bezoek in haer huis, 
hare kinders elk een cent gaf en zich bereidwillig aen-
bood om eenigo oogenblikken haer kind van negen 
weken te wiegen! 

— Om te laten zien dat M. Renard ook oorlogsmi-
nisfer geweest heeft, gaet hy ook iets veranderen aen 
den tenue van de militairen, zoo het schynt. Zoohaest 
dat iVIynheer Frère aen zyne vrage loeslaet, gaen onze 
verdedigers van het vaderland zwarte broeken krygen, 
de képi* komt ook wederom op 't tapyt, de lunique zal 
nog verkort worden, en der zul maer een reke knoppen 
meeraenslaen, en 't schoonste van al is dat de paspoils 
weggesmeten worden. 

— Er wierd over eenigen tyd nog al veel laweit ge-
maekt van een zeker drama Ie Convent de Cracooie, te 
Brussel op den Tkèdtre das Délassemcnts gespeeld. De 
schryver van die drama was de bestierder zelve. Zoo 
het scheen, had hy daer de hand geleid op eene goede 
zake. Ieder keer, zei men, dat die drama vertoogd 
wierd, was de zale proppend vol. Hoe komt het dan, 
dat die gezegde bestierder over eenige dagende plale 
gepoetst is en sauvant la caisse, en zyne artisleu en nog 
anderen vergelen heeft te betalen? 

— De papier-marchands in Lancashire, Cheshire en 
andere graafschappen in Engeland, hebben liet besluit 
genomen den prys van het papier met Ai) p c. op te 
slaen, door dat de vodden en slunsen zoo verdiert zyn. 

— De spaenseho minister van oorloge, marechal 
Prim, heeft 20 duist spaenschc cigaortjes aen Polcom lil 
gezonden, netjes en propertjes a.jn alle twee de endeljcs 
verguld, (omdat hy zyn lipljes niet en zou kwetsen ze
ker, hó?) en oen N da'erop, ook in goud verguld. Ze*n 
hebben hem maer een frankskc en half per cigaortjes ge
kost, dat is te samen 3!J duist frankskes. Polcom UT 
heeft van zynen kant aen marechal Prim een cadeautje 
gezonden va:: twee prachtige sèvre-vissen in porcelein. 
Eli ja, er moet toch iets gedaen worden om de vriend
schap (e onderhouden, cnnèe? 

— Morgen Zondag, zullen de eerw. heeren üttens en 
Wilrycx, priesters van de bclgische missie voor China, 
naer Mongolië inschepen. 

— De garde champetler van Sinte Kruis, heeft Vry-
dag achlernoene den booswicht Van lïullebus, van 
Brugge, by de krage ges lok km en hem, mulgrë al don 
tegenstand dat hy ileed, naer Brugge geleid en achter 
de grendels gezel, omdat hy een rondleurder-koopman 
zyn geld gestolen had, op den weg van Sinte Kruis 
naer Damme. 

— 't Is den 23 Mei toekomende dat de kiezingen voor 
dö gcdeollclyko vernieuwinge van den Provincialen 
raed, zullen plaetse hebben inde gemeenlon Ardoye, 
Dixmude, Ghistel, Hooglilcde, Kortryk, Vcurno, Mee-
nen , Moorseele, öostronscheko , Oostende, Thiell, 
Thourout en Wervicq. Te [per'zal er insgelyks eene; 

provinciale kiezinge plaelse hebben, om den zetel te 
vervullen, opengevallen door het afsterven van den 
heer Merghclytick. 

— De yzerenweg van Iper-Thourout, zal in't korte 
voltrokken zyn, want men is op drie verschillige plaet-
sen volop aen het werk. De studiën voor den weg Ar-
mentiöres-lper, zyn ook byna ten einde, dus dat men in 
't korte op die yzerweg lüsschen Oostende en Armen-
tières zal mogen rekenen. By eenige jaren en zal men 
geen half uerke verre kunnen gaen zonder een van die 
wegen tegen te komen. Alsan zoo veel te slechter voor 
den landbouw en te dierder leven voor den werkman. 

— Ze hebben te Parys biljetten aengeplakt, aenlei-
ding gevende tot eene generale werkslakinge. Een van 
die'biljetten luidt aldus: « Baspail is ziek; Flourens 
heeft het land moeten verlaten; onze representant 
Rochefort zit in de gevangenis. Gansch Vrankryk be
hoort den arbeid te staken, want wy zyn zonder afge-
veerdigden. De linkerzyde is omgekocht en ne zal niet 
zeggen. Verheffen wy ons als één man, om al die bloed
zuigers te verjagen! 

Van waer die plakbiljetten komen en is niet bekeud. 

De jonrje {jrave X... van jacht komende, passeerde over de achler-
plaelse van een hofstee die aen zynen vader toebehoorde. IIy was p;e-
woone van allyd mei cen ydel jaciilzak leruy te keeren, door dal hy zoo 
,<;oed koude jajjcn. Al mei een keer hy springt op van vrciijjd : de kalle 
van de hoi.sleê, benauwd zynde van don hond van de jo»[je {jrave, was 
op cen boom gevlucht. Ha, ha, zei hy, dezen keer en zal mynen papa 
nicl zeegen dal ik geen wild geschoten en lub, ' t e n is wel maer een 
küllc, maer 'k jja hem aljjelyk van dun boom zien Ie flikkeren. One;e-
lukkiglyk hy en rekende op den boer van d'hol'sleê niet, die een 
excellente jafter was, juist lyk als by acnlei om de kalle Ie schieten, 
deed den boer van 't zell'slc naer den hond, en alle twee de schoten 
j;iii.;;eu {jolyk af, dat men maer een schot en koude disl!nj;ueeren. 
De kat'c sprong op ecnen anderen boom en den bond van de grave 
: ukkeld met zyne pelvl e s in d'hoagle. De grave stond verbaesl van dal 
spel Ie zien, op inyn eeie, zei by, 'k en wist niet dal ik zoo dom was 
in 't jagen, in plaelse van de kalle uit den boom te schieten, schiet ik 
al achter mynen braven en getrouw igen hond dood. Hoe dal ceu dingen 
kan zyn, hé? 

• >* 

Een canard of apriloisch. — Te Velm is er eene wonderbare zake 
vooren gevallen Wacht è bèlje, hoe zou ik dat aeneen knoopen de? 
Ja, alzoo ze: Eene moeder om haer kind te doen zwygen, had het al 
van alle soorten van speelgoed gegeven, en ziende dat het nog niet 
en wilde zwygen, gaf hel een goudstuk. Hel kind meende dal hel 
li-kkernyc was, slak hel al zeere in zynen mond, en in een twee drie, 
was hel binnen gespeeld. Groote lamentalie in huis. De knecht spring 
te peerdeen rjdt naer de slad om alle soorten van mcdeciiien om ai' 
te gaen, die het kind inneemt, de eene vooren en de andere na. Ein-
delyk na een lang en angstig wachten, komt er 4 IV. en een halve 
kiuilG- voor de lappen, 's Amlcrdaegs heeft het vergaderinge geweest 
van docteurs en scheikundige, om die wondere zake Ie onderzoeken, 
en om te weten boe en op welke maniere dat geld heeft kunnen ge
wisseld worden, in bet lyf van een kleen kind, ook om te weten wan
de andere 95 cenlimeu gebleven zyn, en wie dal er dat geld gewisseld 
heelt. Krik. 

» * 
'k Passeerde laels over den boulevard Deau marebais. Een bedelaer 

slak my zyne hand uil en met de andere hand wees hy op een plak-
kalje die op zyne borst hangde, waerop ik las: stom. Ik vroeg hem: 

— Is 't lange dal gy slomzyt? 
— Sedert myne geboorte, Mynhecr, zei hy. 

* 
Hola, kerel, riep er laelst een herbergiers baes aen een mnn die 

vonrhy zyne deure passeerde, ge weet wel, gy hebt hier nog drie 
pinljes slaen van gisteren avond. — Drink ze maer uil, zei doi an
deren, anders worden ze zeur, en hy trok slillekens voort. 

* 
Twee oude liên woonden by zeker M. N.... De man diende voor 

knechten de vrouwe voor keukenmeise. — Jan, breng my een pa er 
schoone koussen. — Jan deed hel — Wat is er met die koussen gedaen, 
ze zyn vol met plekken, en het schynen caiëplekken te zyn. — Om u 
de waerheid te zeggen, Mynheer, onzen al.unfoic is sedert eenige dagen 
kapot, en — Wal schenkt uw wyl' de café op door myne koussen ? 
— En knor niet, Mynheer, zy en neemt er nooit schoone koussen 
vooren. 

M y n S p r e e k k a i n e r l j o . 
Berlje, Berlje, je zyl een slimme knape, je weelgy toch alles, 'k H.ên 

seffens eu zeere, lyk als je my geordonneerd heb, de complimenten van 
uwen 't wege, aen 'l husaerlje gedaen, en 't was heel content van my 
te zien,'t sloeg aen met zyn carabyntje, op ze'n hussaers, dateplaisir 
was om zien, en "l zei my dal al lang goeste had om u ecu keer zelve Ie 
komen spreken in je 'n loge, maer dat 't verdriet hcel'l als het zyn oud 
geheurle, waer dat 't zoo lange jaren op facüwa geslaen heeft, moet 
traverseeren, daer waer nu dal groot batiment slaet, zeid-my, die nu 
leeg slael, en die misschien nog lang? zou kunnen leeg slaen, zeid-my, 
indien ze dien of dien niet meer kluiten en geven als van de jare, voor 
<l«x<\tt i n id. I ' A m i l l l C l \ a l , < t i '»I\\I\ I \ M I i » , I A 1 U . i l i . ->^<Mi l •«•,1.1 w»« i d > » f m i M , i t n l 

BUBGE11LYKEN S Ï A K T . 
Oveiiydens. 

Den 9 April. — Jacobns De Laere, echtg. van Louise Huys, 40 j . , 
Koeysleerslr. Ilegina Julieii, 16 j . , Mariaslr. Marie De Beek, wed. van 
Augibte Vanderdonckl, 75 j . : Douveryslr. Carolus De Droux, 47 j . , 
(louvery.Ur. — Den 11. Carolus Laulsoght, echlg. van .loanna La:n-
brechl, .fi7 j . , Sclmtiersslr. Julianus Fa gel, 10 j . , Mariaslr. — Den 12. 
Josse De liruyn, 31» j . , Jaeobinnessenstr. (ïhiirles Descamps, 21 j . , 
liouverysir. Marie Spee, 52 j . , ölariastr. Felix De Groole, 17 j . , open
baren weg. — Den 15. Marie niwpiel, 5:) j . , Jacobinnessen(;tr. Ursula 
('Jrawels, 55 j . , Jauobiiinesseuslr. Jnanna De Jenglie, wed. van Valenlin 
Veracx, G'J j . , Snaggaerlsitr. Carolus l)elm<il, eclilg. van Itosalie Van 
!ley.-,le, ö1 j . , ftiariaslr. Anna Teereliuck, echlg. van l'ieler Ardenois, 
08 j . , Sl-.liioi'isslr. — Den t l . Joannes Bogaerls, echlg. van Itosalie 
Noil', "j-i j , Mariaslr. Puilippus IJoudelool, wed. van Colela Moilin, 
Hl j , Muriasir. Anna Uoeiluils, echlg. van Henri Vanderhai ghen, SS j , , 
Sl-Aiuati.lslr. — Den l.'i. Marie Van llaveiluke, echlg. van luri XHV-
beke, 8> j . , (ianzeslr. Ilosalie Blomnie, -14 j , Sl-,!oorisslr. Anna Van 
Ziiyleii Van Nycwll, Dl j . 3 m., Snaggaerlsli'. Viclor De Foei-o, 10 j . , 
Vlainiii.'i'filr. 

1U kiir.irrs onder de 7 jaer. — Geboorten : 34. 

B i l K S M D M A K I I G - ï ï 

April 1870, zynde derden Paeschdag en volgende dag 
indien het noodig is. 

's Morgends om 9 en 's namiddags om \ ure. 
Uetaelbaer ten kantore van I * . X > u K l i e r t , Korte Ridderslraet 5. 

De Venditie van Meubels in de Pastory van Rand
voorde (by Oojleud ), zal plaets hcbb«ni Dynsdag 10 

De Besluurraad der Maatschappij van verzekering te
gen brand De Vereenigde Eigenaars, gevestigd te Brus
sel, heeft, in zitting van 4 April, benoemd tot het hoofd
agentschap van Brugge, de Heeren Jules Anlhone en 
Leopold Philippe. 

DeBureelen zijn gevestigd Naaldestraat, 10. 
Oo Bestuurder algemeen agent, 

HAMOIR DE REUS. 

JES&SL ̂ a . r w T T <•» e» ars. 
VAN DEN 

ISTotEiï-iss P f f l L I P P B O O X ^ E I V S , 
'KW, S 5 & U & & K . 

xMAENDAG 25 APRIL 1870, om 10 ure voormiddag, 
te Sint-Andries, op het dorp, ten sterf huize van vioüV 
Imbella Tallier, weduwe van Ludomcus Van Thournout, 
Wagenmaekster, venditie van Meubels, Wagenmakers-
halam, schoone Olme, Ëssche, Eike, Wulge, Abeele en 
Achlkante Bert en stukken, gevelde Olme en Eike 
Boomen, 2 Eike Boomen op stam, deel Rogge, Aerd-
appels, Rapen, Beeten, Meel, Stroo, Vette, Brandhout, 
enz. 

Op gewoon e conditicn, belaelbaer ten kantore van ge-
Zi'iden notaris «Coieass, Burgplaets, te Brugge, 

EELYKSCHE 
G r i ' o o t e V e n d i t i e . 

lBlaesaslag IS April, 2e Paeschdag, 2 ure namiddag, 
te Sl-Andries, in den Duc de Brabant, voor dito De Loof. 

50 noordsche en inlandsche Kalf koeyen en Veerzenj 
Ossen en Veer/en en Verwe Koeyen. 

{3,000 kilos Hooi, Stroo en Aerdappels, en alle slag 
van gezaegde Houtwaren. 

De vergadering in den Dm de Brabant. 
MAËNUAG 28 APRIL 1870, 2 ure namiddag in d'her. 

berg dat Bonden Leeuw, by de Kruispoort ie Brugge, 
voor Sieur JAN VANHOOTTE, koopman te Brugge, vendi
tie van: 260 koopen alle slag van gezaegde Houlwa-
ren, 1 Molenas, Blokken en Hooi. 

De vergadering in voormelde herborg. 
Door bevoegden ambtenaer en belaelbaer ten Kavloore 

oan Dis«5a»tó VacadcrbebL®, Kandidaat-Notaris, Geld-
ni'tnlsiraet, 57, te Biugge. 

Van M Hollandsche en Noordsche gekalfde en bekalfde 
Koeien, Verwe Koeien, Kalf- en Wimpel Veerzen, voor 
d'heer Van ïloorickx, koopman. 

om 2 ure namiddag, te Sl-Pielers, in de Barrière, by 
sienr Do Langhc. 

WOENSDAG27 April 1870, om 12 ure, te Westcapelle, 
(Schacpbrugge,) ten profyie van Jacob De Sme', land
bouwer: 1 baeide Merrie P. erd, oud 5 jaer, 1 baeide 
Merrie Pecrd, 2 Kalvers, ecndepl LanJbouwers-Halam, 
waer onder 5 wagens, enz., alsook Kassen, Commoden, 
Tafels, enz. 

DONDERDAG 28 dilo, om 12 ure, te SUooris-ten-
Distel :• Menagio Goederen, Herbergiersgerieven, Wa
gen, enz. ien huize en behoeve vande W'fi. Musschoot. 

Belaelbaer ten kantore van AÜ^BB. isijau®, Stokhou-
der, te Brugge, Waelschestraet, B 50. 

HAGAZYN VAN BOUWSTOFFEN. 
Depot van Porceleinen en Gleiersche Tegels, inland

sche en porllandsche Ciment, Plaesler, Tarrast, enz., by 
ƒ•». De Graeve-Cloet, Groene rey, by de Vischmarkt, te 
Brugge. 

M l l ^ ï T Ë Y a Ë F ^ ï i a VOLGENDE WAREK 
RRUGÜE, 10 April. — Per UeeloUter. 

Tcrwe, 15 00 a 20 00 Sucrioen, 
«Offffe, 13 00 i 15 00 Boekweel, 
l3oonen, IS K0 a 16 00 Aerdpnpels, 
Geëiste, 11 50 a 10 25' Boter per kilo, 
Haver, 7 75 a 9 00 Eyer per 20, 

VËUÏINE, 13 April. — Pe- 14-> Uiers. 
Tenvc, 22 00 a 27 00 Haver, 
Hoefje, 20 TiO a 2 50 Bonnen, 
Sucrioen, 18 00 a 21 25 Hrwelei», 

ÏHU'KiÜNGUE, 15 April. - l!cr Heel. 
l'ei'we, 19 11 a 00 00 Auulappcls, 
llotïife, 14 00 a 00 00 
Haver, 10 2:> a 00 00 

00 00 a 00 00 
00 00 a 60 15 

8 00 a 10 50 
2 45 a 2 73 
1 55 a 1 73 

1-1 00 a 16 50 
24 00 a 26 50 
21 00 a 27 00 

KOUSSKLAERE 12 April. - pci 
Nieuwe Tenvc IV. 28 00 ;i 30 01) 
Oude » 
Australische Tanvc 
Uoode M 
Bofflje 
Haver 
lioouen 

DIXMÜDE 
Tei'we, 
Hofïlje, 
.Sucrioen 
llawr, 

GENT, 
Ter we, 
IlOff{f(;, 
Geersie. 
Voeilerhayer, 
Boekwcii, 
Boonen,' 
Boter, per kit 

56 00 a 37 00 
27 00 a 28 00 
26 iiO a 27 50 
20 50 a 21 30 
1050 a 17 r.o 
27 00 a 29 00 

11 April. - - iVr lineloliiei 

lotcr per kilo, 
Hoppe per 50 k. 
Heel. eu lialf'. 
Aerd. 100 kil. 
Boter per kilo. 
Eyers pur 2a. 
Viltens 
Koolzacd 
Koolz-Oliel03k 
Lynz.-Olie 105 

10 00 a 00 00 
3 10 a 00 00 

000 0 a 000 00 

8 00 a 9 00 
2 »l a 3 09 
1 ;i9 a 1 68 

00 00 a 00 00 
00 00 a 00 00 

108 3Sa 108 84 
82 53 a 80 00 

Hoonen, 
Boter hel si. 7 h. 
ïyers per 25, 

15 80 a 17 03 
2 (19 a 2 27 
1 :ö a 1 15 

15 

8G a 18 79 
U U a 14 83 
13 41 a 14 00 
0 GG a II 38 AcnlapptUllOO k.) 8 00 a 10 00 

April, per h"el. 
21 00 a 00 00 Eyers, l 50 a 0 00 
15 5'U a 00 00 Aerdapp., 100 kil. 9 50 a 0 00 
U 00 a 00 00 Koolzacd, ^0 00 a 00 00 
9 00 a 00 00 l.yiiaaiül, S0 00 a 00 00 

17 00 a 00 00 Koulzaedolle, ört 00 h 00 0i> 
10 00 a 00 00 Kynolli», 4a 00 A 00 00 

2 00 a 00 00 Kempoiie, 21 Co a 01) i»o 

Brugge, Drukbory VANPENBEUGHK-DI NAIIX. 



Brugge, den 25*" April 1870. N° 503. — 7de Jaer, N° 16 

BUREEL TE BRUGGE 
alwaer dit blad verschynt 

DEN ZATERDAG 

IN SINT ANTONIUS 
GRUÜTHÜIS-STRATE, numero -

A1NBEVEL1!««EM 
40 CENTIMEN PER REGEL. 

T JAER 30 
INSCHRTVINGEN EN BETALINGEN 

geschieden op het bureel van dit blad 
EN OP ALLE 

POSTKANTOOREN, 
mits cene verhooging van 25 cenümen 

AC!f l fc«H0HCURB 

20 CENTIMEN PER REGEL 

De Vlamingen zyn gelrouwe onderdanen — maer — zy en verdragen geen slaverny » {Keizer Karel). 

I^p vjnt V O Or stad 8 Ir. 50 e. en voor de provincie a ffr. 1 & e. vooraf te betalen «en dr akker VANDENBERGHE-DENAüX, te Brugge. 

YZERENWEG VAN DEN STAET. — \ April 
De uren met een (*) geteekend zyn expres-treinen. 
Van Brugge naer: 

Oostende 7.17 8*28 9.34 10.43 2.37 7*25 8.32 
Gent, Brussel, Meche-

len en Antwerpen 7*15 7.38 10.08 12.43 3*27 6.13 6.38 
V. Ostende n. Brugge 6*43 7.00 9.30 12.05 3*00 5.45 6.00 
Van Gent » 6.02 7"39 8.45 9.28 1.22 6*36 7.17 
Van Brussel » 6*27 8.08 12.02 5'»)) 5.57 
V. Antwerpen » 6.»» 9.50 3.45 4*50 
Van Meedelen » 6*45 10.42 5*30 

YZERENWEGEN VAN WESTVLAENDEREN. 
Brugge 8.30 12.25 5.30 6.40 
Thourout 8.57 11.50 12.53 5.54 7.08 
Lichlervelde 6.»» 9.06 12.»» 1.03 6.03 7A7 
Rousselaere 6.19 9.24 1.22 4.25 6.16 7.38 
lseghem 6.33 9.39 1.37 4.40 6.27 7.50 
Ingelrounsler 6 419.48 1.44 4.54 6.32 7.58 
Korlryk 7.»»10.10 2.10 6.50 8.25 
Vertrek Korlryk 8.3510.13 2.15 4.30 7.50 8.35 
Meenen 8.5810.33 2.37 5.10 8.12 9.»» 

Nog een treflelyk man. 
Eenige dagen geleden kondigden de gazetten de ge

heimzinnige verdwyning af van eenen persoon, welke 
in de politike en finantieele wereld eene hooge plaetse 
bekleede en behoorende aeu de liberale partye. Men 
sprak van een tekort in zyne kas beloopende tot on
geveer dry millioen franks, van zyne vlugt naer En
geland, latende vrouw en kiriders in den brand enz., 
doch, de a liberale » gazetten verzwegen zorgvuldig de 
name van den zeer «liberalen » vlugteling. De zake 
en kon eventwel niet langer verdoken blyven en nu 
bleek het op eens dat de geheimzinnige vlugteling 
niemand anders en was als M. Ch. Carlier, advocaet on 
volksvertegenwoordiger van Mons. 

J\1. Carlier was een troetelkind van het ministerie en 
genoot in die hoedanigheid al de voordeelen, al de 
vetbelaelde posten waerover het gouvernement voor 
hem kon beschikken. Hy stond op het punt van hierby 
lid van de commissie der studiebeurzen van Henegou
wen benoemd te worden! —- Nu, dat was het minste. 
De treffclyke burgemeester van Geldenaken die met 
de kasse zyner kliënten opstak en een deficit van 800 
duist franks achterliet, was ook van de commissie der 
studiebeurzen!.... 

Wat is die mynheer Carlier nu gelukkig dat hy een 
« liberale » Is, dat hy tot de partye der deftige lieden 
behoort! Want onderstel eens dat die brave man een 
katholike volksvertegenwoordiger geweest ware, een 
jesuiet of een eenvoudige capucyn, het land had in rep 
en roer gestaen i Ge zoudt wat gehoord hebben van die 
katholike bankroetier, katholike schurk, katholike be
drieger, katholike baenstrooper! enz. En zooals die 
lieve doktrinairs gewoon zyn te doen, ware de gansche 
katholike partye verantwoordelyk geweest voor de 
daed van eenen enkele. Nu dat het een ministerieele 
lieveling is, zwygen de « liberale » gazetten, of die er 
van spreken gewagen er met eerbied en medelyden af! 

En het zyn nogthans diezelfste gazetten en diezelfste 
mannen welke maenden en weken geschreeuwd en ge
lasterd hebben tegen De Lael, Cooremans, Van Wam-
beke en andere volksvertegenwoordigers. Wilde men 
die schreeuwers gelooven dan hadden deze heeren ten 
minste de galg verdiend! 

Wat den waelschen lieveling van Mons aengaet, wie 
weet of ze daer niet eerlang een groot en beroemd man 
van zullen maken. 

Die treffelyke menschen zyn immers tot alles in staet? 

Lnndverdedigera. 
De Drapcau geeft de lyste van de luitenants-generaels 

en generaels-majoors, welke het onzydig Belgien er op 
na houdt en die gewis gedurende en na den dienst, 
'sjaerlyks een schoon rond sommeke aen het niet be
dreigd vaderland kosten. 

Lieutenants-generaels: Renard, Eenens, Arend, Sapin, 
Berten, Lecocq, Chazal, Desart, De Viliers, Leclercq, 
en Goethals. 

Generaels-majoor: Bruyneel, Donny, Abry, Deman, 
Boeking, Pos wiek, Dupont, Leroy, De Lobel, Lahure, 
Soudain, Plelinckx, Jambers, Dens, Simons, Lecat, 
Thiébault, Guillaume, Cartiaux, Jorissen, Neuens, 
Leurs, Maréchal, Selle, Sclobas, Lahure, De Jaegher, 
en Lemaire. 

M Lieutenants-generaels en 28 generaels-majoors voor 
zulk een kleen landeken! kan dat toen missen dat den 
budget van oorloge zoo hooge beloopt? Borgers, werkt 
eo slaefd maer voor die heeren te onderhouden! 

Wat de liberale gazetten kunnen. 
Ten jare 1859 wierden te Weenen, hoofdstad van 

Oostenryk, 5,050persoonen veroordeeld voor misdaden. 
Van toen heeft de Keizer aen de liberale gazetten 

\olle vryheid geschonken om al teschryven wat zy wil-

Wervick 
Coraen 
Yper 
Poperinghe 

9.0610.41 
9.1410.50 
9.3911.15 
9.5511.35 

2.45 
2.53 
3.19 
5.35 

5.35 8.20 9.10 
6.15 8.28 9.24 
7.»» 8.54 9.50 
7.25 9.1010.10 

Van Poperinghe naer Brugge. 
Poperinghe 5.55 9.15 12.»» 
Yper 6.15 9.35 12.20 
Comen 6.32 9.56 12.37 
Wervick 6.39 10.05 12.44 
Meenen 6.50 10.18 12.55 
Korlryk 7.10 10.35 1.15 
Vertrek Korlryk 7.40 10.42 12.45 
Ingelmunster 8.01 10.58 1.04 3.15 
lseghem 8.11 11.05 1.10 321 
Rousselaere 8.27 11.18 1.24 3.35 
Lichtervelde 5.10 8.46 11-33 1.45 
Thourout 5.17 8.55 11.40 1.55 
Brugge 9.25 12.05 2.25 

ROUSSELAERE — YPER. 
Van Rousselaere naer Yper 9.30 1.30 7.45 

Yper naer Rousselaere 7.50 12.25 6.40 

4.40 
5.»» 
5.27 
5.35 
5.50 
4.15 

5.»» 7.»» 
517 7.20 
5.25 7.26 
5.40 7.40 
6.»» 7.59 
6.08 8.08 
6.30 8.38 

5 35 
5.55 
6.10 
6.95 
6.34 
6.55 

.8.40 
9.05 
9.15 
9.40 

10.»» 

THOUROUT — OOSTENDE. 
Van Thourout naer Oostende 1.30 9,00 2.»> 8.10 

Oostende naer Thourout 8.00 9.00 12.00 6.18 
LlCHTERTELDE — VEUINI 

Lichlervelde naer Veurne 6.10 f.15 11.15 1.50 8.05 
Dixmude naer Veume 6.54 9.56 12.15 2.29 8.46 
Veurne naer Lichtervelde 7 .$5 11.40 J.29 ».02 6.34 
Dixmude » 7.58 11.13 4.10 5 25 7.07 

NIEUPORT — DIXMUDE. 
Vertrek uit Nieuport 7.20 II.IS 4.40 

> Dixmude 10.00 2.35 8.5t. 

BRUGGE NAER GENT LANGST EECLOO. 
Gent naer Eecloo en Brugge. 6.45 t.lS 12.5» 2.40 5.20 7.20 9.10. 
Brugge naer Eecloo en Gent, 7.25 9.3t 12.55 4.10 «.40 7.10 

BRUGGE NAER BLANKENBERGHE EN HEYST. 
Brugge naer Blankenberghe 8.25 10.45 den zaterdag, 2.40 7.25 
Blankenberghe naer Brugge 615 9.24 » 11.40 
Brugge naer Heyst 8.15 i.40 7.25 
Heyst jiaer Brugge 6.05 11.10 S.20 

len tegen godsdienst en zeden. Ook van toen'af zyn de 
misdaden in getal aengegroeid. Tien jaren later, in 
1869, waren er in diezelfste stad geen 3,650, maer 8,033 
persoonen voor misdaden veroordeeld. Dus het getal is 
meer als verdubbeld. 

Aen de vruchten kent men den boom. Als de liberale 
gazetten zulke slechte vruchten te wege brengen, hoe 
slecht en moet er de leeringe niet van zyn. 

fflinlaterleele eerbied voor de wet. 
Wy vragen ons af, wat er geword van de wet die ge

slachtofferd wordt aen het welbehagen van eenen mi
nister ? 

Wanneer de katholiken zeggen dat de wet die hen 
van de door hunne voorouders gestichte studiebeurzen 
beroofd heeft om ze aen het framacons onderwys te le
veren, eene onrechtveerdige en hatêlyke wel is, dan ziet 
men onze liberalers zich het aenziebte duiken en hunne 
stoute tegenstevers tot het orde roepen en tot den eer
bied van « het heiligste wat er op de aerde is.» 

En ziet, een jonge en lichtzinnige minister trapt zelf 
dat heiligste ding onder zyne botten! Ziet hier hoe: 

De kamers en hebben de doodstraffe niet willen af
schaffen ; zy staet geschreven aen het hoofd onzer straf
wet. «'t En kan my niet schillen, roept MenheerkeBara, 
'k en wil er niet meer van hooren, 'k zal ze in feite doen 
verdwynen, 'k zal ze afschaffen uit myne eigene macht!» 

Het wordt dus hoe langer hoe klaerblykelyker dat 
wy in Belgenland niet meer en leven onder het beheer 
der wetten, welke men hedendaegsch als wasch tus-
schien de vingers kneedt, maer wel onder een minis
terieel despolism. 

— • • •" i » 

Dessous-ls-Kloustlcr. 
Men werkt met handen en voeten om te bekomen 

dat Dessous-le-Moustier, de moordenaer van de gebroe
ders Tbirion en van zyne vrouwe, de straffe niet en 
zou ondergaen, tot welke hy verwezen is. M. Bara 
maekt er, zoo het schynt, eene kwestie van portefeuille 
van; de minister van juslicie wilt Dessous-le-iWoustier 
genade geven Het publyk integendeel, teekenl 
adressen, opdat.de wet haren loop zou hebben. 

Wy en gelooven niet dat M. Bara syne demissie zal 
geven, of ten minsten en zal dit maer schynbaer zyn; 
wy kennen de maniere op welke eene fausse sortie toe
gepast wordt. (Zie verder.) 

Wnervooren zyn de kloosterlingen goed? 
De bisschoppen, pastors, onderpastors, in een woord 

de zwarte priesters, gelyk men ze gewoonelyk noemt, 
die moeten er zyn; maer al die kloosterlingen, mannen 
en vrouwen, zwarte, witte, bruine, grauwe, enz. van 
alle coleur en gepluimte, waertoe, vraeg ik u, dient dat 
volkske? Waertoe zyn ze goed? — Dat is de onbezon
nen tale die hedendaegs maer al te dikwyls gevoerd en 
wordt, niet alleen door al de vyanden van den gods
dienst, maer ook wel eens door menige eenvoudige 
lieden, die het meenen goed voor te hebben. 

Waertoe die goed zyn? Luistert, ik zal het u eens in 
weinige woorden gaen voor oogen leggen. 

Zy zyn goed, (en eersten, om de vruchten der armoe
de, schaemte- en zedeloosheid op te rapen en te ver
zorgen. Wie houdt zich bezig met het verlaten kind? 
Wie raept het op en neemt het met zich van uit het 
slyk in hetwelk het gevonden wordt? Wie wordt het 
eene moeder? Wie zorgt dat het gevoed wordt? Wie 
brengt het groot? Wie leert het God beminnen, opdat 
het later de maetschappye niet en vcrmaledydde en 
derzelver vyand en vernietiger niet en wordt? Wie 
doet dat alles? Heldhaftige vrouwen, die nonne wor
den, die aen alles vaerwel zeggen, om den zwaren last 
van het moederschap op zich te nemen, zonder er ooit 
de minste blydschap van te genieten! Daerom zyn ze 
goed. 

Wie bezorgt het kind der armen het brood der ziel 
en des geestes? 

Wie werpt in het jong verstand van dit kind het zaed 
der ware wetenschap neder? Wie vormt het den geest 
en het hert? Wie verzuimt niets om er vooreerst eenen 
goeden christen, en by onfaelbaer gevolg later eenen 
goeden burger van te maken ? 

Dat doen nederige kloosterlingen, die om deze groote 
maetschappelyke zending te vervullen, aen alle wereld
se h e vreugden vaerwel zeggen, met de misachting der 
blinden, en de kwaedsprekendheid der boozen spotten, 
en dapper in de bane van zelfsopoffering, die altyd met 
doornen bestrooid is, voortwandelen. — Daerom zyn 
ze weeral goed! 

Wie durft het bestaen de pestachlige lucht der gast
huizen te trotseren? Wie verzorgt den armen werkman 
in zyne ziekte? Wie verplicht, ja verbindt zich, tot het 
vermaken der schrikwekkende en stinkende wonden, 
die misschien meermaels van de ondeugd, dan wel van 
het werken voorlskomen?.... Wie spot met bom en bal 
op het slagveld en gaet den gekwetsten soldaet opbeu
ren?.... Wie offert heldhaftig zyn leven op om den last 
der ongelukkigen te verlichten? Zyn het niet zedige, 
ootmoedige nonnekens, welkers moed Europa bewon
dert, maer die niet te min in den name des vooruit-
gangs door zekere laffe en onwetende schryvelaers en 
blagueurt (gelyk de franschen zeggen) gelaekt worden; 
mannekens die, op verre na, zoo veel deugd ia den top 
van hunnen kleinen vinger niet en hebben dan zy in 
geheel hun lichaem, en, onder ons gezeid, gewoonelyk 
slechts tegen het « nonnen- en patersgespuis» bassen, 
omdat deze door hunne deugd en vooral hunne zuiver
heid voor hen een gedurig verwyt zyn, en hun aenzien 
alleen by hen knaging verwekt. 

Wie loopt er van hut tot hut, van huis tot huis in 
de morsige, onzedige dikwyls, en altyd ellendige ste 
gen eu gangen onzer steden? Wie gaet die arme zieke 
moeder des huisgezin» bezorgen, wanneer zy op een 
weinig strooi ligt te kermen?... Wie verzuivert en 
vvascht aldaer de arme kinders die aen hun zelven 
overgelaten zyn? Wie droogt daer de tranen? Wie stilt 
daer den honger? Wie begraeft den armen werkman 
dien de ellende vermoord heeft? Wie bidt er by zyn 
doodbed? Wie doet zyne oogen en doodkiste loet en 
vergezelt of volgt hem tot aen het graf? Nogmaels hei
lige vrouwen, bruiden van JesusChristus. 

Wie raept in de strate den ouderling op die niet 
meer en kan werken, en by gevolg ook zyaen honger 
niet en kan stillen? Wie geeft hem gastvryheid? Wie 
geeft hem eten? Wie schenkt hem te drinken en dekt 
zyne stramme ledematen met warme en zuivere klee-
deren ? Wie gaet voor hem aen de deur der ryken bel
len? Wie belet den armen werkman te sterven als hy 
niet meer werken en kan en de maetschappye die hem 
verlaet, te vervloeken? Wie dwingt hem God te ze
genen, en hem de laetste oogenblikken van een te el
lendig en dikwyls zondig leven op te dragen? — Het 
zusterke der armen, dat door de haetvolle ondeugd met 
vuige leugenen en lastertale bezoedeld wordt? VVaerom 
is het goed, het zusterken der armen met zynen ezel, 
zal men nog durven vragen!! 

Waervooren zyn de kloosterlingen goed? Voor al 
waer anderen niet goed voor en lyn, of liever waer ay 
te goed voor zyn; dat nemende kloosterlingen voor 
hun deel, dat is hun goed genoeg. Voor al wat de an
deren niet durven aenraken, uit vreeze van hunne han
den vuil te maken; voor al wat anderen niet en durven 
ondernemen, uit vreeze van eronder te bezwyken; wat 
hen te zwaer, te moeyelyk, te walgelyk, te vernederend 
schynt, dat alles is goed genoeg voorde kloosterlingen. 

Nu ten minsten weet gy waerom alle dat getuig, 
(gelyk gy het noemt), van nonnen, paters, zusters, 
broerkens of kloosterlingen goed is! 
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Cïoed vocr&ecld (?) 
Waerom werkte men onlangs 's Zondags aen het ar

duin kappen, in't nieuw militair hospilael? Is het de 
ondernemer? Jamaer, welk rcgt heeft een gouverne
ment, van aldus, door gebod o!" door toelating, den 
godsdienst en het geweten der onderdanen over 't hoofd 
te zien. 

Aen den chineeschen tempel, de comedie, zeg ik, 
heeft men ook — zeker omdat hy de progres-schole 
moet zyn — 's Zondags ge vrucht, tot algemcene verer-
gernis. 

Een gouvernement is wel goddeloos en uitzinnig van 
te durven openbacrlyk verergernis en slecht voorbeeld 
geven. Mannen die zich gecnzins met godsdienst en be
kommeren, grondsteen nogtans, en dry f veer aller gezag 
en onderdanigheid, durven aldus, met ons katholyk 
geld, in name der godsdienstige belgen, die toch de 
meerderheid uitmaken, in der waerheid, de heiligste 
plichten trotseren en de verachting eeuw wet, door de 
nateure zelve opgeleid, acnpreken. 

Js het ten minsten hunne plicht niet, van by de aen-
besteding vast (e stellen, dat men 's Zondags niet en 
werke? Zyn dat dan bestierders volgons den wil van 't 
volk? Hoe zullen zy, zonder eerbied des godsdienst, 
hun eigen gezag kunnen doen eerbiedigen? Ja, de god-
dclyke en onwankelbare wet des lieeren is altoos en 
voor iedereen verpligtend, spyts wcreldlyke wellen en 
beslieren, die.zich misschien roemen van, gelyk do die
ren, geenen godsdienst te erkennen, 't is gelyk in welke 
hoedanigheid men handele; een mensch en kan geen 
twee gewetens hebben, als byzonderc en als ambtenaer. 
Hy zal allyd volgens zyn eenig geweten pligligen ver-
anlwoordelyk zyn. Hier en is maer't verschil: te we
ten, dat al wat openbacrlyk, namens de maelschappye 
geschiedt, ook openbare straffen na zich trekt. 

Ziet men ook niet, late in den morgen, de meslkar-
ren paraderen, daer eertyds de oudjarige slralevagers, 
mi hun brood uit den nr.ond gerukt,'s avonds late de 
straten ontruimden, die in sommige kwartieren toch 
zoo abominabel vuil liggen en met mestbergskens ver
sierd zyn, zeker volgens 't averechts progres? 

Maer zwygt toch van dat Zondags rondloopen der 
yzerenwegs wagens. Moet men hier erger als by 't pro
testant gouvernement van Engeland te werke gaen, na
mens de constitutie die cenige vrydenkers zouden in
roepen, om gansch 't volk de heiligste wetten Ie doen 
trotseren! 

Nog een puntje, 't Gebeurt, maer te dikwyls, eilacs! 
dat soldaten, brave christelyke kinders van 't volk, den 
Zondag geene Misse en mogen hooren, gelyk nog te 
Paeschen voorenviel in een kazern van Weslvlaende-
ren. Dat is legen de krygswet; dat is vrackroepend van 
iemands conscientie te pramen on te dwingen. Boven
dien is het allertegenstrydens met de wet des fleeren, 
die toch boven alle wereldsch gezag slaet en moet aen-
hoord worden. 

Hoe lang zal dat progresspcl a la Voltaire nog duren 
in 'tvry en katholyk Belgenland ! 

JSesdeai hvfef vaa «Sean Msaasmöi' ai?sa c2e» BC©E° 
VJÖBI «Be &©ge. 

Vierden paeschdag uit myn kassyntje. 
Mynheerc Bruin, 

Dat is nu den laelslen van 't eerste half dozynlje. 
Gaen der nog komen misschien ? Dat hangt af van uwe 
Excellente Beercn permissie, die gy my zaterdag laetst 
hebt toegezonden en van welke ik gebruik zal maken 
als'tmy past. Want gy moet weten en bemerken, lyk 
ik, dat de avenslondcn styf verkorten, en da 'k daer 
deure zoo veel te langer op schillewacht moet staen en 
bygevolg maer weinig tyd en vinde om eenigte letters 
op 't papier te krabbelen. Als ik nog eentwat wil schry-
ven 'k moeten opstaen van eer dat den duivel zyn pan-
neel schudt. En 'k mag je verzekeren dat het my dik
wyls nog al moeite kost om myne slyve rikgrale van 
uit myne lange pluimen te doen fonctionneren. Zoo 
dat 't nu moeste gebeuren da je maer alle veertien 
dagen my en zage ten voorschyn komen, 't en moet je 
niet verwonderen, ge kent nu de zake waerom. Gy 
weet, want uwe memorie is toch vele langer als nen 
keunesteert, en, ge slacht gy van al de beeren van joen 
conditie, ge kunt gy al langer onthouden als van' ten 
twaelven lot de noene, hewel! ge weet da 'k u in 't 
eerste gesproken hebbe van myn kouterije met Cisca 
Van Snuifdeghem. Zoo, als ge wilt, 'k zal later op die 
raisons wére keeren en nu nog è bèlje voortklappen 
van Pol de Leeuw. 

Zoo dat 't Bertje nog leeft en waekt, dat doel my 
groot plezier van dat te vernemen. 

En hoe gaet 't met Üjilleken? Leeft dat duiveltje van 
dat mannetje nog? 

Al zoo sprak en vroeg Pol. 
Had 't nu geweest, 'k haen anders geantwoord op 

Polsvrage, maer lyk of je weet, Mynheere Bruin, dal 
is nu al meer of zes weken geleen. Zoo 'k zegge : nè, 
leest dat hier en gy zult met de eerste keer zien waer-
van dat er kwestie is — iuter parlanlèze, lyk of zo in 't 
fransch zeggen, daer was loon kweslie van, maer 't en 
is er nu geen kweslie meer van. Pimtuma la ligne. 

Zoo 'k zegge: nè) leest, en 'k leggen hem 't Jacr 50 
met uwe complimenten derin voor hem, voor zyn neuzo. 

Leest gy maer, Hussaertje, zegt hy, 'k geloove dat 
myn oogen schemelen. 

Bon, zeg ik, 'k zal ik wel lezen. Zoo 'k zelle myn 
fokke op myn neuze da'k uit myne brilkasse gepakt 
liadde, myn neuze niet, wel te verstane, maer myn 
fokke of myn nypertje als je 't boter verstoet. 

Ik kyke, maer 'k én zie niet. 'k Peisdege wat is dat 

nu, zoun de glazen wel vuil of bedoomd zyn? 'k Vry-
vcn zo af met de sleppe van myn tenue, 'k zette myn 
fokke weru op myn neuze, maer niet te doene, 'k en 
zag geen spelle meer als nen blinden mol. 

Maer gy zult my komen te vragen : de glazen wa
render misschien uil? 

By lange niet, zy stonden vaste en styf vaste in bul
der kassynen, al zoo vaste en nog vaster als ik. 

Wil ik è bètje luchten, vroeg Pol. 
Ja, lucht è bèljo, zei ik, |'t zal misschien beter gaen. 
En waermcê gaje luchten, de gaze is al iange uit, 

zei Pols zyn broere van al de andere kant van de brug
ge, die nooit vele van zegs geweest en is. 

Me schieten alle drie in zulken danigen lach, da 'k 
moeste myn buik vast houden. Dat is nu nog het 
schoonste van de wereld, zeg ik, 't en is niet Ie ver
wonderen of zyn myn glazen zoo donker. Als 't alzoo 
is, zeg ik aen 'Pol, *k ga u in 't korte zeggen waervan 
dat er kwestie is. 

Als de gaeischietinge daer zoo slecht uitgegaeid was, 
waren ook met eens al de correspondenten van Djille-
ken af en uilgeschoten, 't eene was blind geslegen en 
en wilde niet meer kyken wat dat er al ommeging, 
't ander wierd stom en en wilde niet meer spreken, 
noch van spreken hooren. Nen derden was zyn hand 
verstuikt en zyn vingers verlamd, en de penne en wilde 
geen inle meer pakken. Nen vierden vaegde zyn polle-
vien aen heel het gaeye kraem. En nen vyfden dit en 
nen zesden dat, zoo dal heel de santé bouiyk te wege 
was om zeepe. Ja maer, 'tBerïje van de loge die Vet-
teko zag lachen dat hy schudde, en in zyno spaensch-
gepeperdc smoulhanden zag vryven van blydschap, 
sprong op theater en by zond eeh'en circulairea om
zendbrief naer al de oude correspolondenten, om bul
der te lalen welen dal zy moesten voortdoen lyk van 
te vooren en uu nog meer van 't snoer geven. 

En zond 'tBerlje ook eenu naer my? vroeg Pol. 
Of hy u eeueii zond? 't Is jammer da-je niet en kunt 

lezen! Ah maer, gy staet aen 't hoofd N" een. 
Zoo dat hy vraegt da 'k zou voort schryven? 't Is 

goed, doet hem myn complimenten en zegt da 'k ër 
zal op peizen. Ea zegt hem nog derby da 'k hem alligte 
nen keer ga bezoeken, want 't is lange da 'k al die 
slreke niet gegaen en ben. Intusscheutyd pakt nen keer 
jen kaerlepia en schryfl 

Als Pol de Leeuw 
Maer Pol, de gaze is uil, 'k en kan 't niet zien. En 

mynen brief is ook uit, Mynheere Bruin. Zoo lol per 
naesten. Hussaer. 

Da 'k nog herlzeer zou maken 
In een prulie van niet, 
En der deure geraken, 
Ju 'tslammeur en 't verdriet, 
Lyk 't al dikwyls gebeurde 
In den voorigen tyd, 
Alswanneer dat ik treurde 
En niet eens was verblyd... 
'k Liep nog liever, jandorie, 
Al zoo verre of da 'k kan, 
Lyk den dien uit d'hislorie 
Van Katrine en boer Jan. 
Dat gebeurt nog al vele, 
Dat 't verdriet, maer 't is dom, 
U soms hangt uit de kele 
En gy 'n weet niet waerom. 
't En zyn dikwyls maer prullen, 
Als ge 't al wel ingaet, 
Die u 't herte vervullen 
Als er iets legenslaet. 
En wy worden verlegen 
En men kunder niet uit, 
En men kunder niet tegen 
Om dat H herte ons toesluit. 
Als m'er niel op en peizen 
't Gaet wel nog zoo wel ook, 
En die prullen gaen reizen 
Of vergaen in nen rook, 
Maer dal komt buiten wele 
En dat al op nen dag, 
En men maekt van een sch... 
Eenen donderschen slag. 
Volgens my, en 't is 't besle, 
De ondervindinge leert, 
Laet ons doen lyk Van Nesle 
Die in 't zuiden warreert. 
Den dien zegt voor zyn reden, 
En 't is hier het geval, 
Waerom hertzeer geleden 
Als 't niet helpen en zal? 
't Is toen tyd van te loopen, 
Voegt Van Nesle daerby, 
Als z'u 't vel af gaen slroopen 
En niet eerder, zegt hy. 
Zoo gy moet niet gaen treuren, 
Zegt Van Nesle en met recht, 
Dat 't nog moeste gebeuren 
Dat 'l verdriet u bevecht. 
Want veel kropsala 't eten 
Is al veel 't ongezoud, 
Maer 't verdriet weggesmeten 
Lost de mage terstomi. 
Zoo probeert-zyn remedie, 
En gy zult algauw zien, 
Dat die herlzeer comodie 
U nooit meer zal doen lien. 

llebbcfo'aker 

' FïacBcËiffcesi'te tot E&OGssactt. 
De Paesclifecsto is prachtig geweest en door een over-

heerlyk weder begunstigd, Onze Heilige Vader den 
Paus heeft de mis gecelebreerd, van zyn hof, van het 
omzeggens voltrokken cardinaels-collegie en van al 
de Concilie-Vaders omringd. De ruime beuken van 
St-Pieterskerk konden nauwelyks de volkstroomen in
houden die er zich samenscholden. 

Na de mis, is de pauzelyke zegening gegeven geweest 
van het hoogste der Loggia aen meer als honderd vyf-
lig duist persoonen van alle natiën, op de voorplaets 
byecn geschaard. Nauwelyks waren de laetste woorden 
van dezen plegtigen act uitgesproken, dat deze neer
geknielde en ingetogene volkschaer opgestaen is en 
heeft Pius IX Paus koning eenpariglyk en met geest
drift toegejuicht. 

Men leest in den Bien Public : 
Eenieder weet welke krachtige moeiten deze laetste 

jaren beproefd geweest zyn, om het hedendaegsche 
Liberalisih in zyn waer licht voor oogen te stellen; 
nieltegenstaende zoo veel pogingen is men echter ge-
noodzaekt te belyden dat dit gevaarvolle stelsel, in een 
almachtige politieke party vcrwezentlykt, nog niet ge
noeg bekend en is. Dagelyks ziet men dat, builen die 
zelfs, welke door hunne persoonlyke belangen aen den 
liberalen triomfwagen geboeid zyn, velen, zeer velen 
docr dit aanlokkend' stelsel verblind en verleid wor
den; het is daerom dat men de katholike schryvers 
niet genoeg en kan aenmoedigen het masker aen dien 
licdendaegschcn afgod door het vermenigvuldigen van 
vlugschriften en boeken af te rukken. Dit edel doelwit 
schynt ons op eene voorlreifelyke wyze bereikt door 
een vlugschrift Aen de rechtzinnige Liberalen opgedra
gen, vlugschrift waervan de byzonderstc deelen door 
het dagblad Le Bien Public, onder den titel: De Vrij
metselarij, het Liberalism eh de Oimoenteling alreeds zyn 
uitgegeven geworden. 

De schryver laet ons in eeneh vurig beredeneerden 
en zyns onderwerps waerdigen slyl de nauwe betrek
kingen zien, welke tusschen de Vrymetselary en het 
Liberalism bestaen. Hy doet de eerste door Mazzini 
zelf spreken, wiens afgryslyke ontwerpen in eene on-
beschaemde tale uitgedrukt, wel degelyk het program
ma der Loge uitmaken; vervolgens'toont hy de plan
nen des Italiaenschen Volkslribuuns door het Belgi
sche Liberalism grootendeels verwczenllykt. Die ver-
vergelyking legt ons eene tastbare, schrikkelyke waer-
heid voor oogen en lerwyl men die levendige bladzy-
den doorloopt is men geneigd te zeggen dat de lezers 
vele hunner vooroordeelen zullen zien vallen en dat 
dit vlugschrift meer als eenen blinden de oogen zal 
openen. Wy gelooven dus dat men een ievèrig en 
vaderlandslievend werk verrichten zal met eene bro-
chuer le doen kennen en te verspreiden, waervan de 
verdiensten door den lagen prys nog vermeerderd 
worden. 

Dit vlugschrift is in 't Vlaemsch en in 't Fransch te 
bekomen by J.-B. Van Aersen, Beurzeslraet, te Ant
werpen, en by al de boekhandelaers, aen deu prys van 
20 centiemen het exemplair (15 cent. als men er 20 
neemt, en 10 als men er 50 neemt). 

S5c foaczastfa»«»©p0a»s ia TEaessaUe, <&a»ü«fccs»i»sad!. 
Eene depêche uit Athene ontvangen meldt, dat na een 

gevecht, die omtrent Morthon, tusschen de gendarms 
en eene bende van 50 baenstroopers plaetse gehad heeft, 
deze laetsten zich meester gemaekt hebben van de lega
tie-secretarissen van Engeland en ïtalien, van drie'en-
gelsche reizigers en van twee vrouwen. De vyf mans-
persoonen zyn gevangen gebleven en de vrouwen los
gelaten. De baenstroopers vragen een rantsoen van SÜ 
duist francs. 

Hoorl hier hoe een jonge griek, uit de handen van die 
roovers ontsnapt, zyn gevangenschap vertelt : 

13y en zyne drie broeders bewonen Kariza, een dorp 
aen djn voet van den berg Ossa gelegen; zy zyn eige-
naer's van verscheidene vischschepen. Twee zyner 
broeders en een ander bewoner van Kariza. kwamen 
eens terug van den boord der zee, toen 2y halfweg door 
roovers omringd wierden. Met recht mag men zeggen 
van kop tol teen gewapend, want de roovers hadden 
den blooten sabel tusschen de tanden, terwyl zy met 
hunne geweeren op de visschers aenlegden. Een enkele 
der aengeranden was gewapend en nog was zyn revolver 
slechts met hagel geladen. » 

De roovers ontnamen hun 100 lires en maekten twee 
gevangenen; een dezer was du jongste broeder, 21 jaer 
oud, en de andere een zyner cameraden, 50 jaer oud. 
Zyslecplen hunne gevangenen twee dagen voort ea be
reikten de rolsbergen, die Turkyen van Griekenland 
scheiden. Zy bleeven daer achttien' dagen volkomen rus
ten. Er zyn daer andere roovers, verdeeld in groepen 
van 12 of 23, die er hunne'ledige uren geheel vrolvk 
doorbrengen. 

De twee gevangenen en konden zich niet bewegen (er 
oorzake der boeien wacrmede zy gekneveld waren. Zy 
en wierden niet mishandeld; maer de roovers dreigden 
hun le dooden indien hun rantsoen niet betaeld en 
wierd; van den. jongslen eisc-hlen zy eerst 4,000 lires, 
doch stelden zich eindelyk met de helft te vreden. Er 
wierd naer de broeders geschreven, hun sommeerende 
dat geld te beschikken, wilden zy niet dat hem neuze ea 
ooren afgesneden wierd. 

Tweeen-dertig dagen waren de gevangenen in' de 
macht der rooversj en voor dat de antwoordde dor broe
ders van.&ariza aenkwam, gelukte het den jongstea te 



ontsnappen, op eenen avond dal de roovers meer ge
dronken hadden als gewoonlyk. 

Te Asmyros sneed een vriend zyne boeien los en van 
daer vertrok hy Ie pecrde naer Vo!o. 

ZamlevMrage nvoaséaas*©. 
Zie hier een wetenswcerdige avonlnrc: 
JoufvrouwAnastasieX., eene jonge persoon, die zoo 

opmerkensweerdig is door hare schoonheid als door 
haer verstand, hield vroeger een magazyn van linnen 
in da wyk Madeleine; nu is zy eene dame der groole 
wereld. 

Eene vreemde ryke personnage, die niets minder en 
is als hertog, wierd zoodanig op de schoone linnenver-
koopsler verliefd, dat hy met haer trouwde. 

Na de inzegening van het huwelyk, had het echt paer 
Parys verlaten, om het kasteel vanden hertog, gelegen 
aen de boorden van den Rhyn, te gaen bewoonen; se
dert meer als een jaer verveelde Mev. de hertogin zich 
op haren vorstelyken grondeigendom, en niet zonder 
moeite gelukte zy er in haren man te doen besluiten 
Parys te komen bewoonen; aldaer kocht hy een nieuw 
opgebouwd hotel in de wyk der Champs-Elysêcs. 

üe hertog en de hertogin bewoonden hetzelve sedert 
zes maenden, omringd van een persooneel dienstboden 
en de pracht, welke eene groolc fortuine toelaet. 

Eer dat zy getrouwd was en toen zy noch slechts eene 
eenvoudige linnenverkoopster was, had Anaslasie haer 
handleekén op effecten van koopwaren-leveringen ge
zet; deze effecten beliepen op eene som van 5 duist fr., 
welke zy vcrschuldig was aen eenen commissionnaris 
in koopwaren, zekeren Nicolas, en toen zy met haren 
doorluchtigen echtgenoot Parys verliet, had zy vergeten 
die schuld te betalen. 

Onlangs wierd M» Nicolas verwittigd, dat zyne schul-
denares zich te Parys bevond, en dewyl hy door haer 
slecht ontvangen wierd, wendde hy zich tot den man; 
doch de hertog bepaelde zich hem zyn huwelyks-contract 
té toogen, hetwelk eene bepaling van afscheiding van 
goederen bevatte. M. Nicolas begreep onmiddelyk, dat 
hy slechts tegen de vroegere joufvrouw AnastasieX. kon 
handelen; hy dacht dat, dewyl de lyfsdwang afgeschaft 
was, hem de vervolgingen aenzienelyke onkosten zou
den veroorzaken, zonder hom het middel te zullen leve
ren om betaeld te worden, en ziet hier wat hy deed om 
aen zyn geld te geraken. 

Mevr. de hertogin en kon geen voet builen haer hotel 
zetten, zonder haren schuldeischer te ontmoeten. Ging 
zy naer de kerke, naer het boscb, naer de comedie, naer 
hare modemaeksler, enz., Nicolas had altyd de gelegen
heid haer, met zyn hoed in de eene en de schuldvorde
ring in de andere hand, met de grootste beleefdheid te 
zeggen : 

LI is mevr. de hertogin nu genegen om my te be
talen? 

De hertogin bleef hardnekkig en begaf zich naer den 
commissaris van police, ten cintoS hem te verzoeken 
Nicolas te beletien haer op deze wyze te blyven vervol
gen. 

Op den oogenblik dat Nicolas voor het holel wandel
de, verzocht een stadssergeant hem by den commissaris 
van police te volgen: hy verhaelde aen dezen al de 
voorgaende feiten en voegde er by :• 

— Ik ben beleefd, 'k en make geen schandael, doch 
ik denk bet recht te hebben**yYi gekt te vragen. 

— Dat is zeker, en gy hebt gelyk ook, zei de commis
saris van police. 

Ëenige dagen later was de hertogin wel gedwongen 
tegen haren dank Nicolas te belalen, 

Bc vaaïca» vaan VICÉÖI» NoSs*. 
Ik leze in den Gdulois: Wy en hadden het niet ge

dacht! De arme Victor Noir was er in gelukt schuldei-
schers te hebben. Zoo het schynt, washy aen een enkelen 
persoon eene somme van 2 duist francs schuldig. Zyne 
nagedachtenis en zal er niet door lyden; doch hetgeen 
men nioeielykzal begrypen, is, dat zyn vader aen welke 
zyne dood die onverwachte winste van 25 duist franks 
aenbrengt, weigert de schulden vanzynen zoon te beta
len, en dat hy 'laet pleilen om te bewyzen, dat hy niet 
gehouden en is zich dezelve aen te trekken. 

Vader Noir wilt de 25 duist fr. van Prins Pierre heb
ben. Hy en kan niet aennemen, dat men, ouder welk 
voordwendsel ook, iets van deze schadeloostelling kan 
inhouden. Een erfgename zou verplicht zyn zyne schul
den te betalen; ook maekt vader Noir de opmerking : ik 
en erf van mynen zoou niet, en de schadeloosstelling, 
die hel hooger hof my hééft toegekend, en is nietaen-
randbaer. 

Het schynt dat de 25 duist fr. in de studie van M. Moc-
quard gedeposeerd zyn. De voorzitter der gerefercerden 
heeft bevel gegeven, aen de ouders van Victor Noir do 
somme te overhandigen, die er zou overblyven na dat 
de schuldeischers voldaen zyn, 

De sommen, welke zullen in beslaggenomen worden, 
zullen in de kas der consignatien gestort worden, tot dat 
de uitsprake over de eischen der schuldeischer zal pluels 
gehad hebben. 

Volgens de « Gazelle de Bombay » zyn er van 't jaer 
1861 tot 18ü9, in Beugalen- alleen verslonden: door de 
tygers, 4,218 persoonen; door de leopards, 1,407; dooi
de' hyenas, 174; door de becren, 105; 5,210 andere per
soonen zyn dan nog door de oliphanlon, wilde zwyns 
en andere bloeddorstige bewooners der wouden en 
woestynen verslonden. 

Integendeel wierden er dan ook in'tzelfste tydver-
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loop in klopjaglen gedood: 7,278 tygers; 5,063 leo
pards; 1,358 wolven; 167 becren, en 1,180 verdere wil
de dieren. 

Dal maekt dat er door de wilde dieren 13,400 men-
schen omgebragl of verslonden zyn, en dat de menschen 
zich van 18,200 van die wreede en bloeddorstige gasten 
in een zelfste tydsiip onlmaekl hebben. 

Laet ons hier byvoegen dal men in (8G8 er in gelukt 
is eenen tyger van monsterachtige grootte te dooden, 
die reeds in de eerste maenden van 1807-, 04 menschen 
verslonden had. 

Men moet welen dat, als dit dier eens het menschen-
vleesch gesmaekt heeft, het naer geen ander voedsel 
meer en zoekt. 

Wat staen wy, Europeanen, en Delgen nog byzon der 
verstomd en verslagen, als wy zulke dingen hooren en 
lezen. 

Wat moeten die wouden van duizendc uren, die ein-
delooze woestynen, rots- en bergslreken dan al in 
hunnen schoot bevatten! Wel, moest er in ons laud 
een wild dier eenen mensen dooden, men zou er eene 
overgroote gebeurtenis van maken, en het treurige 
nieuws aen de vier hoeken van de wereld bekend ma
ken ; men zou byna deuken dat het vaderland in ge-
vaer is. 

W9&0S. ' t Kïcsawa Y&M 
Ti. II. Mgr Faict, bisschop van Brugge, heeft op de 

feest van den H. Joscph, pontificale hoogmis gezongen 
in het Belgiesch Collegie te Roomen, ~- Den 9 April 
laetsl heeft Z. H. den opsluit gcdaen der retraite van 
de pauzelyke zouaven. Het was een treffend toonee!, 
rond de 1500 soldaten, met hunne officieren, te zien ter 
heilige Tafel naderen; maer het schoonste van al, was 
de algemeene godsvrucht en geslichtigheid waertnede 
deze plechtigheid geschiede. 

— 'k Maekte Maendag laetst een wandelingske rond 
de stad, met dat 't weder zeer schoone en aengename 
was. AendeCoupure gekomen zyndo, ca door den dorst 
gekweld, trok ik binnen in een kleen herbergske om 
een pintje brouwers nat binnen te pakken, en waeraeh-
tig, 't deed my deugd, want 't was eentje van de ware 
soorte, bruin lyk een beierlje en klaer lyk zilver, 't is 
te zeggen bruin-klaer, versla-je'l? 'k Vond daer vier van 
die heeren die geern een druppelke snaps binnen lap
pen, met elk ne ferme kilo voor hun, bezig met te rai-
sonneeren over den opslag van hetgene die voor hun op 
de tafel stond esi dat zy zoo beminden. Natucrlyk zat 
er è bètje poülyk tusschen, want een van hun vroeg: 
Weel er een van bulder waerom meuheere minister 
Frerc de rechten afschaft op het zout, en integendeel 
die op don geniver opslael? 

Ze gingen alle drie aen 't ratelen ; den eenen zei pouf, 
den anderen paf, op de maniere dat ik niets en verstond 
van hetgene dal zy uitkraemden. 

— Neen, neen, broertjes, je'n zyt er niet, zei de vra
ger. Zie-je wel, dat is örndal wy een goeijc zak zout 
voor een khiilc zouden hebben, en er vele in onze aerd-
appels zouden kunnen doen, of in onze soupe, als onze 
wyfs er kunnen koken. En lyk als ge weet, zout eten is 
dorstig, en toen zullen wy nalurelyk, eh ja, dat en kan 
niet liegen, nog een kilotje snaps te meer moeten stek
ken. Op deze maniere zal de geniver magtig vele aen 
mehheere minister Frere opbrengen. 

'k Dronk hel restant van mynnintjeuiten 'k vertrok, 
zeggende dal ik niet en wist dal er onder de werkende 
klasse ook polilike mannen waren. 

— Boum, boum, de brugseke foire komt aen. Meest 
op al de hoeken van de stralen, staet er ne reuze aen-
geplakt, en geen kleenen, zulde, je 'n is maer 2 meiers 
43 centimeters hoogc, en weegt omtrent 200 kilos, als 
't maer waer en is, 200 kilos is nog al vele. Als hy 's 
avonds uilgaet en goeste krygt om een trekske te roo-
ken, hy neemt een cigaer, en ontsteek ze aen de l*n-
leerus van de gaze, of aen de gaze van de lanleerns, 
lyk als je 't verstaen wilt. 

Zoo boerkes van den builen, waerondor zich nog al 
groote menschen bevinden, indien gy met de mei-foire 
naer Brugge komt, gy en mengt niét nalaten van die 
colossale personnage te gaen zien. 

— Een knape die niet meer en wist van welk hout 
pylen maken, en die meer als de helft van zyn leven 
achter de grendels doorgebracht heeft, had nu begon
nen met valsche nikkelsljes Ie maken en uit te geven, 
die geene de minste weerde en hadden. De garde-cham-
pelter van Ruddervoorde heeft zaterdag die valsche 
munter naer Brugge gebracht, en hem gevangen doen 
zetten. 

— Er is nieuws over Duchatelet, den verdachte 
moordenaer vaja Van Nieuwenhuyse; Duchatelet is in 
Vrankryk lot zes jaren gevang gestraft geweest voor 
vervalschiuge in geschriften. De fransche gendarm, die 
het bevel ontvangen had hem aen te houden, wierd 
onderrigt van de acnkomste van Duchatelet te Rou-

aen-
was, 

maer vernam hot te late om het uil te voeren, 't Is aldus 
dat de verdachte moordenaer van Van Niuuwenhuyze 
aen de fransche justicie ontsuaptte, om in de handen te 
vallen der belgisehe. 

— Donderdag heeft het hier te Brugge peerdenmart 
geweest. Gelyk men weet in dat saisocn en zyn er 
nooit niet vele van die viervoetige dieren te zien, met 
groote moeite lelde men er 500. 

— Zaterdag legen den nocne vond men in de Peper-
slrato, hier te Brugge, een kind van 1G maenden, die 
dood op de kalsyen lag, het kind had eene wonde aen 
het hoofd bekomen, maer men weet niet hoe, men 
peist dat het overreden geweest is, maer niemand en dunkt 

baix; hy herinnerde zich, inderdaed, dat er een 
houdingsmandaet tegen Duchatelet uitgegeven 

kan het zeggen. Dat komt door dat die strate somwylen 
in 't volle van den dag, zonder volk is. 

— 't Is Maendag en Dysendag, 2b' en 26 April, expo
sitie van kerkornemenlen, voor de behoeftige kerken 
vau Belgenland en voor de vreemde missien bestemd, 
in 't klooster der Zusters van Liefde, van 9 uren tot 
£> 1/2 uren 's avonds. 

— Dank aen den weldadigcn on overvollea yver van 
den Z. E. H. pastor Van Lede, wordt Sle. Anna kerke, 
alhier, teenemael hersteld en verfraeid. Men weet hoe 
die y vervolle herder, toen hy te Coolkerke stond, ins-
gelyks zyne kerke verfraeid en versierd heeft; hoe, 
door zyn toedoen, de goddelyko feesten aldaer schoon 
en rykeiyk gepleegd wierden. 

— Wil-je nu een keer welen, lezers en lezeressen, 
waerby dat't komt dat de kiekens en de eierszoo schrik-
kelyk diere worden, 't is te zeggen ze'n moeten't niet 
worden, ze zyn 't al lange genoeg. Hurkt, dat komt 
door de pholographie, en 'k zoun 't gelooven ook; jaer-
lyks verslinden ze in Europa meer als vier miljoen eiers 
en in America een miljoen. Zoo is dal loen te verwon
deren dat ze hier een kiuile of nog meer van 't stuk ver
kocht worden? 

— Er is een landbouwer van de kanten van Mar> 
seille, meenende van aerdappels te planten, die een 
koffer gevonden heeft vol met goudstukken van Lo-
dewyk XVI, alzoo voor eene weerde van 80 duist 
frankskes. Dat al de landbouwers, wanneer hun laud 
niet beplant of bezaeid en is, een keer de moeite deden 
van hun land een weinig diepe te delven, questie en 
zouden ze hier of daer ook niet een schat vinden, want 
ia oude tyden hield men vele van geld Ie planten, sur-
tout al 't noorden van Brugge, ten lyde van Jan Breydel 
en Pieter De Coninck. 

— Tot hiertoe en zyn de heeren burgemeester en 
schepenen van Kortryk nog niet herbenoemd; zy heb
ben aeu den koning'gevraegdde openstaende plaetsen 
te vervuilen, niet langer willende de bediening beklee-
den tol welke zy niet regelmatig benoemd en zyn. 

— Er heeft maendag avond een woest gevecht, met 
messen en wagcngeluig, plaetse gehad langs de Brug-
sche kalsye, omtrent Keveren by Rousselacre. Men 
vreesde voor het leven v&n een dezer vechters. 

— De baronnesse Ruffini, wiens leven vol wonder
heden moet syn, komt (e Parys te sterven, 't Kamertje 
waerop dat zy wcunde was zeer vuil en de meubeltjes 
van nul ea gcener weerde; alles zag er zoodanig arm-
moedig uit dat het onzeggelyk was; maer naon ging aen 
'l zoeken ea man vond hier ea daer groote sommetjes 
geld. Questie hadden de erfgenamen dat ooit gepeisd 
van alzoo te varen. Djillékezou willen vaa de nomber 
zyn. 

— Er is te Brussel, in hot rekeningshof, eene diefte 
begaen van 2 a 300 êuisl francs, misschien min, mis
schien meer, door een ontrouwen bediende, Haisne ge-
nacmdj'en geholpen door zekeren De Meulemeester. 
Beide zyia aengebouden. Men had verwczene titels, ter 
weerde van verscheidene miljoenen, aen kant geleid; 
deze tilels waren enkel door een rood kruis geteekend, 
om ze aenstosds te kunnen herkennen. Maer de behen
dige dief had zich die titels aengeschaft, en alles zoo 
goed begaen, dat het rood kruis er uit verdween. Dan 
gaf hy ze wederom uit als geldige titel». Gelyk het altyd 
by groote dief ten gast, heeft nica deze ook ontdekt doop 
dien de dieven te elout wierden, te verre wilden gaen en 
te vele wilden hebben. 

Dit wekte vermoedens op; raen zocht en men vond. 
— Spyls de progresvriendtjes, woonden te Paeschen 

150,000 menschen den pauzelykea zegen UrbietOrbi 
by, te Roomen. 

— Mgr de kardinael Gonella, bisschop van Viterbo, 
oud nuntius te Brussel, is den IS dezer, te Roomen 
overleden. 

— Men vraegt eenen yzeren weg van Eecloo naer 
Lichtervelde, langs Ooslwinkel, Ursel, Aeltre, Ruysse-
lede, Schuyfferscapelle, Wyughene en Zwevezeele. 

— Waer gaea wy naertoe. Paesche-Zondag, lerwvl 
de zon hare schoone stralen over Iper zond, is er in 
die stad een feit gebeurd die »oude mogen in de jaer-
boeken vau het nieuw progrei geschreven worden. 
Een respectabel priester, de Eerw. heer Vaa Damme, 
surveillant in het bisschoppelyk collegie, heeft ia 't 
midden van de Beulerslrale, toon hy niet zyne leer
lingen van wandelen .kwam, aengepakt geweest door 
sieur Ferdinand Vandaele, student in de regten in de 
Gentsche universiteit, die hem zonder 't een of't ander 
Ie zeggen, twee of drie slagen raetzynen wandelstok gaf. 

Wat zal M. Bara daervan zeggen? Zou hy hem een 
bètje later niet een plaetsko bezorgen van vrederechter 
of wel van subslituet? 

En wat zal het parquet van Iper met die zake doen? 
— Een vlaemsch contributie brieftje in't fransch in

gevuld! dat is toch progres: immers alles moet d la 
chez -nous gedaen worden, in 't vlaemsch land, door 
mannen die dikwyls maer wat fransch en kunnen aen-
een knoeijen. Maer nien is groot man 1° als men vau 
't progres houdt, 2° als men kan wys maken dat men 
geen vlaemsch meer en kan spreken. 

— lederoen, en byzonderlyk de gemeente-bestieren, 
weerom wel opgepast: er loopen dulle honden in den 
omstreken van Wesloulre, Boeschepe, enz., niet verre 
van Poperingho. 

— Keizer Napoleon UI is in zyn C2U jaer getreden; 
't wordt ook al een oude knape, wi-je; zyn wyf, Cu ge
nie, is 44 jaer oud, en 't kleen Poleontje 14 jaer. 

—• Er zyn dieven te Cunio, in Ilalien, in debureelen 
van de spaerkassq ingebroken, en hebben er meer.als 
4 honderd duist fr. uitgeknipt. Nog al niet vele my 
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— De Gentsche comedte beeft In 1869 meer als 163 
duist franks gekost aen de stadskasse, met de kroos van 
den bouwkost daer in begrepen. — Bouwt toen corne-
dien, om het volk te progresseren. 

— Om te zeggen dat ze Ko waren in de stad van 't 
progres, waren er op verschelde plaetsen byeenkom-
sten om op goeden vrydag vleesch te eten. Oh! de Pa-
ryzenaers zyn zulke beschaefde menschen! 

— Nog een land van progres, dat is Italien : In 1869 
en waren er maer boven de 't zeventig duist persoonen 
in de gevangenissen, zonder de soldaten te rekenen. 
Acht duist moorden hebben er het verleden jaer plaets 
gehad, en maer acht tot tien doodstraffen en zyn er 
ten uitvoer gebracht. Een police opzichter, M. Cam-
pidelli, wierd by klaren dage, op de mart te Lugo, 
voor het caféhuis vermoord, in de tegenwoordigheid 
yan verscheidene persoonen, en niet eenen heeft durven 
getuigen dat hy het gezien had. 

— Ér is in Tully, een dorpje in Vrankryk gelegen, 
een 13jarige knape uit de kloktoren gevallen, van 80 
Voeten hoogte, zonder dat hy eenig letsel had, in zynen 
val brak hy twee houten kruissen die op de graefste-
den van het kerkhof stonden. 

— De gazetten van New-York melden, dat er den 30 
Maert dieven in hel graf van IVI. G. Peabody gebroken 
zyn, en dat zy de zilvere plaeten en handvatsels van 
de lykkiste los getrokken en meegenomen hebben. De 
dieven zyn 's anderdaegs by de krage ges tokken. Zy 
waren nog in bezit van al 't zilver die zy gestolen 
hadden. 

— Over 40 jaer ging Richard Hartmann, slotmakers 
knecht uit Golmar en placeerde zich in Duitschland 
Over weinig tyd heeft hy zyne fabrike te Chemnits ver
kocht, voor de somme van 11 miljoen fr. en heeft aen 
het gasthuis van Golmar, zyne geboorte stad 12 duist 
fr. geschonken. Alzoo werkman zyn, is nog de moeite 
weerd, wanneer de fortuine raeê wilt, en dat men toen 
op zyn patoufeltjes kan leven, omringd van dienstbo
den, zoo als het vele toen gemeenlyk gaet. 

— Eene telegram uit Lissabon meldt, dat Dysendag 
nacht aldaer een geweldig tempeest op de riviere de 
Taeg geheerscht en yselyke ongelukken tewege gebragt 
heeft. Verscheidene menschen zyn verongelukt; eenige 
fichepen zyn met geheel hunne ladingen door de golven 
verslonden; al de schuilen zyn vernield. 

— De hertogin van Berri is zondag schielyk op haer 
kasteel in Opper-Styrie overleden. Zy was 72 jaer oud. 
Den 18 Juny 1816 trad zy in het huwelyk met den 
hertog van Berri, neve van Lodewyk XVIII. Zy was 
dochter van Frans 1 van Napels en van Maria-Clemen-
tina, aertshèrtogin van Oosteuryk. 

Vier jaer na haer huwelyk viel haer echtgenoot ou
der het mes van Louvel. Uit haer huwelyk wierd de 
hertog van Bordeaux geboren, de tegenwoordige pre? 
tendent der legitimisten voor den franschen troon. Na 
de omwenteling van July vergezelde zy den ouden 
koning naer Rambouillet, naer Cherburg en eindelyk 
naer Lullworth. 

— Eene behoeftige familie trok Donderdag namid
dag over de Peerdenmart, te Antwerpen. Eene karre 
door de vader gelrokken en door een meisje, van il lot 
12 jaer oud en blootsvoets, voortsgestooten, bevatte 
«enige beddingen, op dewelke de moeder met een jon
ge tweeling gezeten was. Twee jongens van 5 tot 7 jaer 
oud vroegen eene aelmoes op den doorgang. Een dron
ken engelschen matroos komt op, de sporen van een 
gevecht op zyn bebloed aengezicht dragende. De droe-
Tige karavahe ontwarende, bleef by stille staen, trok 
zyne geldbeurze uit en gaf ze aen den armen vader, in 
't engelsen de volgende woorden zeggende, door- een 
ooggetuige verstaen: « Daer.' neem; van 'toogenblik 
dat ik geld heb, ben ik een \ Toen ik het kwyt beu, 
ben ik een goede jongen, aen u kan dat van nut zyn. » 
Hierop vertrok hy, zonder een dank u! af te wachten. 
Men zegt dat de beurze 440 frank in engelsche en bel-
gische munte inhield. Men kan gemakkelyk denken hoe 
groot de vreugde was van die arme familie. 

— De goede voorbeelden komen tegenwoordig uit 
de protestantsche landen. De pruisische Staetskamer 
komt voor zyn girafwetboek hel volgende arlikel aen te 
nemen: 

c Degene die, zich op eene beleedigende wyze uit
drukkende, in het opeubaer God zal gelasterd nebben; 
degene die opeubaer eene christene kerke of eenige an
dere religieuze gemeente door de wet erkend beleedigt, 
of hare instellingen of godsdienstige gebruiken lastert, 
alsook degene die wanorde of verergernis verwekt in 
een gebouw aen eenigen godsdienst toegewyd, zal eene 
straf van ten hoogsten drie jaren gevang onderstaen. » 

Indien bier in Belgenland of zélfs in een land waer 
de kathoüke godsdienst als religie van den Staet erkend 
is, een afgeveerdigde met zulk een wetsontwerp dierf 
op het tapyt komen, wat zou hy schoone woord e tj es 
van dweepzuchtige, achteruitkruiper, en andere com
plimenten, naer het hoofd gesmeten worden! 

— Men sterft net gelyk men geleefd heeft. Een muzi
kant lag op sterven. Zyne vrouwe en kinders huilden 
op een herlverscheiirendcn toon by zyn doodsbedde. 
Maer houdt in Gods name wat op, riep hy uit, gy zingt 
al zoo valsch als de kutten. 

— Het lyk dat Vrydag uit de Gentsche vaert, by 
Steenbrugge, getrokken is, was dat van Pieter Lagouse, 
geboren te Oostcamp, in 1841. De ongelukkige was 
landbouwersknecht by M. R. Bonte, schepene te Sint 
Michiels. 

— Dessous-le-Moustier, de moordenaer van Ilornu, 
heeft genade bekomen Volgens VEtoile en zal hy de 
doodstraf niet ondergaen en is zyne straf, in dato 19 
april; door den koning en op voorstul van den minister, 
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veranderd in levenslangen dwangarbeid. Als men eenen 
veroordeelde van die soort niet executeert, dan bestaet 
de straf ook niet meer, en er is geene reden om die nog 
in de wet te behouden. M. Bara heeft alzoo getriomfeerd! 

~ Een rijke lanMoopcr. — Tusschen middernacht en 
een ure, sprak een welgekleed heer, die zeer goed 
fransch sprak, twee stadssergeanten aen, welke op den 
boulevard Menilmontant, te Parys, in dienst waren, en 
zei hun, dat hy drager was van tamelyke groote weer
den ; hy vreesde door nachtstroopers ui (geplunderd te 
worden en verzocht bun hem in veiligheid te brengen. 

De stadssergeantcn dachten eerst, dat zy met eenen 
lacher te doen hadden, door dat hy een weinig, dronke 
was. Doch op het aendringen van den kerel geleidde 
men hem naer den naburigen post, alwaer men inder-
daed bevond, dat hy de volgende sommen by zich had: 
1,300 fr. in goud, zilver en fransche bankbiljetten i 
23 obligatien aen drager, ieder van 500 fr; eindelyk 3 
biljetten aen order van 100 fr. In het geheel 13,100 fr; 
verder eene gouden horloge met ketting van hetzelfste 
metael en verscheidene vingerringen. 

De man verklaerde Henry Demulot te heeten, 35 ja
ren oud en uit New-York aengekomen te zyn, alwaer 
hy zekeren handel dreef. Deze vreesachtige koopman 
wierd naer de police-prefecture gezonden en ter beschik
king van den commissaris van police gesteld. 

Klachtje». 
Eene vrouw, wier man begraven wierd, en waerin zy al niel vele 

en wiste, wierd op de begravingc hare hand gevraegd. Zy lachte 
en zei met een half treurig aenzichle: Had gy nog over drie- dagen 
gekomen, toen was 't nog wel, maer nu, ik ben alreeds weder be
sproken ; 't zal misschien te naeste keer lukken. 

Men vroeg aen Diogenes hoe late men de onderscheidene maellyden 
behoorde te houden. Hy gaf tot antwoorde: De ryke vullen hulder 
liereals ze willen; de arme als ze iels te knabbelen hebben; de wyze 
alleene, eten als hun buikske leeg komt, 't is te zeggen als zy honger 
hebben. 

* 
Examen van een student in de medecynen. — Geneest eene onbe

duidende wonde altyd met de eerste behandeling? Neen, neen, zekerlyk 
niet, surlout wanneer de zieken een ryk man en de doctor arm is. 

* 
* • 

Elk zyn recht, zei de knecht. — Een beenhouwer of vlecschhotiwer 
van Gent, by wien een hond uit het gebuerte een stuk vleesch gestolen 
had, gaet by een avocact, om daerover raed te vragen. — Meester 
Tappan, men heeft my voor drie franken vleesch gestolen, zegt hy. — 
Weet ge wie? — Een hond. — Zyn meester moet u betalen. — Als gy 
wilt, dal zal gemakkelyk zyn. Den meester van den hond, zegt gy. — 
Meester Tappan en slael maer een oogenblikske te studeeren en nee ml 
uit zyne kasse 3 fr. die hy aen den vleeschhouwer geeft. — Deze 
content zynde, bedankt, groet de avocaet en wilt vertrekken. De avocael 
stekt hem vast. — Verschooning, vleeschhouwer, ik heb uw vleesch 
belaeld, maer gy en hebt my nog de consultatie niet belaeld. — De 
vleeschhouwer, die aen li t gevolg van zynen slap niet gedacht en had, 
kiauwde achter zyne ooren. — Hoeveel moet ik uwe consultatie be
lalen, Mynheer de avocael? — 't Is vyf frankskes. — En daerraeê was 
't spel gedaen. 

M y t i S p r e e k k a m e r t j e . 
Karellje, 't zal te naeste weke iets zyn voor Kortryk zuldc, 't is è bèlje 

te late gekomen, anders 't was d pannekoeke. — 'k Hen curieus ora te 
weten ais Mietje Meeskes content is van 't affaire van de La Motte schole 
't Iper? — Boer C^rdinael, 't is waer, meen-je, van die reuze, ge zult 't 
zien, je'n zal gy maer lyk een houtspigt zyn by h-m. — Laemtje, kom-je 
met H. Blocddag? hammevlcesch d mort, lyk als de Vlamingen te ltou-
baix zeggen, met een goe glazeke van Bruintjc derby, enfin, jongen, 't is 
vuile prael, komt maer op;—Hussaertje, 'k en liên je'n cameraed Bruin-
tje niet gezien van deze weke; <t propos ze gaen confereeren om te 
kunnen conlribueeren lot het placeeren van standbeelden aen twee 
helden die onze vlaerasche rechten defendeerden; zou-je niet een keer 
gaen zien? je'n zou maer moeten voor è lè(je een ander doen faclion 
maken, misschien da-je daer 't Bedje, Pol de Leeuw en Djilleke zal 
vinden, 't Is morgen avond ten 8 in de concerlzale. 

BURGERLYKEN STAET. 
Huwelyken. 

Den 19 April. — Jacobus Duwaerls, koopman, met Emma Mamet, 
zonder beroep. Polydor Siron, koopman, met Joanna De Laere, by-
zondere. — Den 20. Ivo De Waeghi, dienstbode, met Marie. Maertens, 
kokin. — Den 22. Louis Saron, hovenier, met Philomena Croulelle, 
kantw. Louis Defonleyne, werkm., met Marie Costenoble, kanlw. Jo-
sepli Biccler, werkm., met Louise Van Troost, kantw. Désiré Van 
Tieghem, wever, met Theresia Soulliaert, kanlw. Joannes De Weerdt, 
herbergier, met Sophie Seys, kanlw. 

Overlydens. 
Den 16 April. — Jacobus Denys, 70 j . , Bouverystr. Melanie Geer-

naert, 12 j . , VVyngaerdplaets. Adolf Moenaert, 33 j . , Goezeputslr. 
Francisca Dumon, 17 j . , Nieuwen Gendweg. — Den 18. Joanna Dcsere, 
wed. van Constanlinus Vandenberghe, 84 j . , Carmesstr. — Den 19. 
Marie Fenlon, echlg. van Victor Mullendorif, 56 j . 1 m„ Moerstr. 
Julie Maertens, 50 j . , Gentpoorlstr. Inri Verbeke, wed. van Marie Van 
Haverbeke, 60 j . , Ganzeslr. Joannes Samson, 50 j . , Mariastr. —• Den 
21. Rosalie Bossut, wed. van Louis Du Bus, 85 j . , Bouverieslr. 

6 kinders onder de 9 jaer.'— Geboorten, 21. 

B E K E N D M A K I N G E N . 

BERICHT. 
De Bestuurraad der Maatschappij van verzekering te

gen brand De Vereenigde Eigenaars, gevesligd te Brus
sel, heeft, in zitting van 4 April, benoemd tot het hoofd-
agentschap van Brugge, de Meeren Jules Anthone en 
Leopold Philippe. 

De Bureelen zijn gevestigd Naaldestraat, 40. 
De Bestuurder algemeen agent, 

IIAMOIU DE REUS. 

Achlkante Bert en stukken, gevelde Olme en Eike 
Doornen, 2 Eike Boomen op stam, deel Rogge, Aerd-
appels, Rapen, Beeten, Meel, Stroo, Vette, Brandhout, 
enz. 

Op gewoone conditien, belaclbaer ten kantore van ge-
zeiden notaris Colen», Burgplaets, te Brugge. 

J AEELYKSCHE 
CS-roote " V e n d i t i e . 

MAENDAG 25 APRIL 1870, 2 ure namiddag in d'her-
berg den Rooden Leeuw, by de Kruispoort te Brugge, 
voor Sieur JAN VANIIOUTTE, koopman te Brugge, vendi
tie van: 260 koopen alle slag van gezaegdè Houtwa
ren, i Molenas, Blokken en Hooi. 

De vergadering in voormelde herberg. 
MAENDAG 2 MEY 4870, 2 ure namiddag, te St-Pie-

ters (Scheepsdaele), in de Geernaertmarkt, groote 
koopdng van: 

28 Kalfkoeyen, Kalfveerzen, Verwekoeyen, Jaerling 
Veerzen en Ossen, tweelandsche Veerzen en Ossen, een 
party Hooi en Kuipers Banden, 

Door bevoegden ambtenaer en betaelbaer ten Kantoore 
van Désiré Vanderbeke, Kandidaet-Notaris, Geld-
muntstraet, 37, te Brugge. 

KOOPDAG. 
WOENSDAG 27 April 1870, om 12 ure, te Westcapelle, 

(Schaepbrugge,) ten profyte van Jacob De Smet, land
bouwer : 1 baeide Merrie Peerd, oud 3 jaer, 1 baeide 
Merrie Peerd, 2 Kalvers, een deel Landbouwers-Halam, 
waer onder 3 wagens, enz., alsook Kassen, Gommoden, 
Tafels, enz. 

DONDERDAG 28 dito, om 12 ure, te St-Jooris-ten-
Distel: Menagie Goederen, Herbergiersgerieven, Wa
gen, enz. ten huize en behoeve van de W E . Musschoot. 

Betaelbaer ten kantore van Alph. Mans, Stokhou-
der, te Brugge, Waelschestraet, B 30. 

LIEBIG'S VLEESCII-EXTRACT 
VAN ZU1D-AMERIKA (FRAY-BENTOS), 

V a n die JLieb i f i f ' s -Compacnie , l o o n d e n . 
Groote bezuiniging voor de Huishoudens. 

Oogenblikkelyke bereiding van soep, driemael goedkoo-
per dan diegene van versch vleesch. — Verbetering van 
spyzen, sauzen, groenten, enz. — Uitmuntende verster
king voor zieken en herstellende personen. 
GOUDEN MEDALIE IN DE TENTOONSTELLINGEN VAN PARYS 

1807 EN VAN HAVER 1868. 
Pot v. 1 eng. L | P. v. 1/2 eng. L. I P. v. 1/4 eng. L. I P. v. l/8e. L. 

fr. I S | fr. 6 . 3 5 | fr. 3 . 5 0 j fr. 1 . 9 0 
B E R I C H T . 

Aengezien de talryke namaeksels van het o p r e c h t L i e t o ï j j ' s 
V l e e j s c l i . e x t r a c t , roept de Liebig's extract-kompagnie de 
aeiidachl der koopers i«4pnet fabriektnark en zy verzoekt hen, om 

zich van de eclitheid van het prodtkt te verzekeren, op elk pot de hand
tekeningen van de heeren professor Baron J. VON LIEBIG en doktor 
MAX VON PETTENKOFER, te eisenen. 

fc^u^ 

VAN DEN 
TVotaris P H I L I P P E C O L E N S , 

'E'BC ESE&SJ&GE. 
MAENDAG 25 APRIL 1870, om tO ure voormiddag, 

te Sint-Andries, op het dorp, ten sterfhuize van vrouw 
habella Tallier, weduwe van Ludonicus Van Tlioumout, 
Wagenmaeksler, venditie van Meubels, Wagenmakers-
halam, schoone Olme, Essche, Eike, Wulge, Abeele en 

Te koop by de voornaemste handelacrs in levensmiddelen, kruide
niers, confiseurs, apothekers en drogisten. 

Voor den verkoop in het groot, zich te adresseren by M. DE GERLA-
CHE-DE MARTELAERE, te Antwerpen. Te verkrygen ie Brugge, in 
het groot en in 't klein, by M. EL. VAN SPEYBROUCK-VAN DAMME, 
Negociant in coloniale waren, Philipstockstraet, Brugge. 

I n d o n GS-rooten T u r k , H o o g s t i ' a e t INT» 4£5 
t e JBi'vig-g-e, t>y I». XVemamlt , CoiflFeur, Ci« 
g-areu 1« q u a l i t e i t & 3 F r . 5 0 c . t ÏOO.' 

MARKTPEYZEN DER VOLGENDE WAREN 
BRUGGE, 23 April. — Per Hectoliter. 

Terwe, 16 00 a 20 00 Sucrioen, 00 00 a 00 00 
Rogge, 13 00 * 14 00 Boekweet, 00 00 a 60 15 
Boonen, 16 00 a 17 00 Aardappels, 8 00 a 10 00 
Geerste, 12 88 a 13 62 Boter per kilo, 8 54 a 2 73 
Haver, 8 00 a 10 00 Eyer per 96, i 53 a 1 73 

VEURNB, 20 April. — Per 145 liters. 
Terwe, 23 00 a 27 00 Haver, 14 00 a 17 00 
Rogge, 00 00 a 21 50 Boonen, 24 00 a 27 0d 
Sucrioen, 19 00 a 21 25 Er welen, 24 00 a 27 00 

POPEH1NGHE, 22 April. - Per Heet. 
Terwe, 19 05 a 00 00 Aerdappels, 10 00 a 00 oO 
Rogge, 14 00 a 00 00 Boter per kilo, 3 00 a 00 00 
Haver, 10 25 a 00 00 Hoppe per 50 k. 000 0 a 000 00 

RüUSSELAERE 19 April. - per Heet. en half. 
Nieuwe Terwe fr. 28 00 a 30 00 Aerd. 100 kil. 8 25 a 9 00 
Oude » 35 00 a 57 00 Boter per kilo. 2 75 a 3 00 
Australische Tarwe 27 00 a 28 00 Eyers per 23. 1 50 a 1 59 
Iloode » 26 50 a 27 50 Viggens 30 00 a 32 00 
Kogge 20 50. a 21 50 Koolzaed 00 00 a 00 00 
Haver 16 00 a 17 00 Koolz-Olie 103 kil. 108 38 a 108 84 
Boonen 29 00 a 50 00 Lynz.-Olie 105 » 82 53 a 80 00 

D1XWUDE 18 April. — per hectoliter. 
Terwe, IK 52 a 18 79 Boonen, 16 55 a 18 28 
Rogge, 00 00 a 00 00 Boter het st. 7 h. 3 18 a 2 45 
Sucrioen 12 41 a 14 66 Eyers per 25, i 45 a 1 50 
Haver, 9 66 a 11 38 Aerdappels (100 k.) 1] a 12 00 

GENT, 22 April, per h et. 
Terwe,. 21 00 a 00 00 Eyers, 1 50 a 0 00 
Rogge, 15 50 a 00 00 Acrdapp., 100 kil. 9 50 a 0 00 
Geerste. 14 00 a 00 00 Koolzaed, 47 00 a 00 00 
Voederhayer, 9 25 a 00 00 Lynzacd, . 30 00 a 00 00 
Boekvvcil, 17 00 a 00 00 Koolzaedolie, 52 00 a 00 00 
Boonen, 16 00 a 00 00 Lynolie, 45 00 a 00 00 
Boter, per kil. 2 70 a 00 00 Kempolie, 24 00 a 00 00 

Brugge, Drukkery VANDENBERÜHE-BENAÜ^T 
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BUREEL TE BRUGGE 
alwaer dit blad verschynl 

DEN ZATERDAG 

IN SINT ANTONIUS 
GRUUTHUIS-STRATE, numero 4. 

AKHBBTEL11WB1V 
40 GENTIMEN PER REGEL. 

TJAER 30 
INSCHRT7INGER EN BETALINGEN 

geschieden op het bureel van dil blad 
EN OP ALLE 

POSTKANTOOREBT, 
mits eene verhooging van 25 ceuliuicn 

AElfKOMMHCiEB 

20 CENTIMEN PER REGEL 

De Vlamingen zyn gelrouwe onderdanen — maer — zy en verdragen geen slaverny » (Keizer Kar el). 

tt/S^P ry»i voor stad 3 fr. 50 e. c o voor de provincie 3 ffr. 7* c. vooraf te betalen aen drukker VANDENBiilRGrHE-DENAUX, te Brnggc. 

YZERENWEG VAN DEN STAET. — 1 April. 
De uren met een (*) geteekend zyn expres-treinen. 
Van Brugge naer: 

Oostende 7.17 8*28 9.34 10.43 2.37 7*25 8.32 
Gent, Brussel, Mcche-

len en Antwerpen 7*13 7.38 10.08 12.43 3*27 6.13 6.38 
V. Ostende n. Brugge 6'45 7.00 9.30 12.05 3'00 5.45 6.00 
Van Gent » 6.02 7*39 8.45 9.28 1.22 6'30 7.17 
Van Brussel • 6'27 8.08 12.02 5*»» 5.57 
V. Antwerpen » 6.»» 9.50 3.45 4*50 
Van Mechelen • 6*45 10.42 5*30 

YZERENWEGEN VAN WESTVLAENDEREN. 
Brugge 8.30 12.25 5.30 6.40 
Thourout 8.57 11.50 12.53 5.54 7.08 
Lichtervcld» 6.»» 9.06 12.»» 1.03 6.03 7.17 
Rousselaera 6.19 9.24 1.22 4.2» 6.16 7.38 
Iseghem 6.33 9.39 1.37 4.40 6.27 7.50 
Ingelmunster 0 410.48 1.44 4.54 6.32 7.58 
Kortryk 7.»»10.10 2.10 6.50 8.25 
Vertrek Kortryk 8.3510.15 2.13 4.30 7.50 8.35 
Heenen 8.5810.33 2.37 5.10 8.12 9.»» 

De jnstMIc-mlnlster Bara. 
Over eenige maenden was de provintie Henegouwen 

liet tooneel der wreedste feiten. Te Hor nu woonde er 
een monster, door de hel gebroeid; hy en had niets 
van den mensch dan de wezenstrekken, hy was de 
schrik der omliggende gemeenten, want in zyn hert 
en was er niets als haet en nyd. Iedereen heeft bet 
reeds geraen, wy willen hier spreken van Dessous-le-
Moustier, den moordenaer van de drie gebroeders Thi-
rion, den vergiftiger zyner vrouw. 

Het is eene maend geleden dat dit monster tot den 
dood veroordeeld is. Groot was de verontweerdiging 
der Henegouwsche bevolking, men wilde den ontaer-
den schelm vaneentrekken, en er was al de kracht der 
openbare macht noodig om het geweld van het volk 
tegen te houden. In alle streken waren er pelitiën in 
omloop om, voor dozen keer toch, aen de justitie haren 
gang te laten volgen, en de wereld van dat monster te 
verlossen. Men vreesde dat het schurk genade zou be
komen, hy had er zich over beroemd, uitroepende: c Ik 
zal er oen zyn voor 15 jaren! » 't Is te zeggen dat Des-
sous-le-Moustier, na drie menschen bestolen en ver
moord te hebben, na zyne vrouw en mogelyks ook zyn 
schoonvader door vergift te hebben omgebracht, na 
sehriflvervalschingen te hebben gepleegd, geene meer
dere straf en zou ondergaen, als een ongelukkige die 
zich een oogenblik zou vergeten hebben, als die ellen
dige vlaming die, op 28 February 1867, veroordeeld 
wierd, om met geweld op den openbaren weg, eene 
som van drie franken gestolen te hebben. 

En die vreeze is gegrond, want had M. Bara niet 
verklaerd dat, zoo lang hy minister zou geweest zyn, 
er niemand, in Belgenland zou ter dood gebracht wor
den, alzoo zich stellende boven den koning die alleen 
het recht van genade bezit?.... Alzoo zich stellende 
Loven de wet die de doodstraf uitdrukkelyk uitspreekt?.. 

Ja, die vreeze was gegrond, want zy komt zich te 
verwezenllyken. M. Bara en wil niet dat Dessous-le-
Moustier sterft, en door besluit van 19 April, komt ÜY 
hem genade te schenken.... Alzoo wordt de justitie in 
Belgenland geëerbiedigd door dien gene die haer on
geschonden in al hare uitdrukkingen zou moeten be
waren. 

Het monster zal dus blyven leven. — Nauwelyks 30 
jaren oud, zal het, op zyn 45e jaer wederom in vryheid 
loopen!... zyne schelstukken herbeginnen en zich wre
ken op de maetschappy over de hem opgelegde straf... 
Maer ik zeg binnen 15 jaren, en waerom dan niet vroe
ger? Want in het gevang, kan hy daer zich niet straf
feloos op de wachter werpen, hem verworgen of om-
verre «teken en het gevang ontvluchten?..'. 

Die teergevoeligheid van M. Bara voor de schelmen 
brengt ons'menigvuldige overdenkingen te binnen. 
Eene onder andere schynt ons aengeduid te moeten 
worden; hoevele deftige, eerlyke en bekwame jonge
lingen en worden jaerlyks niet opgeofferd aen den drift 
van onzen justitieminister? Zy kwynen, zy lyden ar
moede, verkeeren in ellende... 

Daer is niets aengelegen. Dat zal hun leeren den 
knie niet te willen buigen voor den ministerielen af
god.... O schynheilige menschlievendheid! 

Wervick 
Comen 
Yper 
Poperinghe 

9.0610.41 
9.1410.50 
9.3911.15 
9.5511.35 

2.45 
2.53 
3.19 
3.35 

5.35 8.20 9.10 
6.15 8.28 9.24 
7.»» 8.54 9.50 
7.25 9.1010.10 

Van Poperinghe naer Brugge. 
12.»» 
12.20 
12.37 
12.44 
12.55 
1.18 

Poperinghe 5.55 9.15 
Yper 6.15 9.35 
Comen 6.32 9.56 
Wervick 6.39 10.05 
Meenen 6.50 10.18 
Kortryk 7.10 10.35 
Vertrek Kortryk 7.40 10.42 12.45 
Ingelmunster 8.01 10.58 1.04 3.15 
Iseghem 8.11 11.05 1.10 3.21 
Rousselaere 8.27 11.18 1.24 3.35 
Lichtervelde 5.10 8.46 11-33 1.45 
Thourout 5.17 8.55 11.40 1.55 
Brugge 9.25 12.03 2.25 

ROUSSELAERE — YPER. 
Van Rousselaere naer Yper 9.30 1.30 7.45 

Yper naer Rousselaere 7.30 12.25 6.40 

4.40 
5.»» 
5.27 
5.55 
5.50 
4.15 

5.»» 7.»» 
5.17 7.20 
5.25 7.26 
5.40 7.40 
6.»» 7.59 
6.08 8.08 
6.30 8.33 

5 35 
5.55 
6.16 
6.25 
6.34 
6.53 
8.40 
9.05 
9.15 
9.40 

10.»» 

THOUROUT — OOSTENDE. 
Van Thourout naer Oostende 5.30 t,00 2.»» f.10 

Oostende naer Thourout 8.00 9.00 11.00 9.18 
LICHTERVELDE — VEURNE 

Lichtervelde naer Veurne 6.10 t.lS 113» 1.50 8.05 
Dixmude naer Veurne 6.51 9.56 12.11 2.29 8.46 
Veurne naer Lichtervelde 7.£5 11.40 3.20 S.02 6.34 
Dixmude » 7.58 11.tS 4.10 5 25 7.07 

NIEUPORT — DIXIIUDE. 
Verlrek uit Nieuport 7.20 H.55 4.40 

» Dixmude 10.00 9.35 f.50. 
BRUGGE NAER GENT LANGST EECLOO. 

Gent naer Eecloo en Brugge. 6.45 f.15 12.51 2.40 5.20 7.20 9.10. 
Brugge naer Eecloo en Gent, 7.23 9.o9 12.35 4.10 6.40 7.10 

BRUGGE NAER BLANKENBERGHÊ EN HEX^T. 
Brugge naer Ulankenherghe 8.25 10.45 den zaterdag, «.40 7.25 
Blankenberghê naer Brugge 6S5 9.24 » /.-Ü.ÏO 
Brugge naer Heyst 8.13 2.40 7.25 
Heyst naer Brugge 6.05 11.10 1.20 

Bara en Dessous-le-lloniitl«r. 
Den 19 April laetstleden heeft den eersten genade 

verleend aen den tweeden. Dit monster, die de dry 
gebroeders Thirion vermoord, en zyne vrouw verge
ven heeft en misschien zynen schoonvader, heeft zyne 
genade bekomen door een besluit welk Bara den ko-
uing heeft durven vooren leggen. 

Is Bara jaloerscli.van Pilatus, die over 1870jaren, 
byna op gelyk tydstip, genade verleende aen den uit
stekenden roovcr Barabbas? 

De Kamer. 
Dysendag zyn onze heeren representanten byeen ge

komen na eene vacance van eenigte dagen. Aen het or
der van den dag staet de wet, meldende afschaffing der 
rechten op het zout en den visch; afslag op brievenport 
van 10 c , en opslag op de sterke dranken. 

Vyf leden hebben het woord gevoerd over het nieuw 
wetsontwerp, dat reeds zooveel beweging in het land 
doen ontstaeo heeft. 

Niemand en ii er over content; dezen en wil niet dat 
de landelyke stokeryen nog langer het voorrecht van 
15 p. c. genieten; anderen willen dit recht op 10 p. c. 
brengen, anderen vragen het behoud. 

Hier vraegt men dat er een in voorrecht van 2 fr. op 
het geraffineerd zout gebracht worde; dat, zonder dit, 
de belgische zoutkeeten allen zullen ten onderen gaen. 

M. kervyn vraegt, zeer redelyk, dat het recht op hel 
bier verdwyne, opdat deze voedzame drank meer onder 
het bereik der beurze van den werkman zou komen. 

JM. Thonissen denkt dat het ministerie zich niet en 
mag beroemen op het zcdelyk uitwerksel der wet. Wet-
ten tegen misbruik van drank, tegen dronkaerds, blyven 
altyd zonder uitwerksel. 

Ik ben er zeker van, dat de werkman geen borrekje 
te minder en zal drinken, al kost deze dan ook een cent 
meer: hy zal dan op ieder glazeke geniver, een cent ar
mer zyn in zyn huishouden. 

Daerenboven 't en is de stooker niet, lyk als er een re
presentant gezeid heeft, die deze belaslinge betaeld; 't is 
't volk die dat weeral moet opbrengen. 

Overigens zoo zyn schier al de wetten die in de laet-
ste tyden voorgedregeu wierden; het uithangbard is 
zeer volks, maer daerachter zit de knoop dat juist het 
volk toch betaeld. 

Geen een spreker en heeft zich woenfdag voor gansch 
het wets-ontwerp verklaerd; maer geen een teenemael 
ook tegen. 

Deze critikeeren de positie, in welke men de zout-
zieders plaetst; andere keuren de hooge rechten op den 
geniver af; nog andere merken op dal de vermindering 
van het brievenpost alleen ten voordeele der hoogere 
klasse is. 

51 Corcmans heeft voortreffelyk gesproken; hy deed 
zien hoe dat zoogezeidc demokralieke wets-ontwerp, 
loodzwaer op de werkende klasse valt; hel is door 
deze laetste betaelt. 

Waerom als men den geniver opslaet, en heeft men de 
rechten van hel bier niet afgeschaft? 

M. V1SART zou vrede met de wet gehad hebben, 
indien men de belangd der loulraffineerders gespaerd 
hadde. De wyzigingen van M. Lambert (invoerrecht 
van 3 fr.) en kan, volgens spreker, niet voldoende zyn. 
Men moet eenen overgang van maetregel aennemen, 
welke de belangen der zoutzieders waerborgt, nu men 
haer van de bescherming aaer de vryheid wil over-
plaetsen. Spreker wil het invoerrecht op 3 fr. gebracht 
tienen dit jaerlyks 50 centiemen verminderen, totdat 
het teenemael verdwenen is. 

M. de minister van financiën wilt en zal zyn wetsont
werp gestemd hebben, lyk als hy dit voorendraegt. Met 
de nyverheid der zoutzieders lacht hy inderdaed. Dat 
en is, volgens hem, geen nyverheid. 't Is waer de steen-
koolny verheid is belangijker en brengt meer op 

(Zie verder laetste nieuws.) 

De nSenwc poathcrvoruiingon. 
Met veel genoegen zal men vernemen, dat onderde 

nieuwe posthervormingen by den eenvormigen brieven-
taks van 10 centimen voor geheel het land, zich ook de 
briefkaerl van 5 centimen zal bevinden. 

De invoer der brief kaert, eene navolging van Oosten-
ryk, heeft voor doel om in eene ruime maet regt te doen 
aen de wenschen der koophandelkamers, die sedert ver
scheidene jaren den brieven taks aen 5 ceu timen vroe

gen voor de plaetselyke briefwisselingen. Het bestuer 
van den brievenpost zal ter beschikking van het püblyk 
kaerten stellen van eene betamelyke grootte, waerop 
een zegel van U centimen zal gehecht zyn. Een der kan
ten van de kaert is bestemd om het adres van den be
stemmeling te aenveerden; de andere de mededeelingen, 
die men zou willen doen, geschreven met inle, met pot
lood, enz. Als dat gedaen is, men werpt de kaert, zonder 
enveloppe, in eenen brievenbus, en zy wordt met de 
eerstvolgende uitdeeling ten huize besteld. 

De omloop dier kaerten zal zich niet bepalen by den 
omvang eener enkele gemeente, zooals men het vroeg; 
hy zal uitgebreid worden tot al de plaetsen, dooreen 
postbureel bediend en een postkantoor vormende, dus 
in eenen omkring van 4 tot 12 kilometers. 

Het in voege brengen der wet van 20 april 1868, die 
het bestuer van den brievenpost verantwoordelyk stelt 
voor het vervoer van weerdyen, heeft voor uitslag ge
had, dat die dienst een aenzienlyk belang verkregen 
heeft. Het cyfer dier weerdyen beliep in 1869 tot byde 
50 miljoen fr. Doch men heeft opgemerkt, dat boven de 
2,000 fr. de verzendingen verminderen en zeldzamer 
worden, ter oorzake vau den hoogen tarif, en het gou
vernement wilt door eene vermindering dien toestand 
verbeteren: het vraegt aen de kamer de magtiging om 
voorloopig de tarieven en de voorwaerden van vervoer 
te bepalen der weerdyen, aen den brievenpost toever
trouwd. 

Algemeene vergadering Tan gewccute-
omlerwyzers. 

Verleden zaterdag heeft in 't lokael der Jongens-
Normaleschole te Gent eene algemeene vergadering van 
gemeenteonderwyzers plaets gehad, tot welke ook de 
schoolopzieners, en in 't algemeen de vrienden van het 
onderwys, uitgenoodigd waren. 

De opkomst was talryk, en dat en is niet te verwon
deren, daer op het programma niet min als vyf belang-
ryke punten geschreven waren. De discussie over de 
eerste dezer kwestien heeft echter zoo lange geduerd, 
dat de vier anderen tot eene volgende zittinge zyn 
moeten verschoven worden. 

Men discuteerde dus over de stelling, door het inrig-
tend comiteit der vergadering volgender wy ze aenge-
geven : 

« Het onderwys eener vreemde tale in de leegere 
» schole is hoogst nadeelig aen het onderwys der 
moedertale.» 

Verscheidene schoolmeesters waren van meening, dat 
het F ransel» in de leegere scholen kan en noodzakelyk 
moet aengeleerd worden; anderen, en verreweg het 
grootste getal, dachten, dat er op de leegere schole 
nauwelyks tyd is om de kinderen, die doorgaens van 
hun elfsteof twaelfste jaer een ambacht gaen leeren, 
het onderricht in de moedertale te geven, en dat, zoo 
men deze beide talen te gelyker tyd tracht aen te 
leeren, de uitslag zero zal zyn. 

De redenaers, die zich voor het Fransch-leeren uilten, 
waren allen — geen enkele uitgezonderd — hoogst 
ongelukkig iu de keus hunner argumenten: eenzeker 
bewys dat hunne stelling op geene goede gronden te 
verdedigen en is. Wil men weten, welke byna als de 
gewichtigste reden gelden moest ten voordeele van het 
Fransch-leeren ? 

« De Volkskinders zullen dan ten minsten aen 't bu-
» reel der spoorwegstatien den Waelschen bedienden 
> een reiskaertje kunnen vragen. » 

Is dit argument niet sterk genoeg om ervan omverre 
te vallen? Wy waren blyde, zegt de Beurzen-Courant. 
dat de zitting niet bygewoond wierd door vele men
schen, vreemd aen 't onderwys, want er wierd daer zoo 
veel domme klap verteld, door o leeraers der jeugd » dat 
er ons de ooren nog zeer van doen. 

De heeren Teraest, hoofdonderwyzer te Wetteren • 
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Courtmans, onderwyzer by de Middelbare schole van 
Brussel, en Frans-De Cort, bcstuerder van het tydschrift 
de Toekomst, en de voornaemste rcdenaren in legen-
overgeslelden zin, en hebben dan ook geene moeite 
gehad om te bewyzen, dat het Fransch loeren op de 
leegere schole in Vlaemsch-Belgenland onmogelyk is, 
en dat, anderzyds, de Vlamingen geene aenspralce zou
den mogen maken op den naera van een vry volk, 
zoo zy zich plooien, en hun onderwys inrichten moesten 
naerde grillen en de eisenen hunner verdrukkers. 

Ten slotte wierd door den heer De Cort het volgende 
voorstel aen desternmingder vergadering onderworpen: 

Deze vergadering, o ner wegende: 
\. Dat lot het leeger onderwys geene andere vakken 

en kunnen gezeid worden te behooren, dan zedeleer, 
lezen, schryven en rekenen, ia en door de moedertale 
der leerlingen; 

2. Dat liet programma, voorgeschreven by art. 6 der 
wet van 23 September 1842, geene andere vakken 
inhoudt, dan juiste deze, en dat het geheel overeenkomt 
met het leegère-schoolprogramma in alle landen der 
wereld, waer het onderwys door eene wet geregeld is; 

3. Dat zulks het geval is, zelfs in die landen, waer 
schooldvvang bcstaet, en bygevolg het by wonen der 
schole verplichtend is gedurende een tydperk van min
stens zes jaren; 

4. Dat namc'lyk het onderwys der moedertale nergens 
door het onderwys eener vreemde lale wordt verhin
derd, tenzy in zeer enkele Staten, waer het nationali-
teitsrecht Aer minderheid door de regeering miskend 
wordt (Luxemburg, Elzas, Fransch-Vlaenderen, Prui
sisch en Russisch Polen); 

5. Dat het nut van eenig onderwysvak geene reden 
en is voor de opneming daervan in het programma, 
vooral niet als het bewezen is, dat de volstrekt nood
wendige vakken dien ten gevolge zouden lyden; 

Is van meening: 
DAT HET ONDERWYS DER FRANSCHE TALE IN 

DE LEEGERE SCHOLEN VAN NEDERLAND8CH BEL-
G!EN NIET TE HUIS HOORT. 

Deze besluitselen wierden door ongeveer ZEVEN 
ACHSTEN der aenwezigen gestemd. 

Deze stemming van de vergadering deronderwyzers, 
de bestbevoegden in de zake, is dus hoogst gewichtig, 
en het ware te wenschen, dat het schoolprogramma in 
«tlle plaelsen in dien zin herzien, wy willen zeggen, 
verbeterd wierde. 

is de oorlog tegen hel capilael en tegen de grondeigc-
n aers. 

Do slemmingsslryd op de nieuwe Grondwet in Vran
kryk wordt dus nu opentlyk geleverd door hel legjr 
dei' Europeesche revolutie. Af derzelver oversten zyn 
onvermoeibaer in de weer, om Keizer Napoleon III, 
die Keizer der Fransehen is door den wille des Volks, 
in de stemming van den 8 mei, by middel van de meer-
d<-rk.)id der ontkennende briefkens, zoo al niet feite-
lyk, dan (och wettelyker en zedelyker wyze, zyne 
macht en zyn gezag te ontnemen. 

By de republikaensche parlye voegen zich, in die 
sle.nming, ingelyks de andere tegenkantende partyen 
(les keizerryks: de gewone oppositie der Kamer, de 
Legitimisten, Orleanisten en andere legenkanters. Men 
ziet, derhalve, dat de worsteling warm zal zyn, en de 
Keizer zich inderdaed aen eene vierproef onderwerpt. 

Wenschl nu Vrankryk de Republike? 
Dit is eene ander vrage. De tweede Republike, door 

de" «verdrevene heethoofden zoo jammerlyk en moed
willig om verre geworpen, ligt met hare gevolgen nog 
te versch in 't geheugen, om die vrage bevestigend op 
te lossen; want daerjuit is niets voortgesproten dan 
bloed- en geldverlies, aenhoudende crisis en verslap
ping van zaken, en een sterk dwangbeheer, welke men 
eindtdyk gelukkig is te gaen veranderen in een vry-
gevig grondwetlelyk bestier. 

Ongetwyfeld zal de tegcnkanlingspartyc voor den 8 
mei veel beweging en lawyt, wellicht woelingen onder 
het werkvolk in Vrankryk tewege brengen. Wellicht 
zuilen wy nogmaels de boulovardsrevolulie zien tegen 
de gazlanleerns en de vcrsterluiken ; misschien zal men 
het zoo bont maken met hot ongestoorde volle genot 
der vry e vereeniging en beraedslaging, dat de gewa
pende macht lusschen bei.le zal moeten komen. Doch 
wy houden ons voorop verzekerd dat de overgroole 
meerderheid der fransehe kiezers, de verstandige werk
lieden, de burgerye, de landbouwers, nyveraers en 
koophandelaers, de begoedde personen van allen stand, 
de nieuwe Grondwet, met hare schoone vryheden, de 
handhaving der orde en rust, de herleving der zaken, 
zullen verkJezen boven de onzekere waegkansen eener 
nieuwe revolutie, welke, by veel bloed- en geldverlies, 
eene nieuwe en noodlottige crisis in Vrankryk, ja wel
licht in een groot deel van Europa, zou doen geboren 
worden. 

©© ÉccsianiS Ssa Va*ssalka»ylk. 

De algemeene beweging voor de volksstemming van 
den 8 Mei, op een nieuwe Grondwet, is in Vrankryk 
begonnen. In alle groote steden, doch voornamelyk in 
Parys, wemelt het van coniü.eil n, om voor en tegen 
de stemming van het plcbiscite te werken. Het Staets-
bestier is uiterst toegevend op die vereenigingen en 
op de artikels der republikaensche en andere tegenkan
tende gazetten, die van nu af reeds zeer hevig zyn 
tegen het keizerryk. 

By die beweging voegen zich de werkstakingen, die 
niet slechts in sommige departementen, maer ook in 
Parys begounen zyn, eu aen de wel ken men, onder voor
wendsel van loonverhooging, eene politische en sociale 
richting geeft. Vooral de Marseillaise, de gazelle van 
Henri Roehefort, valt geweldig uit, niet alleen tegen 
den Keizer en zyn Staetsbeslier, maer ook legen den 
eigendom en het capitael: het preekt opealyk den oor
log der werkers tegen de meesters: het roept om zoo 
te zeggen de Republike uit! 

Het comiteit der leden van de linkerzyde der Wet
gevende Kamer is even yverig werkzaem als dat der 
rechterzyde. Door tusschenkom>t van een der republi
kaensche leiders der linkerzyde, den heer Gambelta, 
is er eene somme van honderd duist franks in bank
biljetten in handen van dat comiteit gestort door ze
keren Itaiiaen, den heer Henri Cernuschi, in Parys 
gevestigd. Ziehier wat de Avenir over die aenzienlyke 
gifte zegt : 

« Als ilaliaensche patriot eu republikaen, begrypt de 
heer Cernuschi de politische eikheelheid; hy oefent 
deze nu in Parys uit, zooals hy dezelve ten jare 1849 
in Roomen uitoefende. Hy wil de instelling-; der recht
matige en vryzinnige Republike in Vrankryk. » 

De heer Cernuschi bevond zich, ten jare 181-9, met 
Mazzini, een der Iriumvirs van de Romeiuséhe repu
blike, in de reien der vyandeu van het fransehe leger. 
liet geld, dat hy in handen van dan heer Gambelta 
gestort heeft, moet dienen om in. Parys en Vrankryk 
eene revolutie te doen uilbersteu ter omverrewerping 
van het Keizerryk en ter gunste der llepublike. De 
fransehe republikanen achlen zich gelukkig dal geld 
van eenen vreemdeling, vyaud van Vrankryk, te aen-
veerden, om te werken voor den goeden uitslag der 
democratische en sociale R -puhlike. 

Er bestaet, derhalve, geene dubbelzinnigheid meer 
op de quesüo van 't plubiselle: «het keizerryk of de 
republike, » is hel vraegsluk welk opgelost moet wor
den; geene politische quesliün van vryheid of Grond
wet, van vooruitgang of hervorming zyn voor de te-
genkanlingsparlye op hel spel hy do algemeene volks
stemming van den 8 mei: voor haer, is het eenigste 
punt van beslissing : de opkomst der Europeesche de
mocratische en sociale Repuhlike. 

Om dat doelwit te ondersteunen, doet men nu op 
verschillende punten werkstakingen, ten einde groote 
massen volks Ie been te hebhen by het uitbreken van 
bewegingen en onlusten. Van dan anderen kant, zien 
wy in het manifest, der Internationale, welke hare 
vertakkingen schiet in Vrankryk, Engeland, Duitsch-
lunden Belgenland, dut haer groot oogmerk insgelyks 

heefteene proclamatie uitgegeven in welke hy het volk 
oproept om te komen stemmen over de nieuwe grond
wet, die hy aen het volk voorenslclt en in welke de libe
rale hervormingen opgenomen zyn, die sedert lange 
verwacht wierden. 

Hier is die proclamatie : 
DE KEIZER AEN HET VOLK. 

De grondwet van 1862, opgesteld, krachtens eene 
macht welke gy my gegeven had en door acht miljoen 
stemmen bekrachtigd, welke het keizerryk hebhen her
steld, heeft aen Vrankryk achttien jaren kalmte en 
voorspoed gegeven, die niet zonder roem is geweest. 

Zy heeft de orde verzekerd en den weg opengelaten 
voor alle verbeteringen. Ook hoe meer de veiligheid 
zich bevestigde, hoe ruimer het deel wierd der vryheid. 

De beurtclingsche veranderingen hebben den grond
slag van het volksbesluit veranderd, welke niet kon 
gewyzigd worden zonder beroep op de natie. Het is 
dus noodzakelyk, dat het nieuwe grondweltelyk ver
houd goedkebeurd worde door het volk, zoo als dit 
vroeger plaets had met de grondwetten der republiek 
en het keizerryk. 

Op die twee tydstippen dacht men, zooals ik nu nog 
denk, dat al wat door u gedaen wordt, wettig is. 

De grondwet van het keizerlyke en demokralike 
Vrankryk, zich tot een kleen getal fondamentale schik
kingen bepalende, welke zonder uwe goedkeuring niet 
en kunnen veranderd worden, zal het voordeel hebben 
den volbrachten vooruitgang definitief te maken, en de 
principen des gouvernemenls te vry waren legen de 
politike veranderlykheid. 

De tyd, te dikwyls verloren gaende in woordentwis
ten, onvruchibaer en door drift aengeslookl, zal voor-
laen nuttiger kunnen besleed worden lol het opsporen 
der middelen, geschikt om het zedelyk en stoffelyk 
welzyn van de meerderheid te vergrooten. 

ik richt my lot u allen die sedert 1848 al de hinder
palen zyt te boven gekomen, om my aen uw hoofd te 
plaelsen; aen u, die my sedert twee-en-twinlig jaren 
altyd grootcr gemaekt hebt door uwe stemmen; die 
my door uwe medehulp ondersteund hebt; door uwe 
genegenheid beloond hebt — geef my een nieuw hcwys 
van vertrouwen. 

Door in de stemming eene goedkeurende stem te 
gexen, zult gy de bedreiging van de revolutie tegen 
gaen; gy zult op vasten voelde orde en de vryheid 
vestigen; gy zult de overzetting der kroon aen myn 
zoon des te gemakkelyker maken. 

Achttien jaren geleden zyt gy schier eensgezind ge
weest, om my de meest uitgestrekte macht (e verlec-
nen; weest vandage ook zoo talryk om de hervorming 
der keizerlyke regeering goed tb keuren. Eene groote 
natie en zou zyne ontwikkeling niet kunnen bereiken, 
zonder te steunen op instellingen die gelyktyding de 
vastheid en den vooruitgang bevestigen. 

Op de vrage, die ik u toericht, om de liberale her
vormingen, in de laetste tien jaren toegebracht, te be
krachtigen, antwoordt ja. 

Wat my aengaet, getrouw aen mynen oorsprong, ik 
zal my van uwe denkbeelden doordringen, uw wil zal 
my versterken, en belrouwendu op de Voorzienigheid, 
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en zal ik niet ophouden te werken voor het geluk en 
de grootheid van Vrankryk. NAPOLEON. 

De beweging der nieuwe volksstemming. 
De zeni brief des ministers aen"de openbare amble-

naers is per telegraphe naer alle gemeenten van Vrank
ryk gezonden en reeds aengeplakt naest de proclamatie 
van den keizer. Uit alle twee die stukken kan iedereen 
de juiste beteekenis der volksstemming van den 8 mei 
begrypen. 

De vertegenwoordigers der vreemde mogendheden 
hebben de teksten van die twee stuks aen hunne regee
ringen medegedeeld. 

De heer justicie minister Emile Ollivier, voorloopige 
minister van builenlandsche zaken, heeft in name van 
het diplomatisch corps, de gelukwenschen ontvangen, 
by monde van den pauselyken nuntius prins Chigi, over 
den inhoud der keizerlyke proclamatie en des ministe-
rieëlen zendbriefs, die van zoo groot belang zyn voor de 
vreemde cabinetten als voor Vrankryk. 

— Werkersberaedslaging over "t plcbiscite. — In de 
zale Milière te Parys heeft er reeds eene werkersver-
eeniging plaets gehad, waer eenieder vry en vrank zyn 
gedacht heeft mogen zeggen. 

De burger Garnier, de eerste spreker, bekende dat 
er in de nieuwe Grondwet van 1870 veel dingen zyn 
welke hy goedkeurt, maer daernevens ook slechle din
gen, welke men daervan niet scheiden en kan. Hy 
gelooft derhalve dat men op 't geheel neen moet stem
men. 

De burger Lombard spreekt als volgt: Voor my, bur
gers, slaet het parlementair beheer gelyk met de kat 
in den meelzak der fabel; dat dier wentelt zich in eenen 
vryzinnigen zak, om zich des te beter op zyne prooi Ie 
kunnen werpen. [Gelach en toejuichingrn). 

Het punt nader besprekende, zegt die burger dat de 
acht miljoen stemmen, welke het keizerryk ingesteld 
hebben, afgeperst zyn geweest even als men eenen 
stervende een testament afperst. Het keizerryk is ge
grondvest op geweld en bedrog, en hierom erkennen 
wy het niet. (Uitbarsting van bravos). 

» Men zegt dat, hoe meer de veiligheid gewaerborgd 
is,"hoe meer vryheid men geniet. Dat is niet zoo. De 
ware redens dier vryheid, welke men ons nu vergun
nen wilt, is dat men den ouderdom voelt komen. 

Men gevoelt dat de keizerlyke blaes aengetast is... 
(Algemeen en luidruchtig gelach; herhaelde toejuichin
gen). Men wil den vermoedelyken erfgenaem die kroon 
overhandigen, door zooveel gruweldaden veroverd. 
(Nieuwe toejuichingen). Maer wy en willen geene die-
(atuer, geen parlementair gouvernement, en'wy zullen 
met de grootste kracht protesteeren tot zoolang het 
geweld zal vallen, en wy, zonder de bajonetlen ie ont
moeten, mogen roepen : « Leve de Republiek!» (Drie" 
mael herhaelde toejuichingen.) 

De voorzitter vraegt, of iemand het woord wil nemen 
ter ondersleuning van 't plebiscile. De burger Suchet 
biedt zich daerop aen, doch hy wordt belet door kre
ten, onderbrekingen en gelach, en moet het spreekge
stoelte verlaten. 

Eindelyk stemt de vereeniging de onthouding en het 
neen. 

tSJöïaasa, Secretaris. 
Men schryft. my uit Kortryk : 
Hoe is 't toch Gods mogelyk dat ne mensch zoo non 

armen duts kan zyn. Johan, die sul toch van ne jongen, 
is secretaris o!* pennelekker. Had ik het niet moeten ge
drukt zien, 'k en had het nooit kunnen gclooven. Maer 
't staet gedrukt: Johan, Secretaris! Peisd een keer, 
kiekhoofdige secretaris, 'k misse, voorloopige secreta
ris. Het verstand komt somtyds voor de jaren! Ik ben ik 
ook nog wat voor 't vlaemsch en ik had eerst nog al 
goesle van in die sociëteit te gaen, maer zoohaest ik zag 
wie zy voor tweeden secretaris hadden, 'k moeste la
chen, on ik rekende my veel te dom en niet weerdig van 
in die sociëteit onder de schaduwe van uw vernuft te 
zitten. 

Johan, is 't gy die de circulaire geschreven hebt? 
Proficiat jongen:'t is hooge. Maer als gy nog goesle 
hebt iets te doen drukken, gy zoudt moeten den uitleg 
er by zetten. 

Den westvlaemschen bond kan zeker een edel doel
wit hebben, maer met zoo ne sekretaris lyk gy, den 
bond der vlaemsche gouwen en kan niet missen van 
Ie groeyen, en te bloeyen, en te vloeyen, en van al die 
u kennen en weten Ie prijzen aen hunnen buik te doen 
houden van lachen. 

Johan, Johan! Zyt zeker dat 't vlaemsch uwen ver-
muften geest niet noodig en heeft, 't Vlaemsch heeft al 
genoeg geleden zonder dat men het nog belachelyk 
make. 't Is dat do gezonde reden zal te lyden hebben, 
indien gy uwe medebroeders de schande en 't lyden 
aendoet van voor hun het woord te voeren. Hebben 
zy u misschien gekozen om met u den zot te houden? 

Maer Johan, 'k zie u toen nog geerne omdat gy ne 
brave ziele van ne jongen zyt, en 'k en zou voor niet 
op de wereld u willen doen kryschen. 

'k Zal serieus kouten: Johan, uwe laetste paer schoen 
— gy en draegt loch zeker geen bottes a l'écui/Qre? — 
uwe laelste paer schoen en zyn waerschynelyk nog niet 
gemaekt. en ik hope dat gy nog lange jaren zult'leven 
voor 't welzyn en den voorspoed van den vlaemschen 
bond en voor 't vermaek uwer vrienden. 

Johan, 't is kael en dom: gy gelooft dat gy een arend 
zyt. SY zyt «o veugel, maer 't is ne ganze. Wat wilt gy 
toch, men kan geen zeem scheppen uit ne mostaerdpöf. 
Als do puiden'nu geen h'air en hebben wie kan dat 
verbeleren? De puiden zelve, zy maken van nood eene 
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deugden zy kruipen onder hot water: Jolian, duikt u 
onder een kleermakers tafel keu en gy en zuil üiet meer 
belachelyk zyn: Mei .al misschien nog zeggen dat sy 
ne goên puid— Och! *k misse — ne goè kleeruiaker 
zyt. 

Macr alle baten helpen, zeggen de liberalen, en zy 
rapeu op al dat zy in de strale vinden, zy verdra
gen dereuke uil liefde voor 't menschdom eu den voor-
uilgang. Veel geluk en voorspoed, korlryksche libe
ralen, gy vaderlandstaellelteroprechlelykbeminuer; ik 
eu had het toch nooit kunnen pcizen dat gy, Johan, 
die eene chrislelyke en goede opvoeding ontvangen 
hebt, die van by gezien hebt hoe gelukkig hy is die 
den weg der waerheid bewandelt, die de ware religie 
bemind en de priesters acht en verdedigt, ik en had het 
nooit kunnen peizen, zeg ik, dal gy toch zoo ilauw 
zoudet geweest hebben om hel oor te leenen aeu de 
aeuhangers van 't kwaed, dat gy — helaes, zoo jong 
nog, — de hand zoudet gereikt hebben acn degene die 
't kwaed verspreiden en de schoone vlaemsche katho-
like religie vervolgen. Hoe is 't toch meugelyk! Be-
denkl u wel, uw her te is goed, ik weet het, maer de 
\erleidinge!.... Ziet hier alreeds een slaelke 

Johan is reeds den weldoener der liberalen. Ziet wat 
liy al gedaen heeft. Een schoolkolje dat in de vuilig
heid van zyne wiege versmacht is, Jantje, o ootmoe
digheid der ware grootheid ; Jantje, voortaen hel licht 
en de eure, en de kroone, en den engelbewaerder van 
de vlaemsche zake, Janlje heeft dacr willen inkruipen, 
al dien stank verdragen en wie zou het gelooven 'f Zy-
nen kostelyken tyd verslyten met aen arme schepsels 
van jongens te keren dal de priesters — oh! oh! —-
vyandeu zyn van den vooruitgang en menschenbedrie-
gers enz. enz. te lang en te slordig om te melden. 

Maer, Johan toch! een liedje van buiien zeggen als 
men de woorden vau buiten kent en dal men achter 
den voois niel en kykt, 't en is niets byzonders. 'k Ver-
onderslelle nu dat Johan in den vlaemschen bond de 
toelating heeft van te spreken wat zal hy zeggen? 

Que la torre se taise el ïécoute parier. 
Verdedigers der vlaemsche zake : 
Ik heb ai tyd in myne ziele eene ware liefde gevoeld 

voor 'l vlaemsch en die katholiken daer en die pries
ters... (Bravo! Bravo.) 

Als ik nog niet en wist dat de ware liefde voor 't 
volk al deze kant was, de slag van Kortryk (bravo) dat 
was myne lezing; men bespotte my, maer de liefde 
voor 't vlaemsch deed my die spotlernyen verdragen. 
Fransen, latyu, grieksch zelve die schoone en wonder
bare tale— och! God toch Johan! — Dat al en miek 
op my geen indruk; ik beminde 't vlaemsch en 't 
vlaemsch alleene. lnderdaed, ons vlaemsch was aeu 't 
sterven, maer ik Lieve broeders, myne aendoeuing 
belet my verder te spreken... 

Wal zegt gy daervan? Kozen van op de Leye. Jan 
die u eens zoo schoone outuaeld heeft, is Johan ge
worden eu sekrelaris van eenen bond om de vlaemsche 
zake te verdedigen in al hare taelschikkingen. 

Dat is in de negentiende eeuw. Maer Jan, voelt gy 
de knagingen uwer couscieutie niel? Denkt eens by u 
zelveu; want gy zoudt wel kunnen den ongelukkigen 
weg bewandelen van Fernandje zonder zorgen, dien 
tlinkschen iperling. Zyne oumenschelyke eu liberale 
handelwyze van paeschen zal u welhaest bekend zyn. 
Overweegt eens, vriend, en weest voorziglig. 

Twee SiCESoeaisfugen 
Keizer Napoleon I, was groole liefhebber van het 

schaekschyvenspel (échec), en bracht hiermede geerne 
een uerken van geestontspanning over. Op een kleen 
dorptje, dichte by Parys, had de monark cenen eenvou-
digen pastor ontmoet die dat spel geheel wel kende, en 
als de tyd het hem toeliet, deed hy nog al dikwyls een 
wandelingsken naer de pastorie, en liet er zich meer als 
eens door den eerweerden man eene duchtige kloppinge 
geven. «Gy zyteen kloeke slryder, zei hem eens Napo 
leon, 't is spylig dat gy geen soldaet geworden en zyt, 
gy had een uitmuntende generael kunnen worden. » 

Ëcnigen tyd nadien, het was in 1809, trad eensklaps 
een ordonnaulie-officier van het hof in de nederige dorps 
pastorie, geeft eenen brief af ea vertrekt. De brief luidde 
als volgt: 

« Mynheer, 
Zyne Majesteit komt u colonel te noemen van zyne 

grenadiers. De keizer verwacht u morgen in deTuilerien. 
Aenveerd myne groelenissen en gelukwenschingen. 

Generael Berlhicr. » 
Ge kunt peizen hoe M. de pastor verhaesd stond te 

kyken. Hy drauide en keerde den brief, las en herlas 
den brief. Het adres was toch wel: «Aen den eerw. 
heer N..., pastor te N... » 

— Maer wat beteekent dat toch, grommclde hy, co
lonel van de grenadiers, ik! Wordt de keizer zot dè? 

— Bh! lieve hemel! neen, zei Joanne, zyne dienst-
meise. Dat is uw eigen schuld, mynheer pastor, het 
schaekspcl heeft veel gelyks met den oorlog, waerom 
daer zulke groole krygsheld kloppen? 

— 't Is waer. 
— üaérenboven, colonel, dat en is toch geen kleen 

bier! En wat anders als enkele boeren-paslor Kon com
mandant Duhamel van hier nevens het maer krygen. 
Ho! wal zal ik blyde zyn, u in uwe nieuwe grade en 
costume te zien. 

— Maer, sukkelesse, gy droomt, weetgy dan niet dat 
de wetten, de canons..... 

— Ah! gy vreest de canons? 
— Ik spreke van de canons of wetten der kerko. Dat 

is volstrekt onmogelyk. 
— Ja, onmogelyk, dat en neemt de keizer niet acn, 

hy noemt u colonel, gy zult hel zyn, gy zyt het reeds. 
— Maer, men zou zeggen, waer haelt hy toch zulke 

gedachten, hy weel wel dat ik van myn ieveu gcenen 
sabel of geweer in myne handen gehad en hebbo. 

— is 't anders niet, M. Duhamel zal u dat al gauw 
lecren. Daer, neemt dien bescmslok die in den hoek 
staei, en begin'l maer. 

— 't Zal waerlyk geestig zyn. 
En terwyl Joanne Portcz armesl riep, greep de pastor 

lachend den besemslok in den arm. 
't Meise klakte in hare handen. — Voorwaer, myn

heer de pastor, gy zyt de knapste colonel die ik ooit in 
myn leven gezien heb ! riep zy uit. 

Al met ne keer vloog de deurc open en een forsige 
kerel met dikke knevels komt de kamer binnen gesto
ven, maer den pastor ziende die met den besem'steert 
tegen de baijonnel kruiste, bleef hy al metne keer stille 
staen. 

— Wat djanler, zyt gy aen 't acn vangen, M. pastor? 
—- Ik leereden soldaten slyl, M. Duhamel, lyk als je 

ziet. Gy komt juist van pas, gy gaet my daerin helpen. 
— VVaerin u helpen ? 
— Wel om myne exercitie te teeren. 
— Wordt gy zot? 
— Ik niet, geloof ik, een ander, dat is wel mogelyk. 
— Nu, ik kwam u ook eenen dienst vragen. 
— Spreekt, gebuer, ik ben gereed voor u. 
~ Hewel, terwyl gy toch wilt soldaet worden, 'k zal 

u helpen; maergy van uwen kant, moet rny algauw lee-
ren misse lezen en zingen, preöken en bieclHe hooren, 
in een woord, al wat gy zoo al kunl in dien aerd. 

— Nu wordt gy zeker zot? 
— Zoo min ais gy, mynheer pastor, maer de keizer 

komt my daer zoo aenstonds ae!moesenier Ie noemen 
van zyne grenadiers. 

De twee mannen bezagen malkaer en vielen zoodanig 
aen 't lachen dat zy hunnen buik moesten vast houden. 

De adressen van de twee brieven waren verkeerd ge
schreven. Die welke Duhamel ontvangen had was voor 
den pastor bestemd, en die van den pastor was voor den 
commandant. 

Zoo als mynheer pastor toen nog voort leeren exerce
ren heeft, en mynheer commandant leeren misse lezen 
heeft, en kan ik u voor de waerheid niet zeggen. 

't Was ©p go© va»y«3ag. 
Men kan somtyds niet weten 

Waer dat een koe nen haze vangt, 
En of ik voor myn eten, 

VaHdaeg geene oesters kryge? *l hangt 
Maer af van eene zake, 

Dewelke eenieder gauw zal raen, 
Te weten of myn smake 

Met de oesters kau te gare slaen. 
Myn smake is nog al diere, 

En de oesters zyn fameus goe'toop, 
En in myn liereliere 

En zit er geenen tinnen knoop, 
Waer zal 'k nu de oesters krygen ? 

't En zy misschien by mynen vriend, 
Die v/eel dal ik kan zwygen, 

Als hy my zulks op tafel dient. 
Zoo 'k zal maer eens gaen kyken 

En zien wat hy ten besten heeft, 
En hem de mauwe stryken 

Als hy vandaeg wal oesters geeft. 

'k Ben by myn vriend gekomen 
Waer alles op de tafel stond, 

Een dingen uitgenomen, 
't Was da 'k daerop geene oesters vond. 

Hel spyt my boven male 
Dat ik gecue oesters geven kan, 

Zei mynen vriend, maer 'k late 
Het voor de groole kosten, Jan. 

Dat schilt toch al te vele, 
Van als g' uw mond eens openstelt, 

Daer vliegen deur uw kele, 
Veertien centiemen wel geteld. 

Die nu nog oesters lekken 
Zyn icgeiwoovdig maer bankiers, 

Of groole lekkerbekken, 
Of hier ea daer wat bankroeliers. Jan. 

'4 Kfiesawa vr.sa eS« wefee. 
Maendag 9 mei, zal de solemnele processie, in dewel

ke de allcrweerdigste Schat van het Heilig Bloed onzes 
Zaligmakers luisterlyk gedregen wordt, met de grootste 
plegiigheid geschieden. 

•'s Morgens, quarl voor 9 uren, vertrekt de geestelyk-
heid, zoo van binnen als van buiten de slad, processie-
wys, uit de Cathedrale kerk van Sinl Salvator, naer de 
H. Bloedcappelle, van waer, (en 9 ure, de plechtige om
gang begint. De benedictie, op den Burg gegeven zynde, 
wordt de onschatbare M. Ruliquie, vergezeld door de 
EE. heeren capellanen, door het magistraet der stad, 
alsook door de heeren proost en leden des broederschaps 
van den H. Bloede, naer de cathedrale kerk gedragen, 
en op den hoogeti autaer geplaets; daerna pontificale 
Hoogmis, door Z. D. H. Mgr Anthonis, bisschop van 
Gonstanlia. Na de hoogmis, wordt de solemnele proces
sie voortgezet langs de gewoonlyken toer. 

— Men is bezig, op St-Anna kerkhof te Brugge, met 
delven voor hel maken van een nieuwe strale. Men 
haelt veel gebeenderen op, men vindt grafkelders en 
gansche mensehen geraemten. Zaterdag heeft men twee 
geraamten gevonden, die nevens elkander lagen en nog 

goed bcwaerd waren. Al die menschelykc overblyfsels 
zullen zorgvu'ldiglyk wederom ter arrde besteld worden. 

— Gent is in vollen voorspoed, er en slaen maer 900 
huizen Ie huren en ze'u bouwen maer altyd voort. Ten 
allen kante van de slad ziet men matsenaers met't tru
weel en moker in d'hand. 't En is hier te Brugge alzoo 
niet, men moet hier schoone spreken om een kamertje 
te huren, en daer waer er nog ecnige werkmans huize-
(jos slaen, meu breekt ze af en men bouwd er groole 
in de plaetse. 

— M. de kanonik De Haerne, tegengehouden te Roo-
men door eene onpasselykheid, heeft aen de Kamer, 
waervan hy representant is, een nieuw verlof gevraegd. 

— AI. P. J. Carlier, bestierder der Damen xan Roüs-
brugge, te Iper, is in die stad, den 20 dezer, in den ou
derdom van 02 jaren en 4 maenden overleden. 

— Te Rotterdam zal er in 't korte eene nieuwe weke-
lyksche gazelle voor den dag komen onder den titel van: 
de 10 geboden, Van langsom beter! Met nog een bèlje tyd 
en patientie, zullen ze nog gazellen uilgeven met titel: 
de zeven werken van bermlier lig heul; de vier punten van 
het geloove, of de vyf geboden der H. Kerk. 

— In de gemeente Nijego, in Vriesland, verre genoeg 
van hier, heeft eene koei, toebehoorend» acn de weduwe 
Bosma, vier, 'k zegge vier, voldragen kalvers ter wereld 
gebragt. Ware dat te Brugge gebuerd, 't had een for
tuintje geweest voor 't wewetje, nu surtoul met de mei-
foore. 

— De Genlenaerszullendcem? genieten van Dessous-
le-Moustier, het monster uil het Walenland, tot stadsge
noot te krygen. 

Zoo wilt het Z. M. Bara. 
— Den 20 dezer, heeft er een groot ongeluk plaets 

gehad in de wetgevende kamer te Richmohd, in New-
York. De planken vloer van de tribune is ingestort, 
door de masse van volk die er zich bevond. Er "zyn 40 
dooden, waeronder verscheidene representanten, en 130 
gekwetsten. 

— Een bewoner uit het St. Jansslraelje te Antwer
pen, heeft zich willen van het leven brengen, met in de 
kasteelschc-veste te springen. De kerel was dronke, en 
dank aen spoedige hulpe, wierd hy gered. Ja maer, de 
dronkaerd en was daerover geen bètje content, zulde, 
en was te wege zyne redders ne ferme roefelinge te ge-
gen, had het niet geweest dal de policc kwam en hem 
naer zyn huis geleidde. Hy zei aen de police dat het be
lachelyk was hem te redden, want van dage of morgen, 
zei hy, zal ik dat alïairlje toch herbeginnen. De police 
vroeg aen menheere den dronkaerd waerom hy hem 
wilde van 't leven brengen? Omdat Belgenland, ant
woordde hy, een apenland is. 

-~ Over cenige dagen zat er een man aen de statie, 
buiten voor eene eslaminet bezig met een zegeltje op 
eenen brief te plakken. Pouf! daer komt da deugeniet 
van menheere de wind en de brief vliegt weg. De maa 
loopt er achter maer en kan hem niel inhalen. Bon, ge
heel wel, zegt de man, hy is toch gefrankeerd, hy zal 
wel vliegen waer dal hy yyn moet. 

— Dysendag is te Antwerpen het huwelyk gesloten 
lusschen mejoufvrouw Ëlisa de Laet, dochter van den 
representant, en M. Joseph Herrebout, avoeaette Brugge. 

— Er worden zeer dikwyls aerdige bekendmakingen 
m de gazellen geplaetst. De eenen dat zy de schulden 
van hunne vrouwen niet meer aen en trekken, de vrou
wen van hunne mans, of ouders van hunne kinders, enz. 
maer hier is nu eene van de raerste die ik nog nooit ge
hoord of gezien en heb, macr ook 't is van ne dj ik, en 
de djiks zyn vize kerels. Hurkt liever : 

« Iedereen wordt verwittigd door dit bericht, dat zy 
my, die dit onderteekenen, onder geen hoegenaemd 
voorwendsel, credielcn mogen geven; want van heden 
te beginnen en zal ik geene enkele schuld meer betalen, 
die ik nog zou kunnen maken. Get.: John Hewitt. » 

— 't Heeft zaterdag gestormd op het stadhuis te Ant
werpen, ten iwaelveu en had de schepenen gelast met 
den burgcrlyken stand, nog niet gedaen met paertjes te 
trouwen dal er zoovele waren, 's Anderendaegs zynder 
op nieuw oti paertjes aen 't stadhuis geplakt. 

— Men verzekert dal Prins Pierre Bonaparte in on-
derhandeliuge is, om te Mechelen een groot en schoon 
hotel ie koopen. Het huis dat hy te Brussel bezit is nos 
altyd onbewoond. 

— Donderdag zyn er uil Brussel wederom 15 nieuwe 
vrywilhgers vertrokken naer het corps der pauzelyke 
zouaven. 

— Er is te Brussel een student gecondemneerd tot S0 
francs boete of 10 dagen gevangenis, en de kosten van 
't proces, en in geval van weigering hiervan, nog tot 8 
dagen gevangenis, omdat hy de name van God niet en 
wilde noemen als hy zynen eed moeste afleggen voor de 
rechtbank. 

— Koning Leopold en heeft geen goeste om van de 
jare buitenlandsche reizen te doen, simpelyk zal hy 
eenigle uilstepljes doen in het binnenland. 

— De gouverneur van de provincie Luik heeft twee 
leden van den gemeenteraed, de heeren Bourdon en Gil-
lon, gelast een nicnwschepencollegie't samen te stel
len, door dat de burgemeester en schepenen hunne de
missie aen den koninggegeven hebben. 

— De chiueesche ambassade die te Brussel aengeko-
meu is, bestaet uit 21 persoonen. Vize cadets, zeker 
met dat struivelke hair op hun hoofd, 'k zou ze een keer 
willen zien. 

— Over ecnige dagen wandelde miss Frère-Kennedy 
dochter van lord Nigel Keunedy op de nieuwe kaeie te 
Blankenberghe; hare voet gleed uit, en het meisje viel 
in de zee. De heer Percy Pendall zag het, sprong erach
ter, eu gelukte er in, haer na veel moeite te redden. Des 
avonds heeft meu het meisje naer Brngge overgebracht. 
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— 't (leeft donderdag den toeslag g e w e e s t der gron
den van de n i euwe strate, aen Ste-Anna kerke . Van de 
38 koopen en zyn er maer 6 toegcs legen gewees t . Vier 
koopen aen 4(j fr. de vierkante meter, ge legen op het 
kerkhof, en twee in de strate aen 14 fr. 

— D e koninginne der Belgen is den 27 dezer te W o e -
n e n aengekomen , a lwaer t l . M. door den keizer, de 
aertshertogen en aertshertoginncn in de statie ontvan
gen is gewees t . Zy is afgestapt in het paleis van den 
aertshertog Albrecht. 

— Dat ge lukkig Spanje, sedert dat hare koning inne 
er niet meer en rigiert, en heeft nog zonder geene on
lusten geweest . Dysendag avond , 26 dezer, zyn er o n 
lusten uitgeborsten te Alcala en Se lva , in de provincie 
T e r w e l . Er zyn een ige dooden en veel gekwets ten ten 
gevo lge der worste l ing met de troepen. 

Op denzelfden oogenbl ik braken er onlusten uit te 
Sant iago , in de provincie Galicië. Aldaer zyn er een 
honderdtal revolut iemakers aengehouden . 

— O! de kinders! de kinders!— De kinders hebben 
s o m w y l e n aerdige gedachten . Hier is een knape die hel 
ge luk van zyne ouders niet en zal u i t m a k e n , indien zy 
op h u n n e hoede niet en zyn . 

M. X., de voornaemstc huerder van een hu i s in Aerue 
Pigale, heeft eenen j o n g e n van 40 jaren o u d . Verleden 
zondag w a s de knape o p het denkbeeld gekomen een 
wande l inkske te doen , en zyne kleene camaraedtjes te 
rega l ecren; hy en vond niets beter als zyn vaders por-
temonnaie meê te n e m e n . ->• « 

Van dien kostbaren buit voorz ien , trok hy naer het 
Sint-Pietersplein te JVlontmartre, a lwaer hy een knape 
Tan zynen ouderdom ontmoet t e . 

Hy mackte spoedig kennisse met h e m en terwyl het 
bezit van den portemonnaie hem lastig v ie l , overhan
digde hy denzelve aen zynen vr iend, d ie h e m vergat 
w e e r e te g e v e n , op den oogenbl ik dat zy van malkaer 
sche idden . 

W e l n u , in de portemonnaie zat er meer als 2 duist fr.. 
verschi l lende coupons van y z e r w e g e n en der openbare 
schatkist , al les aen drager. 

M. X . t d ie troosteloos i s , en heeft van zynen erfge-
naem geene hoegenaemde ju i s te in l icht ing kunnen be
k o m e n , opzichtens het kind aen w i e hy zynen porte
m o n n a i e gegeven heeft. 

— Er heeft in Griekenland een verschrikkelykemoord 
plaets gehad, door baenstroopers op verschillende en-
gelsche reizigers gepleegd. Ziet hier eenige inlichtingen 
diesaengaende, gegeven door de Times, een engelsche 
gazette : 

Op maendag 11 April, begaven zy zich des morgends 
zeer vroeg van Athene naer Marathon. Zy waren met 
acht in gptal, hierin niet begrepen een leidsman, vier 
gendarms en conducteurs. Onder hen bevonden zich 
lord en lady Moncaster, M. en Mevr. Uoyd en hunne 
jonge dochter, M. F.«Vyncr, gewezen lid van het par
lement voor Ripon, M" Herhert, een van onze legatie-
secretarissen te Athene, en de secretaris der italiaen-
sche legatie. Lord en lady Muncasler, alsook M. Vyner, 
begaven zich gezamenllyk naer het oosten. 

M. Edward Lloyd is een engelsche avocaet en bevond 
zich, gedurende eenigen tyd te Athene voor de onder
neming van den yzerenweg in den I'ireus. In den aen-
vang van het jaer, hadden zyne vrouw en zyn kind 
zich by hem gevoegd. 

De legatie-secretarissen bevonden zich te Athene, 
natucrlyk voor het uitoefenen van hunne functien. 

Men verzekert te Athene, dal in principe, de mi
nisier van oorlog geweigerd had een militaire geleide 
aen die reizigers te verleenen. 

De baenstroopers door de troepen vervolgd, hebben 
gepoogd naer Euboca te vluchten. 

Na hel gevecht, hetwelk er had plaets gehad, vond 
men negen baenstroopers dood (waeronder hun opper
hoofd) en een gekwetste. 

Het overige der bende, samengesteld uit twaelf per
sonen, wordt vlytig door de troepen vervolgd. 

Een oorlogschip, hetwelk aeu tiet gevecht tegen de 
fcaenstroopers deel genomen heeft, heeft de lyken naer 
den Pireus overgevoerd. 

De misdaed heeft plaets gehad op het gekende veld 
van Marathon. De dieven waren ten getalle van 50, 
goed gewapend. Een van de gendarms wierd onmidde-
lyk gedood. Gevangen genomen, bepaelde men den 
losprys en lord Muncasler wierd naer Athene gezonden, 
om de betaling te negocieeren. Men bepael'd 025,000 fr. 
daerenboven eene amnestie. Met grieksclte gouverne
ment heeft troepen afgezonden, om de gevangenen, 
altemale voorname persoonen, te verlossen. Ilelaes» 
dat heeft het ongeluk veihaesl. At de gevangenen zyn 
vermoord geworden. 

De Grieken die in de stad Triest wooncn hebben 
eene inschryvinge gedaen, mei hel doel om eene na 
tionale belooninge te verleenen aen de familien der 
gendarms, die by het verdedigen van de vreemde rei
zigers legen de baenstroopers bezwekeu zyn. 

De lyken van MM. Uoyd en Herbert, zyn naer Athene 
gevoerd en in de protestansche kerk geplaelst. De be
graving heelt den 25 dezer ten 4 uren namiddag plaets 
gehad. 

De loning van Griekenland, gevolgd door een proote 
massa volk, heeft de lyken van MM. Herbert en Lloyd 
naer het kerkhof vergezeld. De koninginne beeft ins-
gelyks de lykdienst in de protestantsche kerke byge-
Wond De militaire eer is aen de overledene bewezen 
geweest. 

De lyken van M. Vyne en grave Boyal z.vn insgelyks 
naer Athene gevoerd geweest Voor zyne dood had M. 
Vyuer zjn testament derwaerts gezonden. Volgens zy-

'•• • • ' " u ' mir-i i ii . . . •>••• • • m i . . . i .» . 

n e n uitersten w i l , moet zyn lyk gebalsemd naer Londen 
overgebracht w o r d e n . 

Er zyn zeven hoofden van baenstroopers naer Athene 
overgebracht . Er worden nog andere verwacht . 

Per tclegfticf. 
Laelsle Kamernieuws: 29 April. 5 u. 29 m. 's avonds. 
De 3 eerste artikels van de wet op het zout zyn aen-

genomen. De propositie door M. Visart voorengesteld 
ten einde het invoerrecht op het geraffineerd zout te 
brengen op 3 francs, is verworpen. 

Zoo zal hel gaen met de borreltjes ook, meen je! 

Prlestferlyke benoemingen. 
Mgr de Bisschop van Brugge komt de volgende be

noemingen te doen : M. Mullier, onderpastor te Moes-
croen, wordt pastor te Herseaux; M. Cailllau, onder-
pastor te Hoogstade, wordt onderpastor te Poelcapelle; 
M. Gallewaert, onderpastor te Be veren by Rousbrugge, 
wordt onderpastor te Hoogstaden; M. Lootens, onder-
pastor te Sysseele, wordt onderpastor te Beveren by 
Rousbrugge; M. Canepeel, onderpastor te Voormezeele, 
wordt onderpastor te Sysseele; M. Scherpings, capel-
laen in de calhedrale te Brugge, wordt onderpastor te 
Voormezeele; M. Lemenu, onderpastor te Herseaux, 
wordt onderpastor te Moescroen; M. Bolliou, coadjutor 
te Herseaux, wordt onderpastor te Herseaux. 

JSLyn. S p r e e k k a m e r t j e . 
't Huisliggere, 't is niy onmogelyk daer iels te kunnen van maken, 

je moet dat è bètje beter aen tien dag leggen. Nu, als je maendag komt, 
wy zullen 't affaire wel arrangeren. — Kaltepoot, ga-je achteruit bly-
vendé? —Husaerlje,'k en hén liruintju niet gezien, mannetje, Pol de 
Leeuw vraegl hoe dat 't ligt met de werkmans drank? — Uponhtil, er 
is nieuws onder de zunne, hé ? — B«rlje, kun-je my niet zeggen waer-
by dal 't komt dat 't niet en wekkerl? Smouten ze misschien de wieltjes 
met hazevel? of zetten ze misschien nieuwe airkes derop met de mei-
foore ? 

BUIlGEllLVkEN S T A E T . 
Huwelyken. 

Den 23 April. — Ferdinand De Waepenaert, grondeigenaer en Alice 
baronne Van Zuylen Van Neyvelt, grondeigenares. — Den 27. Joannes 
Verhaeghe, ncgocianl en Marie Deschryver, byzondere. Edouard Du pan, 
professeur van muziek en Rosalie Moerman, byzondere. August De Bus-
schere, bedienden by het prov. Gouv., en Marie Dehaudt, byzondere. 
Francais Gillemon, barbier, en Gelesline Valcke, herbergierster. Jacobus 
Hyde, hakker en Rosalie Devriese, herbergierster. Louis Dcvelder herb., 
en Isabella Grahame, dienstmeid. — Den 28. Louis Lammens, koopman 
en Anna De Wulf, byzondere. — Den 99. Alphons Van Daele, werkman 
en Rosalie Accacrl, kantw. Joannes Depoorler, werkman en Philomène 
Fémy, kantw. 

Overlydens. 
Den 23. — Heuri Adam, 76 j . , 11 m., echtg. Marie Proveux, Jacohi-

nessenslraet. MelanieGabriel, 37 j . Werkhuisstraet.— Den 25. Catharina 
i Ghristiaens, 32 j . Jan Boonemstrael. Louise Puyenbroeck, 34 j . Ganze 

straet. Leonard Timmermans, 30 j . Botiverieslract. Marie De Bremaec-
ker, 95 j . 8 m. wed. Petrus Noë, Walplacts. Corneille Huerkens, 52 j . 
echt. Joanna Cools, Bouvmeslraet. — Du 26. Marguereta Mazon, 68 j . 
Bouveriestrael. Philippe Van Stockeren, 57 j . wed. Marie Vanvyve, 
Werkhuisstraet. Bernardus Harnisfeger, 68 j . echtg. Angelica Ruggery, 
Mariastraet, — Den 27. Joanna Buys, 85 j . wed. Pieter Vandezande, Pot-
terierey. Josoph Verkooren, 39 j . wed Hortentia Bonheure, Mariastraet. 
Pieter Simoens, 57 j . echtg. Melanie Baert, St-Joorisslraet. Cecilia Jans-
sens, wed. Pi«ler Vanhoulryve, St-Joorisslraet. — Francisca De Ros, 64 
j . echtg. Aulonius De Bader, Mariastraet. Catharina Minneere, 78 j . 
wed Lamme, Ste Clarastraet. Joannes Thomas, 56 j . echtg. Barbc 
De Buck, Mariastraet. Gharlotte Van Renlcrghem, 76 j . Pliilipstocksiraet. 
Louis Rappé, 49 j . echtg. Justine Veys, Groeninge. 

4 kinders onder de 9 jaer. — 14 geboorten. 

B E K E N D M A K I N G E N . 

Vcrkoopzael, Oiidcnburgstract, te Brugge. 

Door sterfgeval en by oorzaek van vertrek. 

O P E N B A R E V E R E O O P I N G 
VAN SCHOONE ACAJOU EN ANDERE 

MEUBELEN 
schoone Schauwspiegels, antigue Pendule, (STYLE EM

PIRE), schoon Cliineesch, Japaonsch en ander Porce-
lein, Keukengerief, yzer Schauwen, Menagielynwaet, 
Mans- en Vrouw-Kleederen, Boddegoed, Piano-Buf
fet, van Binaldi, enz. 

W O E N S D A G 4 JVTEI 1 8 7 0 
EN VOLGENDE DAGEN, 

telkens 's morgends ten 10 en 's namiddags ten 2 ure, 
zal er openbaerlyk in gemelde Vcrkoopzael verkocht 
worden versclieide Garnituren Stoelen in damast en 
in groene reps bekleed, een Garnilure in tapisserie en 
in palissandre, bestaende in 6 Stoelen en 2 Fauteuillen, 
coulisse-, dejeuné , ovale-, vierkante-, nacht- en andere 
Tafels, Commoden, Commode-Toilet te, Basbuflfets, 
Klecrkassen, acajou en andere Beddebakken met en 
zonder Ressorts, Bed- en Venstcrgordynen, Stoors ex-. 
Ira schoone Pendule (style empire), schoone Schauw-
spicgels waeronder een van 2 m. 20 op \ m. 40 en een 
van 5 m. op 1 m. 00, schoone Vloer- en Trap-Tapyten, 
schoon*} Tafelscrvitie in Ooornyksch Porcelein, Coffy 
Scrvitien en ander Porcelein, Cristal, Glas, Gleyers, 
Koper, Tin en Yzerwerk. Yzerschouwcn, Menageren, 
schoone wolle Matrassen, Hoofdeinden, Oorkussens, 
Sargien. Spreen, Bedlakens, Servietten en liamlakeus, 
alsook Mans- en Vrouwkleederen. 

Cone schoone verzameling Cliineesch, Japaensch en 
ander PÜUCELEIN, waeronder versclieide stelsels van 
5 stuks. 

Ecie schoone Piano-BuiTet in palissandre van Ri-
naldi, enz. 

N. B. Het Porcelein en antique Pendule zullen den 
Donderdag ten 5 ure namiddag verkocht worden. 

Op gewone kondüien, door het ambt van bevoegden 
ambtenaer en betaelbaer ten kantore van Em. Diill»vrt-
Van lleckc, in gemelde Vcrkoopzael. 

UIT ER HAND TE KOOPEN 
Eenen Welgekalanten WINDMOLEN, waervan het onderste deel in 

steen, dient voor Stamkot, en hel bovenste in hout, voor Koorn-
Windmoleii; met Woonhuis, Olie Magazyn, Citerne, Pakhuis en andere 
Gerieflykheden, benevens den Molenwal, twee Hovenierhoven en Zaei-
land, te samen groot zeventig Aren en zeventig Centiaren, volgens 
tytel al gelegen te BiieUn, langs den steenweg naer Yperen. 

De hovenstaende goederen zyn verpacht aen PETRUS DUFLOU. 
Zich te addresseeren voor de conditien, by CHARLES DE BAENE, 

Popnringhe, Gasthuisstraet, N° 46. 
Met gemak van betaling. 

JAERLYKSOHE 
GJ-roote "VendLitie. 

MAENDAG 2 MEY 1870, 2 ure namiddag, te St-Pie-
teri (Scheepsdaele), in de Geernaertmarkt, grooic 
koopdng van: 

28 Kalf koeyen, Kalfveerzen, Verwekoeyen, Jaerling 
Veerzen en Ossen, tweetandsche Veerzen en Ossen, een 
party Hooi en Kuipers Banden, en alle slag van gezaegde 
Houtwaren. 

Door bevoegden ambtenaer en betaelbaer ten Kantoore 
van néuiré Vauderbeke, Kandidaet-Notaris, Geld-
muntsiraet, 37, te Brugge. 

EUG. C00LS-W4ËGËMËRË 
K o o p m a n i n K o o i e n 

WËSTMËËRSGH G. 34, BY DE STATIE, 
heeft d'cer het publiek en zyne kalanlen bekend te 
maken, dat er een Schip Kolen voor zyne rekening zaj 
lossen van Maendag aenstaende 2 Mei, in de Spfegelrei, 
als Gailletten, Gailletterie, tout venant Brizetten. 

De persoonen die begeeren zich te bevoorraden, zul
len hunne kolen ten huize gebracht worden. 

Zoo als voorgaendelyk verhoopt hy dat de goede hoe
danigheid en de gematigheid zynei* pryzen hem den 
voorkeur zullen geven. 

BERICHT! 
De Bestuurraad der Maatschappij van verzekering te

gen brand De Vereenigde Eigenaars, gevest igd te Brus
sel , heeft, in zitt ing van 4 April, benoemd tot het hoofd
agentschap van Brugge , de Heeren Jules Anthone en 
Lcopold Philippe. 

D e B u r e e l e n zijn gevest igd Naaldestraat, \0. 
De Bestuurder algemeen agent, 

HAMOIR D E R E U S . 

Guano in vaten. 
Onvervalschle Guano in toe-

gezegelde vaten, regslreeks inge
voerd. Te bekomen by dHeeren 
A. Rapaert en C", 26, Grenzel-
straet, Brugge. — Vryen toegang 
in de Magazynen. 269 

VERANDERING VAN WOONST. 

Fabriek van Kerkornementen, 
B. SCHOTTE-ANTHONE 

gewoond hebbende in de Moerslraet N° 65, komt zich te vestigen 
in de Noordzandstract, N° 70 (naby de Statie van den yzcrenweg.) 

Men vindt er eenen grootcn keus van schoone stollen, alsook de kuns-
itge bewerking van alle soorten van Borduersels aen de voordeeligste 
pryzen. ->ö» 

A. D ' H A E S E , Koopman in Iloui l l ie- en Bosch ko 
len , Noordzandstraet, N° 45 , te Brugge . 

MARKTPBYZEN DER VOLGENDE WAREN 
BRUGGE, 50 April. — Per Hectoliter. 

Tcrwe, 15 50 a 19 25 Sucrioen, 00 00 a 00 00 
ftogge, 12 00 i 14 00 Boekweel, 00 00 a 60 15 
Boonen, 10 00 a 17 00 Aerdpppels, 8 00 a 10 00 
Geerste, 12 88 a 15 62 Boter per kilo, 2 54 a 2 73 
Haver, 8 00 a 10 00 Eyer per 36, 1 53 a 1 73 

VEURNE , 97 April. — Per 145 liters. 
Terwe, 25 50 a 2̂ ) 75 Haver, U 00 a 17 00 
Rogge, 20 00 a 21 25 Boonen, 24 00 a 23 51* 
Sucrioen, 18 00 a 21 25 Erwclen, 24 00 a 26 50 

POPER1NGHE, 29 April. —Per Heet. 
Terwe, 19 05 a 00 00 Aerdappels, 10 00 a 00 00 
Rogge, 14 00 a 00 00 Boter per kilo, 3 00 a 00 00 
Haver, 10 23 a 00 00 Hoppe per 50 k. 000 0 a 000 00 

ROUSSELAERE 20 April, —per Heet. en half. 
Nieuwe Terwe fr. 28 00 a 50 00 Acid. 100 kil. 8 00 a 8 50 
Oude » 57 50 a 37 00 Boter per kilo. 2 05 a 3 00 
Australische Tarwe 27 00 a 28 50 Eyers per 2a. 1 54 a 1 63 
Roode • 27 00 a 28 00 Viggens 20 00 a 51 00 
Rogge 20 50 a 21 50 Koolzaed 48 00 a 50 00 
Haver 15 50 a 16 50 Koolz-Olie 103 kil. 100 00 a 000 00 
Boonen 28 00 a 30 00 Lynz.Olie 105 » 81 82 a 82 00 

D1XMUDE 25 April. — Per hectoliter. 
Terwe, Ui 52 a 18 02 Boonen, 16 !i5 a 18 23 
Rogge, 00 00 a 00 00 Boter het st. 7 h. 1 81 a 2 4S 
Sucrioen 12 41 a 14 00 Eyers per 25, 1 45 a 1 54 
Haver, 9 66 a 11 58 Aerdappels (100 k.) 11 a 12 00 

GENT, 29 April, per hot. 
Terwe, 21 00 a 00 00 Eyers, 1 50 a 0 00 
Rogge, 15 50 a 00 00 Aerdapp., 100kil. 9 50 a o 00 
Geëiste. 14 00 a 00 00 Koolzaed, 47 50 a 00 00 
Vocilerhayer, 9 25 a 00 00 Lynzaed, 56 00 a 00 00 
Ilockwt'ü, 17 50 a 00 00 Koolzaodolie, 54 00 a 00 0» 
Boonen, 16 00 a 00 00 Lynolle, 45 00 a 00 00 
Doler, per kil. 2 90 a 00 00 Kerapolie, 24 00 a 00 0o 

B r u g g e , Drukkery VANDENBGACIIU-DBNAUX. 
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INSCHRTVINGEN EN BETALINGEN 
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EN Ot ALLS 
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mits cene verhooging van 25 cenliraen 
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De Vlamingen zyn getrouwe onderdanen — maer — zy en verdragen geen slavernij » {Keizer Karel). 

y ^ p r y w t voor s tad 3 ffr. 5© e. en voor de provincie 3 fr. 75 e. vooraf t e be ta len aeu d r u k k e r VANDËNBülRCrilfl-DMAUX, te Brugge. 

YZERENWEG VAN DEN STAET. - 4 April. 
De uren met een (*) geteekend zyn expres-treinen. 
Van Brugge naer: 

Oostende 7.17 8*28 9.34 10.43 2.37 7*25 8.32 
Gent, Brussel, Meche-

len en Antwerpen 7*13 7.38 10.08 12.43 3*27 0.13 6.38 
V. Ostende n. Brugge 6*45 7.00 9.30 12.03 3'00 5.45 6.00 
Van Gent » 6.02 7*59 8.45 9.28 1.22 6"36 7.17 
Van Brussel » 6*27 8.08 12.02 5'»» 5.57 
V. Antwerpen » 6.»» 9.50 3.45 4*50 
Van MeclicJen » 6*45 10.42 5*30 

YZERENWEGEN VAN WESTVLAENDEREN. 
Brugge 8.30 12.25 5.50 6.40 
Thourout 8.57 11.50 12.53 5.54 7.08 
Lichlervelde 6.»» 9.06 12.»» 1.03 6.03 7.17 
Rousselaere 6.19 9.24 1.22 4.25 6.16 7.38 
lseghem 6.33 9.39 1.37 4.40 6.27 7.50 
Ingélmunster 6 419.48 1.44 4.54 6.32 7.58 
Kortryk 7.»»10.10 2.10 ' 6.50 8.25 
Vertrek Kortryk 8.5510.15 2.15 4.30 7.50 8.35 
Meenen * 8.5810.35 2.37 5.10 8.12 9.»» 

Wervick 
Comen 
Yper 
Poperinglie 

9.0610.41 
9.1410.50 
9.3911.15 
9.5511.35 

2.45 
2.53 
3.19 
3.35 

5.35 8.20 9.10 
6.15 8.28 9.24 
7.»» 8.54 9.50 
7.25 9.1010.10 

Van Poperinghe naer Brugge. 
Poperinglie 5.55 9.15 
Ypur 6.15 9.55 
Comen G.32 9.56 
Wervick 6.39 10.05 
Meenen 6.50 10.18 
Korlryk 7.10 10.35 
Vertrek Kortryk 7.40 10.42 12.45 
Ingélmunster 8.01 10.58 1.04 
lseghem 8.11 11.05 1.10 
Rousselaere 8.27 11.18 
Lichtervelde 5.10 8.46 11-55 
Thourout 5.17 8.55 11.40 
Brugge 9.25 12.05 

R O U S S E L A E R E 
Van Rousselaere naer Yper 9.30 

12.»» 
12.20 
12.37 
12.44 
12.55 
1.15 

3.15 
321 

1.24 3.35 
1.45 
1.55 
2.25 
— YPER. 
1.30 7.45 

4.40 
5.»» 
5.27 
5.35 
5.50 
4.15 

5.»» 7.»» 
5.17 7.20 
5.25 7.26 
5.40 7.40 
6.»» 7.59 
6.08 8.08 
6.50 8.38 

5 35 
5.55 
6.16 
6.25 
6.54 
6.55 
8.40 
9.05 
9.15 
9.40 

10.»» 

Yper naer Rousselaere 7.30 12.25 6.40 

T H O U R O U T — O O S T E N D E . 

Van Thourout naer Oostende 5.30 9,00 2.»» 8.10 
Oostende naer Thourout 8.00 9.0» 12.00 6.18 

L I C H T E R V E L D E — V E U R N E 
Liehlervelile naer Veurne 6.10 ».15 11.55 1.50 8.05 
Dixmude naer Veurne 6.51 9.5* 12.15 2.29 8.46 
Veurne naer Lichtervelde 7.^5 11.40 5.20 5.02 6.34 
Dixmude » 7.58 12.1Ï 4 10 5 25 7.07 

N I E U P O R T — D I X M U D E . 
Vertrek uit Nieuport 7.20 11.35 4.40 

» Dixmude 10.00 2.35 8.50. 

BRUGGE NAER GENT LANGST EECLOO. 
Gent naer Eecloo en Brugge. 6.45 9.18 12.55 2.40 5.20 7.20 9.10. 
Brugge naer Eecloo en Gent, 7.25 9.30 12.35 4.10 6.40 7.10 

B R U G G E N A E R B L A N K E N B E R G H E EN H E Y S T . 
Brugge naer Blanki'nherghe 8.25 10.45 den zaterdag, 2.40 7.23 
Blankenherghe naer Brugge 635 9.24 » 11.40 
Brugge naer Heyst 8.25 2.40 7.25 
Heyst naer Brugge 6.05 11.20 5.20 

Diafivela llsicra. 
By de opening van het Vaticaensch Concilie, riep 

Satan zyne hoogere en leegere duivels byeen, om 
hunnen raed in Ie winnen over hetgene hem te doen 
stond in eene zoo dreigende omstandigheid. Nauwelyks 
had de opperste der duivels eenige voorname punten 
aengegeven, of de eene sloeg voor om eenen oorlog 
te doen uitbersten lusschen Vrankryk en Pruisen ; dan 
zouden de bisschoppen dier landen op hunne zetels 
moeten blyven en Roomen zou de fransche troepen 
moeten missen; van het Concilie en kon dan niets 
komen. Een ander gaf het plan om Victor Emmanuel 
door eene samenzweering van kant te helpen en 
nogmaels de roode republiek tegen Roomen te doen 
optrekken. Een derde wilde een sluipmoordeuaer tegen 
den Paus afsturen. Het gewoel wierd zoo groot, zoo 
duizelachlig dat men noch en hoorde noch en zag. Zoo 
onstond ereindelyk eene duivels-klopparty. Het ging 
er schrikkelyk toe. In hunne woede knarsden en huil
den zy en spogen vier en vlamme. 

Satan liet zyne leenmannen een bètje woelen en 
vechten en had zynen deun in de losbersting van hunne 
helsehe boosheid. Eindelyk gebood hy stilte en sprak: 
Gy zyt toch allemale domme duivels: gy moet weten 
dat het Coneilie te Roomen niet en kan verhinderd 
worden; want Hy, die inagtiger is dan wy, wil het zoo. 
Maer wy moeten het onschadelyk maken. En hoe zullen 
wy dat aenleggen? Nu begon weer hetzelfsle helsche 
leven. De eene wilde eene groote kelterye laten uil-
breken, waerdoor velen zouden afvallen; de anderen 
wilden tweedragt en vyandschap stoken tusschen de 
Vaders van het Concilie; een derde wilde over den 
geheelen aerdbodem eenen oorlog doen uitbersten, 
waerdoor de uitvoering der genomene besluiten belet 
zou worden. En nog eens ontstond eene duivels-klop
party, nog heviger als te vooren. En alle wanden van 
het hellegebouw dreunden en trilden van het ontzet
tende huilen en het harrewarren der verworpelingen. 

Een der duivels zat echter stil in eenen hoek en 
zei niets, maer lachte in zyne vuist over al dut bulderen, 
stooten, stompen en ranselen zyner kameraden. Het 
was een allerleelykst, allermisvormigste gezigt. In zyne 
ineengegroeide gestalte scheen al de sluwheid der slang, 
al de boosheid van den aep, al de valschheid van de kat 
en al de bloeddorst van den lyger opeengehoopt te zyn. 
Iets byzonder bedorven lag in het gansene wezen van 
dal gedrocht dos afgrbnds; in elke trekking van zyn 
aenschyn, in elke plooi en trilling van hertstogt die om 
zyne lippen vloog, scheen het alsof hy door een 
byzonderen strael des goddelyken toorns uit de hand 
des Eeuwigen geraekt was. De blik van den vorst 
der duisternis viel op hem. Terstond gebood hy nog
maels stilte en riep uit: Kom hier, meester der slechte 
pers; de anderen zullen niets dergelyks uitvoeren. 
Grynzend sprong de wanstaltige op, beet zich op de 
tanden, lerwyl zyne oogen vlamden van een ongewoon 
vier. Satan zag hem aeu met het welbehagen der diepste 
boosheid en verdorvenheid. Doom op naer deaerde, zei 
hy hem, gy zult myn zendeling onder de volken zyn. 
Zie, de dagbladen uil alle landen zenden hunne berïgt-
geyers naer Roomen. Vooruit en speel over hun den 
baes! Bedrieg, plaeg, misleid de zoogenaemde goeden; 
verlicht hen die onze party hebben gekozen. Neem nu 
den eenen, dan den anderen bisschop tot mikpunt; 
bezwadder het Concilie met spot, met leugen en laster; 
en laet zelfs het beste niet zonder smet, het eerweerdig-
8te niet zonder schimp. Vandage zult gy het grof en 
lomp, morgen lieusch en fyn doen, zooals het verwaend 
publiek het noodig heelt. Haspel het ware en het 
valsche door elkander, maer herroep nooit eene leugen. 
Overtuig onze correspondenten van de waerheid der 
vier noodzakelyko geloofsartikelen, waer naer zy zich 
regelen moeten: lu De lezers zyn zeer nieuwsgierig; 2« 

zy zyn zeer ligtgeloovig; 3° zy zyn zeer verblind; 4? zy 
zyn zeer geduldig. Doe uw beste en gy zult myn liefste 
duiveltje zyn. 

Nu lachte ook de kleine boksbult en sprak: ik loop de 
zoogenaemde goede gazelteschryvers na en speld hun 
leugens op de mouw om hun in ondank te brengen; 
terwyl ik de anderen de belangrykste papieren in han
den zal spelen, om hun een' klinkenden naem en aen al 
hunne berigten een schyn van juistheid te geven. Wat 
de Vaders van het Concilie aengaet, ik steel hunne 
papieren weg en verraed de geheimen, en zeg dal de 
bisschoppen het gedaen hebben; ik verzin gesprekken 
en redevoeringen en verklaer dat ik ze uit den mond der 
te Roomen ae.nwezigen zelven heb; ik verzin het schan-
dael van den ergelyksten twist in de Conciliezale. Den 
eenen zwaei ik onverdienden lof toe, den anderen 
bezoedel ik met onverdienden smaed. Nu meld ik eens 
iets zots, dan weer iets schrikkelyks van het Concilie. 
Alle meeningen en inzigten zal ik myn best doen te 
verwarren; ik zal den hoogeren bysland des heiligen 
Geestes bespottelyk trachten te maken. — Bravo! bravo! 
listige, sluwe gazettenduivel! riep Lucifer; ik maek u 
echter opmerkzacm, op de dweepende correspondenten, 
de verdedigers van de Kerk : bestook hun vooral! Doom 
nu op uit den afgrond! Op naer Roomen! myn grootste 
vloek vergezel Ie u! 

En de slechte gazetteschryvers, door den gazettendui
vel bezeten, die hun de oogen toedrukt, zien alles 
zwart; zy zien niets dan holle dingen, bygeloof en 
huichelary; dat schryft zulk een correspondent dan op. 
en gelooft dan nog dat hy byzonder goed wil lig, ver-
schoonend en verdraegzaem is, wanneer hy zich tot 
eenige bytende en spottende aenmerkingen bepaelt. En 
de gazettenduivel ziet met Satanschen wellust hoe zyne 
zake vooruitgaet; hoe iedereen naer zyne artikels grypt, 
hoe elk de vergiftigde vrucht inslikt, die geloof en 
liefde tot de Kerk by de katholyken dreigt weg te nemen, 
en de andersdenkenden met verachting en tegenzin ten 
opzigte van onzen heiligen Godsdienst vervult. 

De gazettenduivel is uiterst bedryvig en in de weer 
om zyne winderige belofte gestand te doen en, bekennen 
wy het maer, niet zonder eenig welgelukken. Nu vooral 
komt het er voor de katholyken op aen om meer 
dan ooit samen te werken tegen den gazettenduivel, ten 
einde hem alle toegangen te sluiten. 

Over de hedendaegsche volksbeweging geeft De 
Zweep eenige lessen aen minister Frère, die vele waer-
heden behelzen. Ziehier hoe dit blad zich uitdrukt: 

Wanneer wy allen, Vlamingen, eens in het bezit 
waren van het stemrecht, dan zouden wy gewis eene 
zekere macht, eene zekere drukking op de tegenwoor
dige verkiezingen kunnen uitoefenen. — Dan zou hel 
weelderig leven, en de allecnheerschende rol van Frère 
Doctrinarus uitgespeeld zyn; dan zou het reeds lang
durig haspelspel van beide Kamers een weinig van 
toon veranderen, en de gelijkheid, woordje dal op den 
eersten steen onzer Grondwet gebeiteld staet, en zou 
niet in schyn besfaen, — gelyk het uithangbord eener 
herberg, Vandafje voor geld en morgen voor nieten — 
maer eene daedzake wórden. •— Frère Doctrinarus, 
verzamelt in zich, zoo als hy het meermalen heeft laten 
hooren— en de wil des volks, en het algemeen ver
mogen des Slaets, en de by zon de re macht van het al-
leenheerschende bestier — dit alles verzamelt zich dus, 
als het ware, in een enkel punt vanbeweging; al de 
springveèren van het gansche werktuig bevinden zich 
in dezelfde handen; er bestaen in dit geval geeneeven
redige krachten, en hieruit komt natuerlyk voort, dat 
het belgisehe volk op tweederlei wyze geregeerd wordt. 
Ik en kan Frère Doctrinarus anders niet vergelyken, 
dan met het denkbeeld van Archimodcs, die, op den 

oever gezeten, zeer gerust, en zonder de minste moeite, 
door middel van het water, een groot schip naer zich 
toetrekt, vertoont my de beeldtenisse van een bekwa
men alleenheerscher, die te midden van zyn cabinet, 
zynen staet bestiert, en alles in beweging zet, terwyl 
hy zelve ten volle stil en in de volmacktste rust schynt. 
Frère is de hoofdman, en weet gedurig zyn zeiltje naer 
den wind te keeren; de bevelen, hem van hooger hand 
gegeven, weet hy op gepasten tyd voort te leggen. 

Het persoonlyk belang van onze alleenheerschers vor
dert in de eerste plaets, dat het volk zich in een zwak
ken, ellendigen toestand bevinde, en niet vermoge, 
hun eenigen wederstand te bieden, ziedaer de reden 
waerom en waervooren zy de belgcn het algemeen 
stemrecht niet durven loepassen. Zy en weten maer al 
te wel dat dergelyke gelykheid aen het volk verleend, 
een hinderpael wezen zou, waertegen het hedendaegscht 
bestier kan struikelen, en dat de eenhoofdige heerschap-
pye of regering, altoos verre benevens het Slaetsbeslier 
van een gemeene-best moet staen, daer de stem des 
volks slechts mannen, en zoodanige lieden kiezen zal, 
die de algemeene belangen zullen ter harte nemen. 

Want in waerheid, wat gebeurt er onder eene een
hoofdige heerschappy, gelyk die van Frère? 

Dat hy zyne apostels weet te gebieden, die klcene 
en kortzichtige wargeesten, doet hy karpelsprongen 
naer zynen wil maken, en het broodje wordt gebakken 
zooals Frère het knede! 

Er en wordt niet nagezien of de algemeene behoefte 
hierdoor lydt, neen, men beoogt slechts een doei, dat 
is de mindere volksklasse onder de roede te houden, 
omdat de verslaefde verklikkers des te gemakkelyker 
hunne persoonlyke kuiperyen en belangen zouden kun
nen ten uitvoer brengen. 

Zulk regeerstelsel noemen wy eene slavernye en an
ders niet, en met reden zouden wy de spreuke van den 
Poolschen Palatyn mogen toepassen : Malo perlculosam 
libertalem, qaam quielum seroitum. Wat zeggeu wil: 
Ik verkies liever eene gevaerlyke vryheid, dan eene 
geruste slavernye. 

öc saSetswctegsd© Broeder». 
De waerheid heeft somtyds buitengewoone werkin

gen. Zy neemt eenen man in de menigte der goddeloo-
zen, zy beheerscht hem, zy genoodzaekt hem met eene 
ongelooflyke krachtdadigheid te getuigen tegen al de 
hatelyke leugens die rond hem weergalmen en die hy 
zelf misschien veel hooger heeft doen klinken als al 
anderen. Het is God die dit doet voor de zegeprael der 
rechtveerdigheid, en wy die de eer hebben zyne stry-
ders (e zyn, wy mogen deze machtige wapens die hy 
ons ter hand stolt, niet verwaerloozen. 

Dilmael heeft hy zich bediend van den Petit Moniteur 
Universel de Paris en in den Petit Moniteur van Tirao-
thée Trimm. 

Deze en is met ons niet, en hy zelfs verwittigt ons 
daciwan. 

«Ik en ben geen kwezelaer, zegt hy eerst; ik en zie 
niet geerne hel zwart kleed van den priester. » 

Hy spreekt alzoo in het begin van een artikel geti
teld fh zwarte mannen. — Lezers, ik wil eens met u 
deze kronyk doorwandelen. 

In de wereld, schryft Timothêe Trimm, zyn miskende 
klassen. 

« Hare leden hebben schoon e diensten te doen, zy 
» zyn slachtoffers van een onverstandig vooroordeel. 

« Men maekt ze belachelyk — men lastert zedikwyls. 
» Men veracht ze altyd. 
» In dit getal stel ik zonder aerzelen de Broeders der 

» Christelyke Leering, die men gemeenelyk noemt de 
» nietswetende Broeders. 

» Als men hun ziet voorby gaen, hetzy aen het hoofd 
» van cene bende scholiers op wandeling, hetzy ge-
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> tweeen of gedryen, volgens den regel, dan zegt men : 
» — Het zyn Jesuieteo. 
» Jesuieleo! Er is ongelwyfeld een groole moed noo-

» digom het kleed en byzonderlyk om den overgroolen 
» hoed van Basilius, uit het Huwclyk van Figaro, te 
» dragen. 

« Er is eene zekere stoutmoedigheid noodig om zoo 
» veel aen den geheimzinniger! lofredenaer der lastering 
» te gelyken. 

» Maer deze arme onderwyzers der kinderen van het 
» volk hebben hunne kleederdrachl niet uitgevonden. 

» Zy is dézclfste gelyk ten lyde der stichting van hun 
» orde. 

» Dit kleed is het kleed der arme scholieren van den 
» tyd in welken hun stichter hunne instelling inrichtte. 

» Ik wilde eens zien welk het leven dier zwarte man-
» nen was, die een zoo weinig aengenaem voorkomen 
» hebben, en nogtans een zoo nuttigen roep met zoo 
» veel vlyt vervullen. 

» Ik trad in eene spreekkamer, waervan ik de een-
» voudige stoffeering zeer wel onthouden heb. 

> Na in die spreekkamer eenige geringe medailjons, 
» eene pendule-mappemonde-baroineler geloogd 'te heb-
» ben, alsook, ondereen glas, de pen die gediend heeft 
» om het geloofspunt der Onbevlekte Ontvangenis over 
» te schryven, duidt hy, om te eindigen, een stuk aen, 
» die een gansch gedicht is. — Ik haest my het hier aen 
» te halen. 

» Aen eenen muer van de spreekkamer, zegt hy, be-
^ merkte ik een lu.isterryk tafereel, verbeeldende eenen 
» broed<Tderchristelyke school, van hoofd lot de voelen. 

» Hy leest in een boek, die voor hem open ligt; men 
» ziet dal zyne schoen nog beslykt zyn van zyne uit-
» steppen in den goeden weg. 

» Het is het afbeeldsel van Pater Phllippus, tegen-
» woordigen overste van al de broeders der chrisleiyke 
» school van Vrankryk en van andere landen. 

» Op deze uitmuntende schilderye leest men: Horace 
Ver net, 1844. 

» Horace Vernet en heeft nogtans zyn grootcn kunst-
» geest niet gebruikt dan voor groote dingen en voor 
» groote mannen, niet waer, versmaders der nietswe-
» tendc broeders? Hy en heeft ongelwyfeld het afbeeld-
» sei niet gemaekt van een eenigen onder u, die zoo lal-
» ryk zyt en zoo vol van u zelve. » 

iViaer ik laet Timothée Trimm nog spreken : 
« De broeders der chrisleiyke school, zegt hy, en zyn 

» in het geheel geen onwetenden. 
» Eer zy in het gestichl komen, ondergaen zy open-

» bare examens op hel stadhuis. 
» Zy hebben hunne diplomen van ondervvyzer in het 

» leeger onderwys, 
» Nogtans vermits hunne bedieningen een dienstwil-

» lig apostelschap zyn, zoo telt men onder hun verschei-
» dène leeraers in de rechten, licencialen en zelfs ma-
»gistralen, die hunnen hoogen zetel van rechler verla-
B ten hebben om den nederigen stoel van volksonder-
» wyzer te beklecden. 

» Alle broeder, vry zyndc voor de burgerwet, mag 
» het gesticht verlaten. 

B Maer hy wordt er wederhouden door de zedelyke 
» wet, door eene belofte. 

» En er zyn weinige broeders die vragen om in de 
» wereld terug te treden. 

B De broeders der chrisleiyke school geven te Parys 
» het onderwys aen 5 duist kinders. 

B De broeders en verlaten den jongeling niet dien zy 
» onderwezen hebben, wanneer deze een leergast van 
» eenig ambacht geworden is... zy houden avowdseho-
» Ien voor hem. 

» Zoo is het ook voor de werklieden. 
J> Zoo doen zy ook voor de militairen. 
» De broeder der christelyke school te Parys trekt 

» omtrent vyftig francs ter maende. 
B Daermede moet hy zich kleeden. 
» Zich voeden. 
» In al de noodwendigheden des levens voorzien. 
» Zoo als men bemerkt kan men in dit beroep, gelyk 

B in den priesterlyken staet,geen kanonik, geeu vicaris-
» generael, geen 'prediker of bisschop worden; alles is 
p er nederig. 

B En dit priesterschap van opvoeding is wel eene af-
B zondering in het midden der samenleving. 

» Onder de broeders en is er geene onderscheiding, er 
» zyn geene graden. 

» Elk dient onder dczelfste benaming. 
» Er is nogtans een teeken van vergenoeging, welk 

» somlyds gegeven wordt aen deugene die ïnet de mees-
» te vlyt zyne pligten doet, 

» Het is eeue kaert met het afbeeldsel van Joannes 
» Baplista de La Salie, opstael; waerin men een draed 
B derkleedercn van den eerweerden heeft vastgehecht. 

3» Ik heb groote moeite gehad om een boek te krygen 
B over den' regel en de instelling van de broeders der 
> christene school. 

» Hel boek dal ik heb is van 1824. 
» En deze. regel, waervan hy verscheidene statuten 

s aenhaelt, is een regel van oolmoedigheid, van liefde, 
B van zelfopoffering. » 

Na deze aenhaling gael Timothée Trimm voort : 
« De broeders die ik gezien heb, zyn zachtmoedig, 

» goedaerdig, goedjonslig. 
» Ik vroeg aen den broeder dien ik best kende: 
» — Ishetniel liardalzoote leven als een opgeslotene? 
v — Neen, antwoordde hy, het is eene gemak kelyke 

» wyzeom in deze wereld zyne zaligheid ie bewerken. 
» Gemakkelyk, dat laet zich zeggen. 
> Ik zag in de eetzale verscheidene witte kruiken met 

» helder water; de eenige drank der zonen vau vader Lu 

» Salie. Ik begryp dat men met zoo eenen drank zyne 
» koele reden behoud. 

» En ik zeg dat er eene groote zelfopoffering noodig 
» is om een dergelyken stael te omhelzen, » 

Alzoo spreekt Timothée Trimm over de nietswetende 
broeders van Parys en van Vrankryk: het orde is overal 
hetzelfsle, met den zelfsten regel, en overal gelykelyk 
gelasterd. Zy zyn over de oppervlakte van Belgenland 
verspreid, zich toewydende aen de opvoeding en het 
onderwys van den armen ; wy zien hunne leerlingen uit
munten in de concoursen van het leeger onderwys; te 
Brussel, gelyk te Parys, blyven zy, tot het einde toe, 
len dienste vau degene die zy in hunne scholen onder
wezen hebben, en zelfs van anderen die zy lol hun roe
pen: zy hebben hunne avondscholen voor de volwasse
nen; zy hebben het werk der leergasten, het werk der 
werklieden, en ook het werk der militairen. 

En de beantwoording aen al deze zelfopoffering is de 
smaed, de lastering der scribcn, die zelfs hunne laste
ringen niel voor niet en schryven. 

Onze jaknikkers zouden geerne door sluiksche mid
dels hun bootje laten voortvaren, doch een hevig orkaan 
zal het van onder te boven keeren, en alle redding 
wordt onmogclyk. Ze grypen wel is waer naer het vlot-
gras, doch do storm sleept het terug, en het Staelschip 
wordt door de volkstroom meegesleept en ingeslikt. 

Ziedacr wat het algemeen stemrecht vroeg of late in 
ons landclje zal verrichten en daerom ook vreezen onze 
jaknikkers uit hunne schelpe te komen en de gelykheid 
loc ie passen. 

Ze werpen een vischlje in 't water om er eenen snoek 
uit te halen, maer ze vergeten dat het water troebel en 
ongezond is, en het visclitje in dergelyken toestand 
verkwynen moet. 

Ziedaer de politike onzer jaknikkers. 

Be Kamer. 
Zaterdag heeft de Kamer het amendement van de hee-

ren de Theux en Victor Jacobs, die de rechten op het 
debilin 't kleen van sterke dranken wilden afschaffen, 
met 65 stemmen tegen 57 verworpen. 

Vervolgens wierd hetgansche wetsontwerp 'der rech
ten op de sterke dranken met 79 stemmen tegen 7 en 2 
onthoudingen, aengenomen. 

De Kamer heeft dysendag het handelsverdrag tusschen 
Belgenland en Spanjen aengenomen en heeft de discus
sie begonnen over het crediet van fr. 15,595,500 voor 
werken van openbaer nut. 

Donderdag en vrydag wordt de discussie op het cre
dit der publike werken voortgezet en is van weinig be
lang. 

©eancessteraed vara Brsiggc. ' 
Zitting van den 50 april. 

Na lezing en goedkeuring van het proces-verbael der 
voorgaende zitting en vooraleer tot het dagorde over 
te gaen, herinnert M. Pecsteen dat het budjet der hos-
picen gestemd is geweest op voorwaerde dat deze ad
ministratie aen de regencie de plans en bestekken zou 
overleggen der uit te voeren herstellings- en inrich-
lings-werken aen S. Nicolaes-hospitael. Spreker ver
langt te weten of de plans en bestekken by herstedelyk 
bestuer zyn toegekomen. 

M. de Burgemeester. Wy, en hebben tot nu toe niets 
ontvangen. 

M. Pecsteen vraegt of het niet behoorlyk zoude zyn 
een herinneringsbrief toe te zenden. 

M. de Burgemeester. Wy zullen er de hand aen hou
den en by eene eerstkomende zitting er verslag over 
geven. 

1° Den raed geeft zyne goedkeuring aen boomvcn-
ditien der Hospicen. 

2° M. Van Caloen geeft verslag over eene vraeg der 
Hospicen, 'strekkende om een proces te mogen inspan
nen legen M. Willems, aennemer der te doene verster-
kingswerken aen den Graven-Jansdyk, op welken den 
yzeren weg van Brugge naer Blankenberghe gemaekt 
is, en die strekt om de uitvoering te bekomen der over
eenkomst tusschen de Hospicen en gezegden aennemer 
gemaekt. — Aenveerd. 

5U M. Lomvage geeft lezing van het verslag over het 
oprichten van eene boeide als stapelplaels voor petrol, 
aen de voormalige Bouveriepoort, en van het regle
ment diesaengaende. Dit reglement stelt de hoeveel
heid pelrol vast, welke de verkoopers te huis zouden 
mogen hebben. De kwestie zal in de toekomende zit
ting onderzocht worden. 

4° M. Macrtcns geeft verslag over de rechllrekking 
van den weg van Brugge naer Oedelem, by 't uitgaeh 
van de'GenIpoort. 

Hel coilegie zal zich met de besluerlyke commissie 
en de andere bevoegde overheden verstaen nopens de 
vergrooting van uitgaef, die de nieuwe voorstellen der 
commissie zullen noodzaken, en die bestaen in eene 
grootere breedte aen den weg en de nieuw te maken 
steunen, brug rechtover de Gentpoorte te geven. — 
Aenveerd. 

5" Het ontwerp van akt voor den erfcynspacht tus
schen de stad en de erfgenamen Wielmaècker, wordt 
aenveerd. 

C" L\I. Van Nieuwenhity.se geeft verslag over eene 
vrage van de heeren Gazet on Duilaert, om water te 
mogen trekken uil de buitenvest voor het gebruik der 
fahrike die zy te S. Pielers gemaekt hebben. De com
missie steil voor die vraeg te aen veerden, mits aen het 

coilegie de zorg te laten over de voorwaerden der wa
terneming en den te bepalen prys. — Aenveerd. 

7° i\l. Van Nieuwenhuyse geeft verslag over de vrage 
van den heer Catulle-Colens, strekkende om de fabrike 
Ie Mercure van beslemming te mogen veranderen. Hy 
verlangt dat hem het recht afgestaen worde deze ge
bouwen te mogen gebruiken, van aen de Bouverie
poort tot aen 'staets-yzerenweg, voor het zwingelen 
van vlas en het fabrikeeren van chicorée. De commissie 
is van oordeel dat den eigendom niet gansch en moet 
afgestaen worden zooals eertyds. Den grond zal afge
staen worden aen den prys van [50 fr. in plaets van 20 
fr., zooals vroeger. — Aenveerd. 

8° Terugbetaling der borgslorting-Doulton. — Aen
veerd. 

By deze gelegenheid heeft M. Persteen doen opmer
ken, dat er eene dwaling bestael in het rechttrekken 
der Bezemstraet, die in gansch hare uitgestrektheid de 
noodige breedte niet en heeft. 

M. Van Nieuwenhuyse antwoordt, dat dit de schuld 
der stadsagenten en het kadaster is, die een slecht plan 
geleverd hebben. 

9° Plaelsing van het standbeeld van Hemling op de 
Woensdagmarkt. Aenveerd. 

\I. de Burgemeester zegt, dat hy twee brieven ont
vangen heeft, de eerste van den minister van openbare 
werken, in welke hy aenkondigl dat in het gunstig 
saizoen hagen zullen geplant worden langs den yzeren 
weg of Nieuwe Wandeling, achter de houten afsluiting, 
welke later zal kunnen weggenomen worden. 

De tweede brief is eene reclamatie van eenige in-
wooners van Sl-Anna-prochie, die de verandering van 
het plan der Ie doene werken in dit kwartier Tragen. 

De burgemeester zegt dat sedert den 29 Mei 1868 de 
vrage van commodo en incommodo gedaen is ge
weest, en geene opmerkingen er tegen ingebracht zyn. 
Hy aenzicl de reclamen als niet aenneemlyk. 

De zitting is daerna gelieven. 

AciBsiftg oj» Niapelccn III. 
Zie hier hoe het Journal ofjficiel de ontdekking van de 

samenzweering tegen 's keizers leven besohryff: 
» Sedert eenigen lyd was de police op het spoor van 

eene samenzweering die voor doel had eenen aenslag 
op hel leven van den keizer te begaen. 

Den 29 april 1870, 's morgens ten 9 uren, hield de 
police der prefecture, in de rue des Moulins, den ge-
naemde Baurie aen, die pas uit Engeland gekomen was. 
Hy had eene sommegeld, een geladen revolver en eenen 
brief by zich, uit Londen gedagteekend, en geschreven 
door ander persoonen die in 't complot van february 
ingewikkeld zyn. 

Dit document en de bekentenissen van Baurie laten 
geenen twyfel meer over de reden van zyne aenkomst in 
Vrankryk en over zyn besluit onmiddelyk den ontwor
pen aenslag Ie begaen. 

In den avond wierden andere persoonen te Belleville 
aengehouden. 

Het schynt dat deze samenzweering in verband staet 
met het complot van february waervan de instructie 
ten einde liep. De juslicie is reeds met de zake bemoeid. 

De byzonderste aenleiders van'de Internationale, pa-
ryzische sectie, onwettige vergadering waervan de zetel 
buiten Vrankryk is, zyn aengehouden. 

M. Lermina is aengehouden geworden onder beschul
diging van beleediging tegen den keizer, in eene open
bare vergadering. 

De Libertè verhaelt het volgende : 
« De aengehouden kerel is twee a dry-en-twintig jaer 

oud; hy en liet zich niet lange pramen om bekentenis
sen te i}oen. Dank aen deze bekentenissen, kon men in 
denzelfsten avond nog zes persoonen aenhouden, in de 
zake betrokken. By een van die persoonen vond men 
eene kiste met bommen, waervan het uitwerksel, zegt 
men, veel verschrikkelyker zou zyn als dat der bommen 
Orsini. 

Het doel van dat complot was, zoo beweert men, in
dien de aengehouden persoon niet en gelukte in zynen 
aenslag tegen den keizers leven, de stemming van het 
völksbesluït te gebruiken om de republikeuit te roepen. 

M. Cernuschi heeft bevel gekregen om Vrankryk te 
verlaten!!! 

Hier is de beschryving der bommen by Roussel ge
vonden : 

De uitwendige doorsnede is t3 centimeters, de dikte 
is omtrent 8 millimeters. Ieder bomme weegt zoo wat 
4 kilog. Waer de twee aen elkander gebrachte gedeel
ten byeenkomen zyn 48 gaetjes van 5 millim. waerop 
men geweerschouwtjes en ontplofbare capsuls kan zet
ten. Eenigen van die gaetjes kunnen dienon om eene ze
kere hoeveelheid lucht te laten binnen dringen, hetgeen, 
zoo het schynt, de ontplofbare kracht verdubbelt der 
ontvlambare stoffen, waermede de bomme moet gevuld 
worden. Het inwendige dier gevaerlyke werktuigen is 
uitgehold en voorzien van gla/e buizetjes van o centi
meters lengte en 1 dikte, waerin men picrale van po-
lassium doet. Uit een der gaten van de bomme steekt 
een sterken ringbout," langs binnen omgeklonken en 
vastgehecht; door dien ring gael een yzerdraed van 5 
millim. dikte en 15 cenlim. lengte. Hierdoor kan men 
de bomme vasthouden, zonder aen de on (plof bare ge
deelten te raken; tevens heeft men het middel om een 
zwier te geven en diensvolgeos de bomme verre weg te 
doen vliegen. 

Voor iemand die eenige kennis er van heeft zyn deze 
bommen een der schrikkelykste werktuigen vau ver
nieling. 

http://Nieuwenhity.se


Het Paris-Journal meldt dat er gedurende de peer-
denwedloopen cencaenhouding plaets gehad liooft. VVy 
vernemen, de inlichtingen van eeneo ooggetuige, wiens 
karakter en toestand van elk vermoeden is vry Ie plei
ten. Ziehier wat het blad zegt: 

« Het was in de omheining zelve, in het midden van 
den dag, welke, niet legenstaendc het onzeker weder, 
en de polilike wolken, cene groote volksvergadering 
naer den turf had gelokt; het was in da omheining zelve 
dat een agent, die zeer naer de mode gekleed was, op 
den schouder van een engelschman klopte; deze laetsle 
was een gentleman van kop tot teen, en een ernstige 
wedder; (Ie agent verzocht hem zoo spoedig mogelyk 
zyne operatie te eindigen, om hem naer eene verzeker
de piaets te volgen. 

» Deze engelschman, aen welken de police commissa
ris bewezen heeft, dat hy veel ten zynen laste wist, was 
naer Parys gekomen met het inzicht van den keizer, 
gedurende de peerdenloopen, te vermoorden, op den 
oogenblik dat hy uit zyn ryluig zou steppen, om zyne 
tribune te beklimmen, of wel wanneer hy dezelve ver
liet om in zyn ryluig te steppen. 

» Door niet te verschynen heeft de keizer dit ontwerp 
doen mislukken. » 

Den 5 Mei zyn er wanorders uitgeborstcn te St-Quen-
tin. ten gevolge der aenhouding van den voorzitter der 
Internationale. 

Omtrent 2,000 werklieden zyn de poorten der ge
vangenis gaen verbry zelen. 

De garde nationaul en de gendarmerie zyn in den 
avond opgeroepen geworden. 

Zware wanorders hebben plaets gehad, maer voor de 
aenkomst der troepen van La Fèré was de ruste reeds 
hersteld. 

Een tiental nationale garden en gardarms zyn ge
wond door het werpen van steenen, maer geen een 
van de rustestoorders is gekwetst. 

De Journal officiel kondigt eene depêche af van den 
heer de Banneville, gedagteekend uit Roomen den 28 
April, die den heer minister der buitenlandsche zaken 
kennis geeft dat het grootste deel der fransche bis
schoppen hunnen spyf uitdrukken, omdat zy belet zyn 
hunne plichten als franschen te kunnen vervullen en 
's Keizers oproep te beantwoorden. 

In hunne vaderlandslievende bezorgdheid voor de 
grootheid en den voorspoed des lamls, zouden zy ge
lukkig geweest zyn, te midden de bevolkingen hunner 
dioceézen een voorbeeld van vertrouwen en verkleefd
heid aen den Keizer te geven. Thans verzoeken zy 
hunne stemmingen te mogen afleggen by den franschen 
gezant. 

Parys, o mei. 
VERSLAG OVER HET COMPLOT. 

De Journal officiel kondigt een verslag af van den 
heer procureur-generael Grandperret, waerin de samen
zwering verhaeld wordt, die sedert de maend juli van 
het verleden jaer heimelyk gewerkt heeft om eenen 
oproer te verwekken en den Keizer te vermoorden. 

De magistraet loogt het verband aen tusschen het 
februari-complot met het tegenwoordig complot. IIy 
haelt de bekentenissen aen van Beaury en den brief 
van Flourens aen Beaury, waerin gezeid wordt: — 
«Geluk in uw werk; — gaet niet uit als 's nachts of 
» iu ryluig; — gy moet er u niet mede bemoeien, of 
» welgelukken...» 

Een brief van Beaury aen Ballot, gcdagleekend den 
28 april, kondigt aen dat hy, kost wat kost, den volgen
den dag eene" amputatie zal doen, en vraegt eene 
nieuwe somme geld. 

Eindelyk geeft het rechterlyke verslag den tekst van 
een brief van Gustave Floureps,. gedagteekend den 29 
april en gezonden aen Ballot, by wien hy gevonden is, 
en waerin aenbevolen wordt geen geld meer te geven, 
er by voegende: « rayne vrienden moeten zich wat haes-
len jn de uilvoering; 't is hoogen tyd om te werken. » 

De oorspronkelykheid van dien brief is erkend ge
worden door de moeder en den broeder van Gustave 
Flourens. 

Ballot is aengehouden geworden, voor hy, van wege 
Flourens, het geld aen Beaury, Sauret en Graffier over
handigd had. 

Deze twee laetsten waren door Flourens gebezigd om 
despringbommen te verveerdigen. — 

Een keizerlyk decreet, gedagteekend den 4 mei, roept 
de kamer van beschuldiging van het Hoog Gerechtshof 
in zitting, ten einde zich bezig te houden met de zake 
van hel complot. 

Coasa»®sjp©Haclc3»ré8e. 

Brussel dun 5 Mei 1870. 
Mynhecr, 

Gy hebt my verzocht van tyd tot tyd u wat nieuws 
mede te deelen uit onze stad. Om aen myne belofte te 
voldoen, niellegenstaende het weinig polityk nieuws, 
mag ik u nogtans doen kennen dat in de hoogo kringen, 
er vele gesproken wordt van de aenstaende kiezing die 
in de maend Juny toekomende moet plaets hebhen. 

Het ministerie heeft vele vreeze, want van de 01 
leden die moeten herkozen worden, zyn er 45 liberalen 
tegen 18 katholiken. Hel is ganseh de meerderheid der 
Kamer die in het spel is. En men zegt dat de stand-
plaetsen der katholiken onverwinbacr zyn, terwyl de 
liberalen in gevaer zyn op vier punten: Gent, Charle
roi, Soignies en Verviers; het is om het hert te doen 
barsten en aen den laetsleu dur doctrinairen schrik aen 

te jagen. Ook moest gy zien hoc-de hoofdmannen der 
meerderheid zich bewegen, hoe zy verbaesd zyn, hoe 
zy ongerust zyn, hoe zy by de vertegenwoordigers, dier 
verschillige plaetsen lóopen! Zy zyn ontroerd; de ont
steltenis staet op hun gezicht te lezen! Zy willen op 
elk oogenblik weten welke lydingen er in omloop zyn, 
welke geruchten er opkomen en vallen. 

Men denkt dat de kamers zullen uiteen gaen den 15 
of 14 dezer maend. Den handel is verre van te bloeien 
in onze hoofdstad en tot preuve van die, zal ik u een 
uittreksel geven van hetgene ik las in een gazelle van 
deze stad : 

Sedert dat de werken aen de Seine begonnen zyn, 
zyn er al vier honderd huizen afgebroken, groote en 
kleene, hoe komt het toch dat te Brussel, als de handel 
dan toch zoo bloeiend is, in al de voornaemste handel-
slraten van de stad er zoo veel huizen ledig staen. Op 
de Magdalenasteenweg alleen, van tegen het groot 
vleeschhuis tot tegen de Place Royale, staen er achttien 
groote huizen ledig, te huren of over te nemen. 18 
huizen ledig op den Magdalena steenweg alleen ! 

Het veerliensle deel van helgcne er op staet, 't en is 
byna niet te gelooven. 

Als dat geen gevolg is van den bloeienden toestand 
der hoofdstad, dan wordt ik er niet wys uit, neen; 
gewis niet, 't en is al geen goud wat blinkt, en de na
tionale bank weet het best dat de meeste handelaers 
die zoo struisch en strabant voorkomen, maer kartonne 
mannekens en zyn. De nieuwe boulevard, die thans 
met reuzen schreden vooruit loopt, al de versieringen 
die men aen Brussel toebrengt, dat kan heel schoon 
zyn, ik en betwist het niet, maer 't en brengt in hel 
algemeen gcene welvaert] mede, het verrykt eenen om 
er tien Ie verarmen. 

Rumbeke, 24 April 1870. 
Mynhecr Jaer 30, 

Sedert eenige dagen wordt onze kerke druk bezocht 
om er een kunststuk Ie bewonderen, verschuldigd aen 
de kundige hand van den heer Dumon, beeldhouwer 
Ie Brugge, 't Is een groep, O. L. V. ter Nood voorstellen
de, bestemd tot versier eener grafkapel, welke de eervv. 
heer D'Hooghe, tegenwoordige pastor van Rumbeke, 
zich alhier op het kerkhof heeft doen voorbereiden. 
Onder kunsthelrek ben ik niet vermeien genoeg het 
stuk te beoordeelcn; doch men mag gereedelyk aen-
nemen dal deskundigen allen lof aen hel gewrocht van 
M. Dumon moeten toekennen, als men in aenmerking 
neemt dat het de aendachl, de verrukking van duizende 
oningewyden boeit, dat het beeld tot de ongevoeligste 
herten spreekt. Indcrdaed, onmogelyk zou men zich 
kunnen inbeelden hoc eene meesterhnnd uit dm kouden, 
onbezieldën steen, zoo eene levendige droefheid, zoo 
eene treffende dood, kunne te voorschyn doen komen. 

In een woord, hel stuk vermeerdert de gunstig geken
de faem van den heer Dumon, en brengt een nieuw 
bewys by. dat de heer pastor onzer parochie zich met 
recht, ingezien den iever die hem jegens zyne kerke 
bezielt, deze woorden van den Psalmist zal mogen 
toepassen: « Heerc, ik heb den luister van uw huis 
bemind!» 

Aenveerd, Mynhecr Jaer 50 de uitdrukking myner 
byzondere achting. Uw lezer, 

Aa 

. • 1 . 

ISByra klost!, scBa©©aa k ind . 

Als 'k nog nen kleen jongen was 
En da 'k in de gazetle las, 
'k Heb dikwyls vader hooren zeggen, 
Dat Pier Jans zeune duim moest leggen, 
Omdat den dien zoo slreus en kloek 
Nog moeste lezen in nen boek. 
Maer g'hadd' myn vader moeten hooren 
Wel twee drie weken van te vooren, 
Als er apprencie was van my 
Algauw te laten leeren schry-
ven, vader koste niet meer slapen, 
Maer stond al tyd verbaesd te gapen. 
En cyff'ren, zei den koster nog. 
— Maer, koster, spaert myn vader toch! 
Gy ziel, zeid hy, hy gaet bezwyken 
Van zynen jongen te bekyken.... 
—- En leeren brieven lezen, man, 
Die ik alleene lezen kan. 
Magister ging nog voort vertellen, 
Maèr moeder kwam een ende stellen 
Aen al die groote wetenschap. 
Zy bracht eene leele kernepap, 
Waeraen dat w' onzen buik vul aten, 
Binst dat wy al aen tafel zaten. 
Maer g'hadde vader moeten zien 
Een jaer en half geleen nadien, 
Als 'it hem myn nieuwjaerbrief kwam geven 
Voor d'eerste keer van heel myn leven. 
En dat hy zei: toe jongen, leest, 
En, da 'k hum las. 'k Wierd styf bevreesd, 
Dat hy straks ging, 'k zag zyn borst liygen, 
Van blydschap eene attaque krygen. 
Maer 'i was Ie veel als hy vernam, 
Nen keer da 'k van de schole kwam, 
Da 'k d'eerste prys, gekampt door vyven, 
Gewonnen had voor 't schoonste sehry ven. 
't Gedcurde wel nen heelen dag 
Eer dat myn vader hoorde of zag. 
Hel eerste woord dat hy kon spreken, 
Als hy my had genoeg bekeken, 
Was : jongen, gy wordt vroeg of laet 
Eens nen fameuzen avoeaet, 

Of bisschop ook, wie kan 't al welen, 
Ofwel... 'k heb 't ander nu vergeten. 
Maer 't gene ik best onthouden hén, 
Dat is da 'k boer geworden ben, 
En nu nog tegenwoordig boere 
Te gare met myn jongsten broere. 
En 't gaet ons best, want vele gchik 
Is vele mis, dat zegge è 'k ik. 
Maer 'k ga der nu een einde aen maken, 
En vragen: is dat rebbekraken? Narden. 

Antwoord: ja, jae 't, Narden, en 't en is nog maer 
een begin, peize ik. 

Zoo kraekt maer voort, 
Hè je -'t g'hoord. Nota van 't Jaer 30. 

"'t Eflcaawa vaa die w«l&®. 
Ziehier de numeros die prys gewonnen hebben in den 

tombola ingericht ten proüle van den armen, in dees-
laminel het lirouwershuis, aen de statie, bewoond door 
M. Arits-Florien : 

5627 4734 4310 3530 5958 3321 1780j 831 4473 1227 
1142 778 5410 4865 4330 5032 3822 3771 5143 5465 4726 
5552 471 1455 2579 4600 1197 1400 3337 258 5423 4019 
5024 1656 5042 3894 4425 523 1503 475 2280 2788 829 
4253 735 2463 1796 1601 123 1829 5621 5622 1570 4884 
3763 5039 4191 5946 5523 1290 1893 5406 2814 2039 
4921 2802 2891 4830 4392 28 5051 4512 952 1103 2012 
463!) 2740 1121 3556 4535 1649 4949 1291 4962 3304 737 
5:)66 2140 2320 5891 4357 5070 4541 4186 5335 4123 
4733 55-26 889 1480 4658 2811 5409 1530 570. 

— Morgen zondag 8 mei, van 12 tot 1 ure, zal er een 
luisterlyk concert plaets hebhen in het Park, ten profite 
van de weduwe Van Nieuwenhuyse en hare kinders. 

— M. Schollaert, volksvertegenwoordiger van Leu
ven, zal morgen avond, om 8 uren, in de'maetschappy 
la Concorde, Steenstrate, in onze stad, eene conference 
geven. 

— Ter gelegenheid van de II. Bloedprocessie zullen 
er maendag toekomende, 9 dezer, de volgende bozon-
dere Ireins ingerigt worden: 

i° Vertrek uit Gent ten 9 ure 15 minuten 's morgends; 
aenkomst te Brugge omtrent 10 ure 50 minuten. 

2° Vertrek uit Brugge len 0 ure 20 minuten 's avonds; 
aenkomst te Gent rond 7 ure 53 minuten. 

— Men heeftal de hemden, schorten en andere voor
werpen, die gestolen waren over eenige maenden in 
het vrouwenkrankzinnig gesticht van M. Maes, te Sint-
Michiels, by leeg water, in de diepte der vesting gevon
den, tusschen de Bouverie en Smedepoorlen. Alles is 
aen het geslicht terug besteld geweest. Da daders zyn 
tot nu toe onbekend. 

— 't Is de heer Louis Gobien, 52 jaer oud, gewezen 
scheepskapitein, die de plaelse van havenmeester van 
Brugge bekomen heeft. Al wederom een Bruggeling die 
dat plaelslje weg heeft! 

— Zaterdag nacht kwamen er drie soldaten in eene 
herberge in de Langestrate, met eene zwane die dood 
was, zeggende: « wy hebben wild gevangen, » en ze 
legden daer voorzichligstjes de heeste neêre, en ne kee* 
ken er niet meer-achter. Nadat zy vertrokken waren, 
verwittigde de baes de police en de beeste wierd afge
haald. De zwane bloedde uit zynen hals en heeft eene 
groote wonde die men denkt eenen kap Ie zyn. 

— Er heeft in St-Gilliskerke, ter gelegenlheid van 
't huwelyk van M. de Waepenaert met inejoufv. baron
nesse van Zuylen van Nyevelt, eene milde brooddeelin-
ge aen den armen plaets gehad. 

— Mgr Anthonis, wy-bisschop van Mechelen, gaet de 
if. Bloedprocessie, alsook om 4 uren, in het collègie Sl-
Louis, de algemeene vergadering van den St-Pieters 
penning voorenzilten. 

— De Peitple beige zegt dat de avoeaet Spilthoorn, die 
in 1848 gecondemneerd wierd, voor deelneming in den 
aenslag van Risquons-Toul, en die laler genade kreeg 
op voorwaerde dat hy het land verliet, in Belgenland 
terug gekeerd is. 

—* Ze zyn bezig te Charleroy met eenen dracimolcn 
te maken, gelyk er hier te Brugge op de foore staen, en 
waervan het yzerwerk maer 20 duist fr. en zal kosten. 
De perretjes zyn gebeeldhouwd in hout. met sleerlje» in 
peerdshair. Dat molentje is voor Ostende bestemd en 
zal op het zeestrand draèyen voor degene die geern een 
toerke doen. Ze rekenen dat de winste van eenen molen 
op de kermesdagen 00 fr. per ure opbrengt. 

— Z. II. Mgr de Voucoux, bisschop van Evreux, in 
Vrankryk, is overleden, 

— Den 13 mei zal Z. Heiligheid 78 jaer oud zyi . 
Mogtc Pius IX nog langde II. Kerk beslieren, tot geluk 
van godsdienst en samenleving. Dat ware de wenscli 
van alle katholiken. 

— Wil-je nu ecu keer een lang duitsch woord hoo
ren? Hewel begint maer te spellen : Huiterladungsvet-
terligewehrpatronenhulsenfabricatarbeitenchef. 61 let
ters ! Maer wal wilt dat nu zeggen? Wacht tot zaterdag 
toekomende, 'k ben nu buiten asem. 

— Polcom is ook al genegen of door de vry metsela-
rye overgehaeld, ten voordeelo der moordenaars. Hy 
komt immers gratie te geven aen eenen menschenslach-
ter, die beklaegde dat hy niet een, maer drie menschen 
en had kunnen naer de andere wereld zenden. 

— Er is een kind geboren te Binche, met vyf vingers 
en een duim aen ieder hand en aen elke voet zes teen. 
Is het noodig te zeggen dat hel goed zal kunnen grypen 
en op vasten voet zal staen? 

— Men had het geruchte verspreid van een huwelyk 
tusschen den prins van Oranje en de princesse Louise 
van Engeland, maer 't schynt onwaer te zyn. 

— De gètïdc chique van Brussel en Eisene moesten 



tondag-revue ptsseeren, de eerste door generael Plet-
linckx, de tweede door den heer d» Sorlus, die zich 
den titel van algemeen inspecteur aenmatigt. Generael 
Pletlinckx had, uif hoofde van het slecht weder, de 
revue tegenbevolen, maer de heer de Sorlus wilde er 
niet van weten, en de burgerwachten van Eisene ston
den om 8 i/2 uren reeds op de gemeenteplans onder 
de wapens. Om 9 uren kwam de heer de Sorlus en 
begon de revue, onder eenen aenhoudende stortregen. 
De garden wachtten met zichtbaer ongeduld naer het 
oogenblik waerop de colonel bevel zou geven voor den 
heer de Sorlus te deflleeren. Maer tot hunne groote 
verwondering deed hy de pelotons vormen, en de 
mannen trokken naer het leeger gedeelte van Eisene, 
op de St. Kruisplaets, waer de colonel, volgens de 
dagorde, de garden onder de oogen van den inspecteur 
moest doen maneuvreeren. 

Onmogelvk was het over de plaets te geraken. De 
gardeciviken plombten tot over de knoescls in de mor re 
en waren allen zoo nat als cene slek op eenen tuin-
muer. Eensklaps, niettegenstaende de bevelen der op-
perofficieren en van den kapitein-adjudant majoor, die 
op zynen poot speelde als een bezetene, verbraken de 
garden hunne rangen en liepen heen, den heer de 
Sorlus en den kolonel uiljouwende, builende en tie
rende. (Iel feit zal aen den minister van binnenland
se h e zaken bekend gemaekt worden, en deze zal waer-
schynelyk den koning een besluit doen teekenen, dat 
de burgerwacht van Eisene ontbindt, voor opstand on
der de wapens. 

— De raedkamer der rechtbank van eersten aenleg 
te Gent heeft, by besluit van 28 April, den genaemden 
Hendrik Duchatelet, 28 jaren oud, Uoflï huisbediende, 
laetstelyk woonachtig te Gent, naer de kamer van in-
besebuidiging verzonden, onder betichting van moord 
en diefstal op L. Van Nieuwenhuyze, van diefstal, by 
middel van valsche sleutels, gepleegd ten nadecle van 
P.-J. Scholte, en van verscheidene sehriftvervalschin-
gen. 

Bovendien is Duchatelet door dezelfde ordonnantie 
voor de correctionneele rechtbank verzonden, onder 
beschuldiging van enkelen diefstal en misbruik van 
vertrouwen. 

— In den nacht van zondag tot maendag, is er een 
zware brand ontstaen te Antwerpen. De stokerye, ma 
gazynen, bureelen, enz., van MM. Max en Jan Van den 
Bergli, staende op den Brouwers-vliet, zyn door eenen 
hevigen brand gansch vernield. 

Een der werklieden, drager van eenen eemer spiritus, 
was te dichte naby het vier gekomen en de spiritus had 
vlam gevat. De ongelukkige stond welhaest van onder 
tot boven in vier en vlam. Andere werklieden kwamen 
spoedig loegeloopen en trokken bunnen gezel uit het 
gevaer. De mau was half versmacht en had reeds brand
wonden aen handen en beenen bekomen. Men poogde 
het vier, dat zich in het gebouw verspreidde, uit te 
dooven, maer alle moeile was vruchteloos en op min
der dan een oogenblik, stond de stokerye geheel in 
vlamme. 

— Vrydag namiddag, heeft het peerd met voilure 
van den notaris De Busscher, dezer stad, in de Sinte 
Caiharinastraet de vlucht genomen, en is geloopen tot 
op St-Salvalors kerkhof, wy achten ons gelukkig te 
mogen zeggen, dat Madame, de dochter en den zoon, 
het voor de benauwdheid ontstaen hebben. 

— Gisteren is overleden te Gent, Mevrouw de Hemp-
tinne, geboren Golhyn. 

— Den 3 dezer, heeft den franschen generael Wimp-
ffen, te Algiers, twee viclorien behacld. 

— Als de rechten op den geniver zullen verhoogd 
zyn, zullen er toen minder borrcltjes gedronken wor
den? Geenszins, volgens professor thonïssen, represen
tant van Hasselt. Dynsdag heeft hy dat in de kamer 
door een voorbeeld bewezen, «f Over veel eeuwen, zei" 
hy, wierd er in eene indische provincie eene wet uitge
geven, waerby, met het inzicht om het getal geni ver
drinkers te verminderen, bevolen wierd : dat al de 
dronkaeids meteen gloeiend yzer op het voorhoofd ge
brandmerkt zouden worden. Op zeer korten tyd moest 
men die wel intrekken, anders had al het mannevolk 
moeten met een brandmerk op hun voorhoofd loopen. 

— Te Buenos-Ayres, is M. Chaperon, gewezen ita-
liaenschen consul vermoord, in een der meest bezochte 
straten, met een dolkmes, door een hooggeplaetste Bre-
ziliaen, die M. Chaperon aenwezen heeft] Aen hel dolk-
mes was er een papier vaslgemaekt, waerop te lezen 
stond: « Gepleegd om de italiaemche eer e ie wreken. » 

— Maendag heeft de verkooping plaets gehad van 
de merkweerdige verzameling planten, nagelaten door 
wylen den heer Viclor Van den Mecke Van Lembeke. 
De liefhebbers en hofbouwkundigen hebben elkaér de 
prachtigste gewassen duchtig betwist. Twee hooge, 
beerlyke palm booten, onder andere, zyn verkocht ge
worden voor de som me van 4100 fr., aen den heer 
burgemeester van Gent. 

— Lord Eldon, die te Londen overleden is, heeft 
geheel zyne fortuineden hut krankzinnig gesticht van 
Bedlam achtergelaten. 

«ik heb mvne fortuine gewonnen, zegt hy in zyn 
testament, met in het bof der kanselarie te pleiten. Het 
is regtveerdig dat royn geld ten profyte der krankzin
nigen is. 't En is maer eene réstiiuiie, want men moet 
zul zyn om een proces in kanselarie te houden staen. » 

— Donderdag heeft te Gend, in de kapel der Arme 
Claren, de plechtigheid plaets gehad der professing van 
mejuffer Louisa Bélhune, dochter van den heer J. B. 
Béthune. 

— Eene maelsehappy van Rousselaere heeft voor
genomen, met toestemming der stedelyke overheid, de 

751« verjaring van 't overlyden aldaer (1112) van Bou-
dewyn VII, bygenaemd Graef Hapken, graef van Vlaen
deren, die alhier op het kasteel van VVynendale zyn 
verblyf hield, met eenen schoonen historischen stoet 
te herdenken. Er worden groote toebereidselen gemaekt 
om die feesle, die op zondag 29 Mei naest zal plaets 
hebben, allen luister by te zetten. 

— Deze weke heeft de heer Jacob Kryger, hovenier 
te Naeldwyk (Holland) de eerste nieuwe aerdappclen 
van den kouden grond, den koning aengeboden. 

— De korrectionnele rechtbank van Brugge, heeft 
zaterdag de volgende veroordeelingen uitgesproken : 

Louis Gydé, zoutzieders-knecht te Brugge, by ver
stek tot 2 jaren en 6 maenden gevang en 26 francs boet, 
voor ontvreemdingen van zout, ten nadeele van zyn 
meester, M. Ad. Timmery, zoutzieder. 

Pieter Benlein, te Wenduine, 45 dagen gevang, voor 
diefte van 20 francs, ten nadeele van Frans Demaecker. 

PieterJoseuh Stiel, by verstek tot 1 jaer en l maend 
gevang; Willem Hoesch, tot 8 maenden, voor simpele 
bankbreuk te Ostende. De medebeschuldigde Joseph 
Kleyn is vrygesproken. 

Napoleon Millis, van Bailleul, en Constancia Boone, 
den eersten,! maend gevang, det weede 3 weken, om 
eenen valschen naem gedragen te hebben. 

M y » S p r e e k k a m e r t j e . 
Uponhill, er is nog niets toegekomen. — Kaüepoot, die drapcaux zyn 

onverslaenhaer. 

BUIIGEKLVKEN S T A E T . 
Buwelyken. 

Den 2 Mei. — Emil de Thibauit de Boesinghe, dokloor in de rechten, 
met Louise Frenelet, grondeijjenares. — Den 3. Leon De Rycker, zon
der beroep, met Marie Valckenaere, zonder beroep. — Den 6. Ludo-
vicus D'hoeslelaeré, werkm., met Marie De Kimpe, dienstmeid. Henri 
Van Severen, werkm., met Rosalia De Craemer, kantw. Edouard Du 
Clerck, werkm., met Pauline Moens, kantw. Charles Claeys, bedienden, 
met Joanna Seys, dienstmeid. Ludovicus Defcver, werkm., met Elisa-
betii Costenöble, kantw. Emil Marechal, metser, met Louise Mahieu, 
kantw. 

Overlydens. 
Den 30 April. — Sabine Stassinon, echtg. van Franciscus Busschaert, 

40 j . , Zwarte Leertouwcrsslr. Marie Glaeyssens, 47 j . , Ste-Clara^tr. — 
Den 2 Mei. — Stephanie De Witte, 13 j . , Timmermanslr. Joannes 
Tacquet, echtg. van Marie Sioen, 46 ,j., Ouden Zakstr. Cordula Van 
Weydeveldt, echtg. van Franciscus Van Liedekerke, 79 j . 9 m., Pot-
lerierei. Edmond Hoffmann, 26 j . 7 m., Steenstr. Alexander Monlhuy, 
42 j . , Jacobinessenslr. Emma Schockaert, 28 j . , Uouverieslr. Leopold 
Carïier, 55 j . , Uouverieslr. — Den 3 Joannes Baes, 64 j . , Mariaslr. 
Pauline Cierckens, 49 ,j. i l m., Steenstr. Joannes Mols, 71 j . , Bou-
rystr. Ludovicns De Jonghe, echtg. van Theresia Van Mullem, 60 j . , 
Langeslr. Alouysius Dameire, 27 j . , St-Jacobslr. — Den 4. Eugenie 
Coppens, echfg. van Joannes Vandekerckhove, 70 j . , Hoedemakersstr. 
Joanna Kint, 62 j . , Nieuwlandstr. Brunona Sliclitinck, 80 j . , Sinte 
Glaraslr. — Den 5. Francisca Symaeys, 76 j . , Bouveriestr. — Den 6. 
Charles Dupont, echlg. van Virginie Vergaerde, 40 j . , Smedestr. 

5 kindeis onder de 9 jaer. — Geboorten, 12. 

B E K E N D M A K I N G E N . 

MERKWEERDIGE KOOPDAGEN 
By uitsclicldliig. — DYNSDAG 31 MEY 4870, om 

1 ure, te Clemskerke, op de Schaephofstede, en ten ver
zoeke Dheer Augustin Blauwet: 

7 Schoone Werkepeerden, wanof 4 met Kachtel, 9 
Melkkoeyen, 14 Kal vers, 30 Weêrlamraers, 5 groote 
Zwyns, 4 Wagens, Ploegs, Karren, Eegden, enz. 

By uifechcieiing. — DYNSDAG 14 JUNY 1870, om 
l ure. te Knocke, op d'Hofstede en ten verzoeke Dheer 
Karel Traen : 

6 Goede Werkepeerden, 6 Melkkoeyen, 10 Kalvers, 
6 groote zeuge Zwyns met jongen, Kiekens, Ganzen «n 
Duiven. 

3 Wagens, Chieze, 2 Karren, Ploegs, Eegden, enz. 
Betaelbaer ten kantoore van den Zaekwaernemer 

Adolplie Vander Hof*t;t«!t-Dc Meycr, Korte Zil-
verstraet, 4, te Brugge. 

De Notaris B O X J S S O T S T , te Oudenburg, zal 
overgaen tot den O v e r s l a g , zonder ui (stel, op 
Maendag 23 Mei 1870, om 3 ure namiddag, in d'herberg 
de Casino, te Oudenburg, bewoond door Pieter Van 
Slembrouck, van een schoon IJOFSTEDEKEN met 
M. 2-41-60 C. Hovenierhof, Boomgaerd en Zaeilanden, 
te Oudenburg en Ettelghem, by het steedje van Ouden
burg, lusschen den zeeweg en den steenweg van Ouden
burg naer Ettelghem,. verdeeld in dry koopen. 

Bewoond en gebruikt door den heer verkooper Bal-
baert, tot den i September 1870. 

Afzonderlyk ingesteld 42,250 francs. 

KQOPDAG 
TE 

H O U T T A V E ( S t r o o i e n h i i e n ) , 
ten profyte van Marcelin Couvreur, Koopman te Lap-
scheure, van (lollandsche en Noordsche gekalfde en be-
kalfde Koeien, Verwe Koeien, Kalf en'Wepelveerzen. 

fi&ondcrdag 1£ Mei t8ïO, 
om 2 ure. 

Betaelbaer ten kantore van M. Alphonsc ftlaus, 
Waelschestraet, B 30, te Brugge. 

chez rópouse VAN HEE-WANTE, rue Notre-Dame, a 
Bruges: Du Cultedu Saint Sang de Jésus-Christ et de 
la Belique de ce Sang, qui est conservée a Bruges, par 
J.-B. Malou, évóque de Bruges. Prix: 50 c— Pratiques 
et Prières en Thonneurdes cinq Plaies et du Sang pré-
cieux deNotro-Seigneur Jésus-Christ. Prix 15 c. — Ge
beden ter eer van de Vyf bloedige Wonden-en het Dier-
baer Bloed van O. H. Jesus-Christus. Prys: 15 centim. 

UIT ER HAND TE KOOPEN 
Eenen Welgekalanten WINDMOLEN, waervan het onderste deel in 

steen, dient voor Stamkot, en het bovenste in hout, voor Koorn-
Windmolen; met Woonhuis, Olie Magazyn, Giterne, Pakhuis en andere 
Gerieflykheden, benevens den Molenwal, twee Hovenierhoven en Zael-
land, te sara«n groot zeventig Aren en zeventig Centiaren, volgens 
lylel al gelegen te Brielen, langs den steenweg naer Yueren. 

De bovenstaende goederen zyn verpacht aen PETRUS DUFLOO. 
Zich te addressecren voor de coiidilicn, by CHARLES DE BA ENE, 

Poperinghe, Gaslhuisstraet, N° 40. 
Met gemak van betaling. 

BEEICHT. 
De Bestuurraad der Maatschappij van verzekering te

gen brand De Vereenigde Eigenaars, gevestigd te Brus
sel, heeft, in zitting van 4 April, benoemd tot het hoofd
agentschap van Brugge, de Meeren Jules Anthone en 
Leopold Philippe. 

De Bureelen zijn gevestigd Naaldestraat, 40. 
De Bestuurder algemeen agent, 

HAMOIR DE REUS. 

I>EÏI A TOITTE CONCtTRElENCE! 
OCCASION ÜNIQUE. 

Plus de six cent mille Gigares 
de toutes qualités. 

PRIX CÜVRANT: 
Cigares Maria Louisa, 45 fr. Ie 1,000; la caisse de 100 

cigares, 5 fr. 
Cigares de la llavane, réo-gondo, 32 fr. Ie 1,000; 3 fr. 

50 c. ia caisse de 100 cigares. 
Cigares Hussman, forme carré, 50 fr. Ie 1,000; 1 fr. 35 c. 

la caisse de 25 cigares. 
Trabucos, 40 fr. Ie 1,000; 4 fr. 50 c. la caisse de 100. 
Cuhas supérieur, première qualité, 40 fr. Ie 1,000; 

10 fr. 50 c. Ia caisse de 250. 
Floresla véritable, Tabac Manille, 45 fr. Ie 1,000; 10 fr. 

la caisse de 200. 
Prince-Royal, 70 fr. Ie 1,000; 7 fr. 50 c. la caisse de 100. 
Cavagnac- Regalia, 75 fr. Ie 1,000; 8 fr. Ia caisse de 100. 
Elhuvéros, grand Cigare Regalia, forme carré, 65 fr. Ie 

1,000; 7 fr. la caisse de 100. 
Londrès, 75 fr. Ie 1,000; 8 fr. la caisse de 100. 
Flor de Sölar, 130 fr. Ie 1,000; 14 fr. la caisse de 100. 
Forte remise pour les Magasins de détail. Adresser les 

demandes franco a Bruges, rue Haute, JV° 27, 
ofoeas I». F R E M A U L T . 

Gros el détail. ExporlatioHi 

LIEBIG'S VLEESCH-EXTRACT 
VAN ZU1D-AMERIKA (FRAY-BENTOS), 

V a a i d e X a e T b i g r ' s - O o m p a g f i i i e , L o n d e n . 
Groote bezuiniging voor de Huishoudens. 

Oogenblikkelyfcn bereiding van soep, driemael goedkoo-
per dan diegene van. versch vleesch. — Verbetering van 
spyzen, sauzen, groenten, enz. — Uitmuntende verster
king voor zieken en herstellende personen. 

GOUDEN MEDALIË IN DE TENTOONSTELLINGEN VAN PARYS 
1867 EN VAN HAVER 1868. 

Pot v. 1 eng. L | P. v. 1/2 eng. L. \ P. v. 1/4 eng. L. \ P.'v.l/8e.£. . _ _ . . fp> £ > Ö O • - - - -
fr. I S fr. 1 . 9 0 fr. 6 . S 5 

B E R I C H T . 
Aengezien de talryke namaeksels van het o p r e c h t H a e f r i ^ ' s 

V l e e s c h . e x t r - a o t , roept de Liehig's extracl-koinpagnie de 
aendacht der koopers in op het fabriekmark en zy verzoekt hen, om 

zich van de echtheid van liet produht te verzekeren, op elk pol de hand-
leekeninften van de heeren professor Baron J. VON LIEBIG en doktor 
MAX VON PETTENKOFER, te eischen. 

(ZC^SÓA^^ 

Te koop hy de voornaemste handelacrs in levensmiddelen, kruide
niers, conliseurs, apothekers en drogisten. 

Voor den verkoop in liet groot, zich te adresseren hy M. DE GERLA-
CHE-DE MARTELAERE, te Antwerpen. Te verkryffen ie Brugge, in 
het groot en in 't klein, by M. EL. VAN SPEYBROUCK-VAN DAM ME, 
Negociant in coloniale waren, Philipstoekstraet, Rrugge. 

MARKTPRYZÜN DËB VOLGENDE WAREK 
BRUGGE, 7 Mei. — Per Hectoliter. 

Terwe, 15 50 a 19 25 Sucrioen, 
Rogge, 12 00 i 14 00 Boekwect, 
Boonen, IS 50 a 17 50 Aardappels, 
Geersle, 12 50 a 13 88 Boter per kilo, 
Haver, 8 50 a 10 00 Eycr per 2G, 

VEURNE , i Mei. — Per 145 liters. 
Terwe, 25 50 a 27 25 Haver, 
Rogge, 20 00 a 22 00 Boonen, 
Sucrioen, 19 25 a 21 00 Erwelen, 

POPERINGHE, 6 Mei. — Per Heet. 
Terwe, 19 62 a 00 00 Aerdappels, 
Rogge, 14 25 a 00 00 Boter per kilo, 
Haver, 10 00 a 00 00 Hoppe per 50 k. 

ROUSSELAERE 3 Mei. — per Heel. en half. 
Nieuwe Terwe fr. 28 00 a 50 00 Aerd. 100 kil. 
Oude » 35 00 a 37 00 
Australische Tarwe 20 50 a 27 50 
Roode « 26 00 a 28 00 
Rogge 20 00 a 21 00 
Haver 16 00 a 17 00 
I3oonen 29 00 a 50 00 

DIXMUDE 2 Mei. — Per hectoliter 
Terwe, lf» 80 a 18 62 Boonen, 
Rogge, 00 00 a 00 00 Bolcr het st. 7 h. 
Sucrioen 12 41 a H 66 Eyers per 25, 
Haver, 

00 
18 
9 

15 
24 
24 

10 
2 

000 

Boter per kilo. 2 
Eyers per 23. 1 
Viggcns 29 
Koolzaed 48 
Koolz-Olio 103 kil. 108 
Lynz.-ülie 105 $ 82 

00 a 00 00 
50 a 60 15 
00 a 10 00 
18 a 2 45 
45 a 1 54 

00 a 17 00 
00 a 28 00 
00 a 28 50 

00 a 00 00 
80 a 00 00 
0 a 000 00 

00 a 9 00 
05 a 3 00 
34 a 1 63 
00 a 31 00 
00 a 50 00 
38 a 108 84 
55 a 80 00 

10 35 a 18 38 
1 45 a 2 00 
1 45 a 1 54 

10 00 a II 72 Aerdappels(100 k.) 9 00 a 11 

Brugge, Drukkery VANDENBKRCIIE-DENAÜX. 



Brugge, den I4cn Meyl_870. N<> 306. 7de Jaer. N° 19 

BUREEL TE BRUGGE 
alwacr dit blad verschynl 

DEN ZATERDAG 

IN SIMT ANTONIÜS 
ÖRUÜTIIUIS-STRATE, numero 4. 

AENBBVEL1IWCEN 
40 GENTIMEN PER REGEL. 

TJAER 30 
INSCHRYVINGEN EN BETALINGEN 

geschieden op het bureel van dit blad 
EN OP ALLE 

POSTKANTOOREN, 
mits cene verhooging van 25 ccntimcn 

AEIVKONDIlfeBlV 

20 CENTIMEN PER REGEL 

De Vlamingen zyn getrouwe onderdanen — maer — zy en verdragen geen slavemy » [Keizer Karel). 

g ^ > P r y i t voor stad 3 fr. 50 e. en voor de provincie 3 fr. 75 c. vooraf te betalen aen drukker VANDENBERGrHE-DENATJX, te Brugge. 

YZERENWEG VAN DEN STAET. - i April. 
De uren met een (*) geteekend zyn expres-treinen. 
Van Brugge naer: 

Oostende 7.17 8*28 0.54 10.43 2.37 7*25 8.32 
Gent, Brussel, Meche-

len en Antwerpen 7M3 7.38 10.08 12.43 3*27 6.13 6.58 
V. Ostende n. Brugge 6'43 7.00 9.30 19.03 3"00 5.45 6.00 
Van Gent » 6.02 7*39 8.45 9.28 1.22 6*56 7.17 
Van Brussel » 6*27 8.08 12.02 5*»» 5.57 
V. Antwerpen » 6.»» 9.50 3.4a 4*50 
Van Meedelen » 6*43 10.42 5*30 

YZEREINWEGELN VAN VVESTVLAENDEREN. 
Brugge 8.30 12.25 5.30 6.40 
Thourout 8.57 11.50 12.53 5.54 7.08 
Lichlervelde 6.»» 9.06 12.»» 1.03 6.03 7.17 
Rousselaere 6.19 9.24 1.22 4.2a 6.16 7.38 
Iseghem 6.33 9.59 1.37 4.40 6.27 7.30 
lngelmunster 6 419.48 1.44 4.54 6.32 7.58 
Kortryk 7.»»10.10 2.10 6.50 8.25 
Vertrek Korlryk 8.3510.13 2.13 4.30 7.30 8.35 
Meenen 8.5810.33 2.37 3.10 8.12 9.»» 

Weivick 
Cotnen 
Yper 
Poperinghe 

Poperinghe 
Yper 
Comen 
Wervick 
Meenen 
Korlryk 
Vertrek Korlryk 
lngelmunster 
Iseghem 
Rousselaere 
Lichtervelde 
Thourout 
Brugge 

Van Rousselaere 

9.0610.41 
9.1410.50 
9.3911.15 
9.351135 

2.45 
2.53 
3.19 
3.35 

Van Poperinghe naer Brugge 
5.33 9.13 
6.15 9.35 
6.32 9.56 
6.39 10.05 
6.50 10.18 
7.10 10.35 

12.n» 
12.20 
12.37 
12.44 
12.55 
1.15 

7.40 10.42 12.45 
8.01 10.58 
8.11 11.05 
8.27 11.18 

3.10 8.46 11-33 
5.17 8.55 11.40 

9.23 12.05 
ROUSSELAERE 

naer Yper 9.30 
Yper naer Rousselaere 7.30 

1.04 3.15 
1.10 521 
1.24 5.55 
1.45 
1.55 
2.25 
— YPER. 
1.30 7.43 

12.25 6.40 

5.35 8.20 9.10 
6.15 8.28 9.24 
7.»«» 8.54 9.50 
7.25 OïlOlO.lO 

4.40 5 35 
5.»» 5.55 
5.27 6.16 
5.35 6.23 
5.50 6.34 
4.15 6.55 

5.»» 7.»» 8.40 
5.17 7.20 9.05 
5.25 7.26 9.15 
5.40 7.40 9.40 
6.»» 7.59 10.»» 
6.08 8.08 
6.30 8.58 

THOUROUT — OOSTENDE. 
Van Thourout naer Oostende 5.30 9,00 2.»» 8.10 

Oostende naer Thourout 8.00 9.00 12.00 6.18 

LICIITERVELDE — VEURNE 
Lichlervelde naer Veurne 6.10 9.15 11.35 1.50 
Dixmude naer Veurne 6.51 9.56 12.15 2.29 
Veurne naer Liciitervelde 7.2,5 11.40 3.20 5.02 
Dixmude » 7.58 12.13 4 10 5 25 

8.05 
8.46 
6.34 
7.07 

NIEUPORT — DIXMUDE. 
Vertrek uit Nieuport 7.20 11.35 4.40 

» Dixmude 10.00 2.35 8.50. 

BRUGGE NAER GENT LANGST EECLOO. 
Gent naer Eecloo en Brugge. 6.45 9.15 12.55 2.40 5.20 7.20 9.10. 
Brugge naer Eecloo en Gent, 7.23 9.50 12.55 4.10 6.40 7.10 

BRUGGE NAER BLANKENBERGHE EN HEYST. 
Brugge naer Blankenberghe 8.25 10.45 den zaterdag, 2.40 7.25 
Blankenberghe naer Brugge 6 35 9.24 » 11.40 
Brugge naer Heyst 8.23 2.40 7.25 
Heyst naer Brugge 6.05 11.20 5.20 

D e S i i c s m t t g t . 

De angstkreten der liberale drukpers en den gewel
digen tegenstand van Paccha Frère in de kamer betoo-
nen hoeveel vrees de beweging ten voordeele eener 
kieshervorming aen de liberhatery inboezemt; 't is 
dat zy ziet en gevoelt dat deze hervorming hare magl 
den doodsklop toebrengen moet. 

Er zyn nog katholyken die zich tegen de uitbreiding 
van 't kiesregt verzetten, en een der redens welke 
zy daertoe bybrengen is, dat zy vreezen dat men enkel 
uit kiesbelang, het geloof van 't volk meer en meer 
zal zoeken Ie ondermynen. 

Maer, antwoord daerop het weekblad Ie Courrier de 
Bruxelles, doet men dat hedendaegsch ook niet, 't zy 
uit haet tegen de Kerk, 't zy juist om reeds van 't volk 
meester te zyn tegen dat dit volk 't kiesregt zal genieten ? 

Wat doen die solidaire scholen, die onderwyzings-
bonden, die kleine ongodsdienstige volksbladeren wier 
gelal van dag lot dag aengroeit, wat doen zy anders 
dan aen het volk, dat nog katholyk is, het venyn 
ingieten van die goddelooze en ontstichtende leeringen 
dié zoo schaemteloüs bevoordeel igd, beschermd en ge
pleegd worden door de heerschende kotery? 

Willen wy aen die verspreiding eenen slag toebren
gen die haer voor allyd moet neêrvellen, benemen wy 
haer het wapen des gezags, dat zoo magtig wapen, 
ineen klein land gelyk Belgien is; benemen wy haer 
de magt welke de overwinning bybrengt. Minderheid 
geworden gelyk zy het in Vrankryk zyn, zullen onze 
zoogezegde liberhaters daerom niet stil worden, maer 
hunne werking zal zooveel kwaed niet meer kunnen 
stichten. 

Wy mogen niel vergeten dat wy met tegenstrevers 
te doen hebben wier stoutmoedigheid hunne magt 
overtreft. Den goeden uitslag maekt ze stout, hoogmoe
dig, en doet ze alles durven. Laet ze eens verslagen 
wórden, hunne stoutmoedigheid zal mel?eens verdwy-
nen. Hoeveel plaetsen zyn er niet waer zy zelfs onder 
het tegenwoordig bestuer, nooit zouden meester gewor
den zyn, ware het oppergezag, niet tot hunne hulp 
gekomen? 't Is daerdoor alleen dat zy te vreezen zyn. 

* Ten anderen. 
De ondervinding by alle volkeren getuigt het, de 

burgery keert tot de bewarende grondregels terug, 
als zy ziet hoe zeer den Godsdienst noodzakelyk is 
om de driften der menigte in te toornen, en om de 
samenleving te vry waren tegen de omkeeringen waer-
van de kiem in alle de slechte grondbeginselen te vinden 
is. 't Is zoo dat in Vrankryk, by voorbeeld, diezelfde 
mannen, welke onder Lodewyk-Philip, de opvoeding 
van 't volk in handen van solidaire onderwyzers stelden, 
zich verhaestten, na 1848, om den Godsdienst weer in 
de scholen te roepen. Hier zal het ook alzoo gaen, 
met dat verschil dat wy door eene eenvoudige her
vorming zullen bekomen hebben, wat Vrankryk door 
éene jammerlyke en gevaervolle omwenteling heeft 
moeten bekoopen. 

Omwentelingen hebben wy hier niet noodig: al wie 
wat heeft, heeft alleen daer by te verliezen, 't zyn 
slechts de platteborzen en degene die hun geld en 
goed verbrast en verkwist hebben die niets riskeren, 
omdat zy niets bezitten. Ook is 't onder die soort dat 
men overal de revolutionnairen, de uitzuigers en op-
slrykzuchtigste mannen vind! 

Wacht u van dit gebroed, Belgen, maekt gebruik 
van uwe magt, van uw regt van de middels die de wet 
u geeft, en gy zult zoo niet rust en vrede in overvloed, 
ten minste veiligheid met zekerheid hebben. 

Eene slSmlseid. 
Er is een denbeeld dat de liberhaters-doctrinairen 

onder' 
te weten 

Europa stael, dat het't voorwerp is der bewondering 
en de afgunst is der volkeren, dat men de Belgen 
eene overgroote dosis vryheid, geluk en glorie verschaft 
en geschonken heeft. 

De gevolgtrekking van die schandalige leugen en 
snoode valschheid is natuerlyk dat Belgien niets meer te 
verlangen heeft, dat er hier niets meer te hervoormen 
is, dat de hervormers regeringsloozen, bedriegers en 
foppers zyn. 

Het inzicht onzer liberhaters-doctrinairen is 't volk in 
slaep te wiegen, de openbare denkwyze af te keeren van 
de nuttige verbeteringen, en ondertusschen altyd aen 
't schotelken te blyven, te zuigen en te lekken zoolang 
er wat inkomt. 

De Paix protesteert tegen dit zoogezegd optimismus 
dat de liberhatery aen Belgien toekent. Wy voegen onze 
stem by degene van de Paix, te meer, omdat wy over
tuigd zyn dat er hier veel hervormingen, verbeteringen, 
vryheden herintevoeren zyn die wy van de principen 
van 1850 ten geschenke ontvangen hadden en die de 
liberhaterscoterie ons onbeschaemd ontroofd heeft. 
Daerby moet er hier veel min volkszweeten volksbloed 
verkwist worden en nog veel meer gepaerd worden, 
want 't is eene schande te zien hoe de penningen, die den 
armen burger met zooveel moeite en arbeid moet 
winnen en naer den ontvanger dragen, hier in roeyen 
en wissen, aen beuzelingen en nutteloosheden verspild 
worden. 

Dit moet een einde hebben wilt men de ruine van 
Belgien voorkomen en de kas van den armen contribu-
tiebctalcr in veiligheid stellen. Daertoe hebben de kie
zers alleen de magt; willen zy het liberhaters fopryk, 
en uitzuigingsryk, 't exploiteursryk opscheppen, dat zy 
deftige volksverbeelders naer de kamer zenden in 
plaets van liberale knikkers, in plaets van slaven die 
niet durven spreken en die de maconnieke coterie van 
heerschzucht en volksuitzuiging meestersse laten. 

De aenslacndc kiezing zal ons gelegenheid geven om 
hierover wyd en breed te handelen. 

De static van Brugge. 
Bruggelingen, waer is nu al dat geld die beloofd wierd 

om aen uwe statie te besteden? 't Schynt, volgens onze 
correspondentie uit Brussel, dat er maer 150 duist francs 
onkosten meer en mogen gedaen worden, en dit geld zal 
men gebruiken voor cenige kleenighcdcn en voor hel 
verzetten der grielje al den kant van de Vrydagmart. 
Deze plaetse zal gebracht worden op eene breedte van 
30 meters. Er worden geene verbeteringen aen het ge
bouw der statie gedaen, die veel te kleene is voor de 
vyfde stad van Belgenland. De burcelen van den telc-
gracf, zyn op de eerste stage; eensmatten trap, waer 
geen twee menschen nevens raalkacr en kunnen gaen, 
leidt er naertoe. Het gouvernement heeft zich genood-
zaekt gevonden de statie-overste in de stad te doen woo-
nen, uit oorzake van gebrek aen plaetse. 

is een aenneeia aai ae iinernaiers-aocmnairen 
't volk zoeken te verspreiden en te doen gelooven, 

ten dat Belgien aen 't hoofd der beschaving van 

Nlcmvc werken aen «1;> Danspoorte. 
Wy komen te vernemen dat er zekere verranderingen 

zullen gedaen worden aen den Sas put en aen de Dam
poor te. De uitvoer dezer werken zal gedaen worden ten 
koste van 't gouvernement, met toestemming van de 
stad. Deze werken bestaen in de vermindering van den 
Sasput, al de kant van de vlasfabrike, het verleggen 
van de brugge langs den binnenkant en het afbreken 
der Dampooi'le, uitgezonderd het huis van M. Vanden 
Broucke en de fabrike van den heer Van Damrae. 

Deze verandering is hoogst noodzakelyk, om groote 
ongelukken te vermyden. 

Byzondcrc koi»i>e«|iondciitlcn. 
De provinciale kiezingen zyn naby. Het algemeen 

gevoelen is, dat de uitslag ervan voor het gouvernement 

eene neêrlage zal zyn. Het ministerie weet zulks en het 
is juist daerom, dat M. Frère allerlei middelen gebruikt 
om in de kiezingen voor de Kamer te zegepralen. Wat 
deze kiezingen betreft, hel is zeer moeielyk den uitslag 
voorenop te schatten. Niet eene groote staetkundige oï 
godsdienstige kwestie is rechtstreeks in het spef. De 
kiezers zullen handelen uit smaek of uit gevoel. 

Ik ken niets wat beter bewyst hoe weinig het doc-
trinarisme op de openbare opinie mag rekenen dan de 
kieslisten die het voor de kiezingen gebruikt. — Alle 
twee jaren, by het naderen der vernieuwing van de 
helft van de kamer, doet het gouvernement groote 
werken van openbaer nut vaststellen, lost de eene of 
de andere plaelselyke kwestie op, of verleent eene ver
gunning door de burgers vereischt. Is het alzoo dat een 
rechtzinnig gouvernement moet handelen? Js dit niet 
bekennen dal de kiezers geenszins met het ministerie 
zyn, en dat zy er maer vooren stemmen op zekere 
beloften ? 

* • 
Een van myne vrienden die gewoonlyk wel ingelicht 

is, brengt my voor uwe stad eene tydïng. Volgens hy 
my verzekert, zou de somme, welke het gouvernement 
gegeven heeft voor de vergrooting der statie, byna uit
gegeven zyn; er zou maer slechts honderd vyftig duist 
francs meer overblyven, en veel ander werken zyn nog 
te doen. 

* • 

Het gerucht loopt dat het gouvernement eindelyk 
zou besloten hebben de revue der garde civique af te 
schaffen. M. de Sorlus is ontroostbaer; sedert hy dit 
vernomen heeft, lydt hy aen eene geweldige magepyn.... 

failliet der Bitaetschappy van spoopwcg-naatertccl 
De genlsche gazetten brengen ons het vertoog aen 

der ongelukkige obligatiehouders van de maetschappy 
van spoorwegmalerieel — die maetschappy, welke zoo
veel huisgezinnen geruïneerd heeft, en in welke de 
hoogste doktrinairc persooncn betrokken waren. 

Het blykt meer dan ooit uit dit vertoog, dat wy ten 
gevolge der uitgebreidheid niet kunnen meêdeelen, dat 
de werking van die maetschappy, belast met de uit
voeringder Antwerpsche forten, aen het erkende toe
zicht des gouvernements onderworpen was, en de obli
gatie-houders met recht op zyne verantwoordelykheid 
raogten rekenen. 

Nooit heeft, men echter de belangen van die obliga
tie-houders zoo jammerlyk miskend gezien. 

De doktrinaire gazetten, die gedurig den mond vol 
hebben van deze of gene maetschappy, in welke slechts 
een katholike naern betrokken is, zwygen echter dood
stil over het failliet der maetschappy van spoorweg
malerieel, dat echter zoo schreeuwend, zoo ruïneerend 
vooreen groot getal huisgezinnen is: dat is overigens 
in alles hetzelfde taktiek. 

Indien men de doktrinaire gazetten moest gelcoveo 
zyn de doktrinaire maetschappyen en doktrinaire per-
soonen onfeilbaer, onkwetsbaer, onbevlekten in aen 
vollen zin des woords, terwyl het hooger geval komt 
bewyzen, wat er komt van geministerialiseerde kapi
talen! r 

De brleventaks en de factcut*». 
De aengekondigde wyziging op de postwet, waer-

overde Kamers dezerdagen beraedslaegd hebben, bestaet 
voornamelyk hierin: op elk postkantoor zou het publvk 
postkaerten kunnen bekomen, aen den taks van vvf 
een timen ieder, geldig voor den omtrek van het post
kantoor. Op die kaerten, die van een franco-stempel 
zyn voorzien, schryft men met potlood of inkt langs 
de eene zydo het adres, langs de andere alles wat men 
aen den bestemmeling wil laten weten. 

Het geraak dat door deze briefwisseling kan worden 



bewezen, springt in bet oog. Hoe menige brief dien 
iedereen lezen mag wordt niet als een geheim stuk 
noodwendig en omslagtig digt gemaekt? Zeker meer 
dan de helft van onze brieven hebben de geheimzin
nigheid, waermede wy ze omringen, niet noodig. De 
brief-kaert, een vierkantig stukje karton, welk franco 
doorgaet en mits 5 centimen verkrygbaer is, zal niet 
enkel de briefwisseling vereenvoudigen en vergeniak-
kelyken, maer in de meeste gevallen daerop de helft 
van het gewoon vrachtgeld doen uitsparen. 

De maetregel is zeker goed te keuren; maer zie, de 
eenvoudigheid van den brieventaks aen 10 centimen 
door geheel het land, die wordt voorgesteld, en dan 
bet in zwang brengen van brief-kaerten, dat alles zal 
het brie ven voer onberekenbaer doen toenemen. On
gelukkige fakteurs, die last valt weer op uwen nek! 

Het Slaetsbestuer stelt voor, de Kamers zeggen ja. 
Wy vragen: is 't daermeé al? en wy antwoorden: neen, 
er blyft nog de ondergeschikte postbeambten, vooral 
de ontvangers en bestellers der poslkantooren, te ver
gelden naer gelang dat hun dienst wordt verzwaerd. 
Dat is billyk en regtveerdig; dat is eene pligt die uil 
de nieuwe poslhervorming voortvloeit. 

Wy raden dus de postontvangers en hunne fakteurs 
aen zich in dien zin tol de Kamers te wenden: het regl 
van petitie is door de grondwet gewaerborgd, en nooit 
zal dit regl met zoo veel grond als ditmael worden 
uilgeoefend. 

lïerrovery! Ja!. ErJTenisroovery! Neen! (I) 
Men leest in de Gazelle van Lier : 
Honderdraael hebben wy de histories van erfdcelroo-

veryen, door de doctrinaire gazetten medegedeeld, of in 
twyfel getrokken of gauseh gelogenstraft. Gcwoonlyk 
hadden die gevallen ver van hier plaets, zoo dat het zeer 
moeilyk viel den echten inhoud der zaek te kennen en 
te doen verstaen. 

Zondag echter bespreekt het doctrinair blad dezer stad 
eene zoogezegde erfenisrooving die te Lier in het Begyn-
hof zou plaets gehad hebben, en de logens, de acntygin-
gen en lasteringen, diehet te dier gelegenheid uitkraemt, 
doen best zien hoe weinig geloof de vertelsels van dien 
aerd, in de kolommen van dat blad opgenomen, ver
dienen. 

Eene jufvrouw, in het Begynhof overleden, zou eene 
fortuin van ten minste twee mael honderd duizend fran
ken achtergelaten hebben. De Lierenaer bedoelt wyleB 
jufvrouw Janssens. 

Iedereen te Lier weel dat hare ouders kleine burgers 
waren, dat noch de overledene, noch eene harer vier 
zusters, fortuin bezaten; dat allen geleefd hebben van 
hetgeen hun broeder, w.ylen de eerw. heer pastoor Jans
sens, bezat. Die heer leefde op tamelyk grooten voet, hy 
had zelfs in het begynhof een huis gezet, dat wel twin-
Ijg duizend francs gekost heeft, en nu aen het bestucr 
der hospicien komt. Voegt daerby dat de heer pastoor 
Janssens en al zyne zusters, op min dan zes jaren, zyn 
gestorven; dat het ziek zyn, de Ijle kosten en successie
rechten schrikkelyk veel vragen; dat de papieren fortui
nen sederteenigejaren merkelyke verliezen hebben on-
dergaen, en dan zal het niet verwonderen, dat de over
ledene iets van het weinig vast goed, dat zy bezat, heeft 
moeten verkoopen om al die kwade kosten te dekken, 
en dat hare fortuin zeer verminderd wierd. 

De Lierenaer liegt dus met de nagelalene fortuin op 
twee mael honderdduizend franks te schatten; men zal 
verder zien, dathy wetens en willens liegt. 

De Lierenaer liegt ook met te zeggen, dat de familie 
uit hel huis der zieken wierd gehouden; een lid der fa
milie heeft haer tot haren laetsten stond bygestaen; leden 
der familie in huis! 

De Lierenaer liegt nog met van verdrukte weezen te 
spreken: het is gansch het tegendeel. Ja, er waren drie 
weezen, die volgens de wet niet konden mede erven, ten 
gevolge van het afsterven hunner ouders; welnu, die 
weezen zvn niet vergeten: er zyn hun legaten gemaekt! 

En de rol, die de Lierenaer, in zyn verhael aen de je-
zuilen en de paters doett spelen, is een snood uitvindsel 
Van dit logenblad; geen jezuil zette er voet in huis. 

Zy heeft hare bloedverwanten meer nagelaten, dan zy 
zelve van hare ouders gehad heeft, en daereuboven voor 
hare ziel gezorgd. 

En dit is nu die schroomlyk nieuwe zavk De Buck; 
dit is nu de onrechtveerdigheid, tegen welke de Liere
naer niet alleen de straf der menschen, maer zelfs de 
wraek van den Heer inroept! 

Het is eigenlyk niets anders dan spyt en afgunst, die 
de bazen van den Lierenaer doen schreeuwen. Hadden 
zy alles mogen beredderen; of had jufvrouw Janssens 
gedaen, zooalsover eenigejaren, zekere Wynandtsdeed, 
dan zou er niet geschreeuwd, dan zou er geene compas
sie voor behoeftige bloedverwanten of verdrukte wee
zen aen den dag gelegd worden, neen, neen! dan zou 
men laten schreeuwen en stillekens de erfenis of de be-
gifliging in de kas steken. 

De Kamer. 
Het geheel van het wets-ontwerp IS i/2 millioen kre

dieten vragende, is zaterdag gestemd mei 66 stemmen. 
In den aenvang der zitting bood M. de minister van 

openbare werken een wetsontwerp aen, koncessie ge
vende aen twee nieuwe spoorweglynen (franco-bel-
gisch-pruisisch) en eene verlakking van Jemeppe naer 
de Maes, de verbinding makende van den weg op 
Luik-Namen. 

(t) Wy deelen met veel genoegen dezen artikel mede, om gemakkelyk 
ti' laten zien aen de burgery hoe onze bruflsebe doctrinaire gazetten be
reid zyn om zulke leugens mede Ie deelen, 

Voor kosten betrekkelyk de algemeene tentoonstel
ling van Londen 1862, wierd er een krediet van 
100,000 fr. gestemd.... 

De Kamer der volksvertegenwoordigers is dysendag 
en woensdag overgegaen tot de algemeene beraedsla-
ging van hel wetsontwerp betrekkelyk de te verleenen 
vergoeding aen de milicianeu. Men v/eet dal hel gou
vernement voorsteld eene vergoeding, bestaende in een 
pensioen of lyfrent, te verleenen welke de miliciaen, 
te rekenen van zyn 55e jaer zou genieten, en die bere
kend zou zyn met den tyd door hem onder het vaendel 
doorgebragt. 

De militiewet is aengenomen met 80 stemmen tegen 
2 onthoudingen. Wy zullen trachten geheel de wet 
aen onze lezers mede te deelen, nadat zy aengenomen 
zal zyn door hel Senaet. 

Donderdag iaetst heeft het Senaet den budjet van 
justicie met 32 stemmen tegen 16 aengenomen. 

ftcmccnteraed Tan Brugge. 
Zitting van 10 mei. 

Na lezing en goedkeuring van het proces-verbael der 
voorgaende zitting en vooraleer tot het dagorde over te 
gaen: 

M. Louwaqie vraegt het woord en roept de aendacht 
in van het koliegieover de altyddurende schending van 
het reglement van 1849, voor wat het wateren legen de 
muren aengaet. 

M. de Burgemeester. De heer Louwagie komt eene 
klacht te ondersteunen die my reeds gedaen is geworden. 
Ik neme aen dat er misbruiken bestaen, vooral gedu
rende de twee dagen der kermis wanneer de stad door 
talryke vreemdelingen is bezocht geworden. Wat moei 
men nu doen ? Procès-verbacl tegen de overtreders op-̂  
stellen of op nieuw het bestaende reglement doen herin
neren. Ik ben van gevoelen dat men met of zonder 
reden geen proces-verbael kan opstellen. Er is nog-
thans iets te doen; ik zal op nieuw de aendacht der 
policie-agenten inroepen; ik zal de personen doen ver
wittigen die het reglement overtreden, en indien die 
middel geen goed uitwerksel heeft, zal ik proces-verbael 
doen opstellen. 

M. Van Caloen zegt dat de bestaende pisbakken niet 
talryk genoeg zyn, en deze die er bestaen zyn niet 
toegankelyk door de aenhoudende vuiligheid. 

De raed gaet vervolgens tot zyn dagorde over: 
1° Bureel van weldadigheid. — Akt van verpachting. — 

Goedgekeurd. 
2° Hospicen. — Vraeg om in regte te mogen vervolgen. 

— Toegestaen. 
3° Idem. — Aenkoop van een deel grond by de Potle-

rie, voor hel bouwen van eenen keuken en andere 
afhankelykheden aen dit gesticht; prys van aenkoop 
1800 fr. — Aenveerd. 

4° Idem. — Verkoop van boomen. — Goedgekeurd. 
5° Idem. — Verslag betrekkelyk het gasthuis StNicolaes. 
M. de Burgemeester. Daegs na de Iaetst plaets gehad 

hebbende publieke zitting, is er ons van wege de com
missie der Hospicen een uitgebreid verslag betrekkelyk 
het gasthuis St-Nicolaes toegekomen. 

De burgemeester verzoekt de sekretaris lezing van het 
verslag te geven. 

M. de Burgemeester stelt voor het verslag tot onder
zoek aen eene commissie samengesteld uit den raed, het 
kollegie, de commissien van financiën en der openbare 
werken te verzenden. Dit voorstel werd aengenomen. 

6° O. L. V. kerk.— Goedkeuring van eene begifliging 
van 500 fr. door Mej. Meersscman gedaen, om eeuwig
durende vyf missen 's jaers te celebreeren — Aenveerd. 

7° en 8° De regllyning van voetpaden op Simon Sle-
vinplaets en Verbrand Nieuw land wordt toegestaen. 

9° Aenkoop van een huis Sint Maertensplaets. 
M. de Burgemeester. De Amis duprogrès hebben ons 

de vraeg ingediend om het huis op Sint Maertensplaets 
te mogen gebruiken, Iaetst door M. Dhondt bewoond. 
Wy hebben het in overzicht gaen nemen en zeer ge
schikt gevonden ; er moeten maer eenige werken uitge
voerd worden om er een uitgestrekt geslicht van te 
maken. Ik stel voor aen den raed de sociëteit dezelve 
huer te doen betalen, zooals zy voor hel gebouw in 
Sint Maertcnsbilk betaeld hebben. —Aengenomen. 
• 10° Hangar voor hetplaetsen van pelrol. 

Er wordt lezing van het nieuw opgesteld reglement 
diensaengaende gegeven, 't welk uitgezonderd eenige 
gedane opmerkingen aenveerdt wordt. 

11° Havemecster — Toeeigeningen. 
De sekretaris geeft lezing der toeeigeningen en voor-

waerden dier plaets, die zonder opmerking door den 
raed aengenomen wordt. 

Ongelukken op yzerciwegen 
Zondag nuchten, omtrent 10 uren en half, heeft er 

in onze statie een groot ongeluk vooren gevallen. De 
genaemde Joannes Pire, 58 jaren oud, geboortig van 
Hervé, onder-brigadier der douanen alhier, is, over de 
sporen gaende, door eenen trein bereikt, om zoo te zeg
gen, gansch aen stukken gesneên; hy en had op de aen-
komste van den trein niet gelet, nieltegenstaende het 
schuifelen van de machine. 

Joannes Pire, een goed bediende, la^t eene weduwe 
en zeven kinders achter; verscheidene zyn nog minder
jarig en gebrekkig. 

• * 
Een ongeluk is maendag avond voorengevallcn tus-

schen Brugge en Lophem, aen de gardc-convoi Servais, 
van de algemeene maetschappy van exploitatie, die ten 
5 uren 45 m. met den by zon deren trein naer Dunkerke 
vertrokken was. Hy is van dun trein gevallen in hel af

halen der kaertjes, en heeft groote kneuzingen aen zyn 
hoofd en aen zyn rechter been bekomen. Men heeft hem 
naer Brugge overgebracht en aen de zorgen der heel
kunde toevertrouwd. Zyne wonden en zyn niet doodelyk. 

• 
* * 

Schrikkelyke ramp te Dommeldange (Luxemburg).— 
Zaterdag avond zyn op de linie van den Groot Luxem
burg, naby Dommeldange, twee convoien op elkaer ge* 
Ioopen. Een van die treins was met yzerels geladen. 
Men zag het ongeluk aenkomen, doch voor dat men 
sauve qui peut geroepen had, stormde de trein met erls 
binnen en alles vloog in stukken. Stukken hout en yzer 
sprongen langs alle kanten weg en brachten schrik en 
ontzetting te wege. Den geheelen nacht heeft men aen 
't wegruimen gewerkt. Dertien lyken, verschrikkelyk 
verminkt, wierden opgenomen. Er zyn veel gekwetsten. 
De chef der gare van Dommeldange, de visiteur van 
Luxemburg, de machinist en de garde-frain zyn aenge-
houden. De meeste slachtoffers zyn arme werklieden, 
die 's avonds met hunne weekure naer huis terugkeer
den. 

Dief, dief, dief. 
De mussche steelt, 
Dat 't my verveelt, 

'k Wil da 'k ze koste stekken, 
Ze zit daer nu, 
Fer-nel-de-ku, 

Myne er ten af te pekken. 
't Is de eerste vrucht 
En geenen bugt,. 

Gy meugt my vry gelooven, 
Maer niet te min 
Die vyandin, 

Komt my daer van berooven. 
Het is wel waer 
Dat hier en daer, 

Zy wat venyn komt pakken, 
Maer zokke-man, 
Dat is nen jan, 

Die al ons geld komt zakken 
En die t venyn 
By ons laet zyn, 

Al moest het nog zoo krielen, 
En die niets doet, 
Om 't eens voor goed, 

Wat 't helpen te vernielen. 
Maer sapperloot, 
De mussche is dood, 

Ik heb ze dood geschoten, 
En zokke daer, 
Wordt na twee jaer, 

Van de perse afgeschoten. 
Ilussaerlje. 

P. S. Hé, wa zegje nu? Dat is nu ook è keer gedicht 
hè? 

De oproep tot het fransche volk. 
Myne lezers welen reeds dat keizer Napoleon van 

Vrankryk eenen oproep gedaen heeft tot zyn volk, om 
door eene stemming van ja of neen zyn bestier, zyn 
voorgaende, de veranderde grondwet, zyn stamhuis, 
bet keizerryk met een woord, goed of kwaed te keuren. 
Die volksstemming heeft zondag Iaetst door gansch het 

•groote Vrankryk plaels gehad. Te Parys en in de by-
zonderste groote steden waren er buitengewoone mili
taire maelregelen genomen. 

Ziehier den uitslag der stemminge van geheel bet 
land : 

Ja : 7,210,296. 
Neen: 1,550,610. 
Onthoudingen : 800,000. 
Parys, ja 1H, 365; neen \ 56,377. 
Departement der Seine, ja 159,528; neen 184,946. 
Ongeveer 93,000 onthoudingen te Parys. 
De Patrie zegt, dat de uitslag der stemming in de 

kazerne van het Ghateau-d'Eau is: ja 1652, neen H33. 
De gekende uitslag der garnizoenen van het binnen
land was dezen morgend : ja 219,200, neen 36,598. 

Parys, 12 Mei, 8 ure 23 m. 
Nieuwe samenscholingen hebben woensdag avond in 

hel kwartier van den Temple plaels gehad; zy zyn 
uiteengedreven geweest. 

Ten gevolge dier wanorders zyn de kwartieren in 
opgisting, en onder anderen die van de Vilette door de 
militairen bezet geweest. 

Geene pooging om barrikaden te maken heeft plaets 
gehacl. 

De Constitutionnel kondigt eenen brief van den Kei
zer aen den maerschalk Ganrobert af, die aen het leger v 

van Parys medegedeeld is geweest, in welken men leest: 
« Men heeft over de stemming van het leger van 

» Parys zoo overdrevene geruchten verspreid dat ik 
» gelukkig ben van u te verzoeken te zeggen aen de 
» officieren en aen de soldaten die onder uwe bevelen 
- staen dat myn vertrouwen in hun nooit gewankeld 
» heeft.» 

Nieuwe Wanorders te Parys. 
Men heeft in den nacht van maendag tot dysendag, 

in de voorstad van den Tempel eenige van die toonee-
len zien herhalen, die in de maend February te Belle-
ville plaets hadden. 

Ten 9 uren 45 minuten wierd aen een hoek der 
voorstad van den tempel en de rue Fontaine-au-Hoi, 
eene barricade opgeworpen en zeer spoedig door de 
garde van Parys overmeesterd. 

Een detachement jagers te voet, die aengekomen was 
om des noodig de garde van Parys te ondersteunen, 



heeft de voorstad van den Tempel doen ontruimen, 
onder het geroep van : Leve de keizer! 

De barricade wierd onmiddelyk vernietigd. 
Onmiddelyk daerna was de cirkulalie in de voorstad 

van den Tempel hersteld. 
Omtrent dezclfste ure was men in den ingang der 

rites Folie Méricourt en Fontaine-auRoi met het op
werpen van eene andere barricade begonnen. Er wier
den twee omnibussen omvergeworpen; een man wierd 
in de verwarring verpletterd. 

De oprocrlingen riepen: komt langs hier vrienden, 
er zyn kasyen. 

Er verscheen welhaest een detachement garden van 
Parys, die de rustestoorders op de vlucht dreef. 

De Gazcltc des Tribunatrx meldt, dat er dysendag 
avond in de voorstad van den Tempel nieuwe wanor
ders uitgeborsten zyn. Dezelve waren belangryker dan 
niaendag. 

Er wierden in de mes Fontaine en Saint-Maur vier 
barricaden opgeworpen; doch zy wierden door de troe
pen overmeesterd. 

Twee oproerlingen zyn zwaer gekwetst. 
Het plein van het ChateauiVEau wierd door de char

geeringen der cavalerie ontruimd. 
Al de straten aen de voorstad van den Tempel pa

lende, waren belemmerd. 

Vcrschrikkelyk. 
In den nacht van vrydag op zalurdag laetslleden heeft 

er te Berlyn een schrikkelyk feit plaetse gehad, dat 
gelukkiger wyze tot de zeer zeldzame gebeurtenissen 
behoort. Een zekere Hüth, in de Sebastiansstrass woon
achtig, had sedert lang in 't geheim een berghuis ge
houden welk strafwaerdig middel van bestaen hem 
zeer ruime voordeden opleverde. Maer was hy lang 
ongestraft gebleven, eindelyk haelde de wet hem in, 
en nu zou hy boeten voor zyne overtreding der wet. 
Hieraen wilde hy zich lot eiken prys onttrekken; de 
middel door hem daertoe gekozen, was zeer zeker het 
afschuwelykste dat door een mensen kan bedacht 
worden. 

Wetende dat zyn strafwaerdige handelingen aen de 
police kenbaer gemaekt worden, heeft hy aen zyne 
vrouw en een zyner oudste kinders, een zoon van 18 
jaren, het voorstel gedaen om den dood boven den 
smaed der ontdekking en der straf op de misdaed ge
steld, Ie verkiezen. Toen beide toestemden, wierd te
vens het doodvonnis uitgesproken over drie kinders, 
een zoon van 15 en twee dochters van 14 en 10 jaren. 

Men sloot des avonds zorgvuldig ramen en deuren 
van de slaepkamer, lei een goed vier aen in de kachel, 
en toen dit goed in viamme was, sloot men de pyp af, 
in de onderstelling dat allen weldra zouden slikken. 
De uitslroomende gas bleek echter niet voldoende te 
zyn. De vader nam nu zynen toevlucht tot een ander 
middel, hy worgde met eigen hand zyne vrouw en vier 
kinders, en toen dit alles had plaets gehad, maekte hy 
door ophanging een einde aen zyn leven. 

Toen men de woning laet in den morgend nog ge
sloten zag, vreesde men, dat een of ander ongeluk het 
gezin mocht hebben getroffen. De police wierd gehaeld; 
men opende met geweld de straetdeur en weldra ont-
waerde men een schouwspel, waerop niemand was 
voorbereid. Dat de zake spoedig tot in de verwyderdste 
gedeelten der stad bekend was en allerwege groote 
ontsteltenis verwekte, behoeft nauwelyks te worden 
gemeld. 

De kaes? 
Onder alle eetwaren vindt men bedrog; maer onder 

den kaes vindt men niet alleen bedrog, maer vuilig
heid ! Bedriegers gebruiken de walgelykste middelen 
om den kaes te verbeteren. Verschen kaes leggen zy in 
stalwaler waerdoor hy eenen zoeten smaek krygt en 
er zeer bekoorlyk uitziet. Een fyne neus zal er zich 
echter niet in bedriegen. 

Kazen die verre moeten verzonden worden, besproeit 
men, om ze tegen vliegen en wormen te behoeden, met 
water waerin rattenkruid gemengd is. '— Oude kaes 
vervalt allengskens tot slof. Als men nu dit slof met 
een vergrootglas beschouwt, dan ziet men daerin eene 
ontelbare menigte achtvoetige wormkens, die den kaes 
langzaem opvreten tot dat er niets meer overblyfl dan 
zy alleen met hunne afgelegde vellen en uitwerpsels. 
Dan is hy echter in zyn beste, volgens de echte lief
hebbers. Smakelyk! 

Hctfs over «Ie sterke dranken. 
Te Chicago, eene stad in Amerika, bekend om bare 

geneverslokeryen, heeft zich een genootschap gevormd, 
welk hul-uitvaagsel der huizen, bedorven spys, doode 
ratten, verrotte mocskruiden, kortom alle soorten van 
afval, verzamelen laet. Dat mest wordt gekookt, dan 
schept men het vet er af en uit de overblyvende sop 
weet men den allerklaersten brandewyn Ie trekken. 

Het afgeschept vet is zeer geschikt om zeep te koken. 
Uit eene kar afval, heeft men doorgaens 50 pond zeep-
vet, en 40 vaetjes brandewya van 90 graden sterkte. 

Men heeft berekend dat de afval van Chicago wcke-
lyks 15,000 pond vet en 30,000 vaetjes suaps zal op
leveren. 

BlecEaterlykc lirossyk. 
Voor de correktioncele reclilhank van Brugge zyn 

zateidage de volgende zaken behandeld geworden : 
Enimanuel Dierekens, oud 75 jaren. zeggende koei-
wachter van beroep te zyn, wonende te Oosteamp, doch 
ketst te lluddervoorde vorblyvende, heefi reeds ten 

gevolge van verschillende veroordeelingen, meer als 
de helft van zyn leven in de gevangenis doorgebracht. 
Eens wierd hy ter dood veroordeeld, bekwam genade 
en kreeg eindelyk de vryheid terug. Echter bleef hy 
nog allyd onder de waekzaemheid van de police, mol 
last ter gemeente Oosteamp te verblyven. 

Zaterdag verscheen hy voor de* rechtbank, onder 
beschuldiging van banverbreking, te weten'de gemeente 
Oosteamp verlalen en zich te Iluddervoorde gevestigd 
te hebben, waer hy hier en in andere gemeenten zich 
als geneeskundige uitgaf en zich schuldig maekte aen 
uitgave van valsch nickelgeld. Voorzien van instru
menten en medicamenten, bood hy zich op de hofsteden 
aen, stak menig landbouwer in de kleêren, maer genas 
hun niet. 

Alzoo ontving hy tot 50 francs van den landbouwer 
J. Adriaens, te Lophem, die 't fleurecyn had; de land
bouwer is er nog altyd aen onderhevig, in zooverre dat 
hy schier niet zitten en kan, en geerne, zoo als hy aen 
den voorzitter der rechtbank vcrklaerd heeft, seffens 
1,000 francs aen Dierekens zou willen geven, indien 
hy hem van 't fleurecyn kon genezen. De beschuldigde 
raedde sommige zieke boeren aen, veel eieren te eten 
om kloek te worden! 

Dierekens is voor banverbreking tot 1 maend gevan
genis en voor onwettige uitoefening der geneeskunst, 
tot 50 fr. boete veroordeeld, met verbeurdverklaring 
van zyne medicinale voorwerpen. Later zal hy zich 
voor uitgave van valsche munte voor het assisen-hof 
te verantwoorden hebben. 

't Nieuws van de weke. 
De M. Bloed processie was zeer schoone en lang. 

Alles was ryk en prachtig. Jammer dat de kostbare 
ryve van den H. Eligius, dat waer meesterstuk, daer 
niet aenwezig en was. 

In het gedrang der processie en de beweginge op onze 
foore, zyn er eenige portemonnaies verlooren of gesto
len geweest. Een persoon is op den Burg eene gouden 
ketting van 125 francs kwyt gerocht. 

— De Z. E. H. Kanonik de Haerne, voorzitter van 
ons engelsch seminarie, is, te Rooinen, Doctor benaemd 
in de IJ. Godsgeleerdheid. 

— MM. de kanonikken De Haerne en Van Move, 
worden tegen maendag te Brugge verwacht van hunne 
voyage van Roomen. 

— Jantje VV , getrouwd en 31 jaer oud, in de Ga-
paerdstrate woonachtig, had maendag avond een bètje 
Ie diepe in 't glas gekeken, endraeide met zyn bezwarmd 
hoofd rond de mart. Aen de perretjes gekomen zynde, 
en ziende dat er heeren, damen en soldaten op die hou
ten -onbeslegene diertjes reeden, wil4|^Uip»ok eenige 
toertjes meêdraeyen, en wipte erop.^É^Mpkiglyk door 
het draeyen van den molen begoni|pl^iritus in zyn 
hoofd te werken, by zooverre dat hy{yan zyn houtten 
peerd viel. De cavalier was gekwetst eüf bleef liggen tol 
dat aien hem opnam en naer-het St-Jatis hospilael over
bracht, al waer er bestatigd wierd dat hy zware kneuzin
gen bekomen had. 

Zoo dus, wacht u zulde, als gy een glazeke te vele 
binnen gepakt hebt, van te willen op een houtten onbe-
slegen peerd ryden, wantal is 't dat 't niet en kan loo-
pen, zou menalgelyk kunnen aen een ongeluk geraken. 

— Minister Bara zal zeker een goed sommeken geven 
v.oor de erfgenamen van Van Nieuwenhuyze, daer hy 
nu, door zyne welwillendheid, goed leven schenkt aen 
de hceren moordenaers, die nu kunnen meer en gerus-
telyker te werke gaen? 

— Marseiljen geeft den 22 Meie eene schyfschielinge, 
waertoe de fransche, engelsche en belgische schutters 
uitgenoodigd worden. Schoone pryzen zyn er te win
nen, 't Is te hopen dat onze brügsche schutters, die in 
het schyveschieten ervaren zyn, wel eentje van die 
fransche pryzeljes zullen stekken. 

— M. Edmond Muüls, kapitein adjudant-majoor der 
burgerwacht van Brugge, onderbestierder van het 
gazengesticht, is dysendag in onze stad overleden, in 
den ouderdom van 50 jaren, na eene lange en pynelyke 
ziekte. 

M. de doktor Verhaeghe, van Oostende, wiens (alent 
algemeen gekend was, is in die stad overleden. 

— De E. II. Mavaut, oud pastor te Leysele, is zondag 
te Poperinghe gestorven, oud wezende 60 jaer en half 

— In den nacht van 7 tol 8 dezer, heeft men ten 
nadeele van Ch. Lacour, landbouwer te Boesinghe, 
92 kilogs aerdappels uit zyn wagenkot gestolen, en de
zelve in een koolzaedvcld verborgen, te Zuydschote. 
By het terughalen van hunnen gestolen buit, wierden 
zy door de garde-champetler by hunne krage gestokken. 

— Dieven hebben in den nacht van 8 tot 0 dezer 
binnengedrongen in den cour van Ant. Vande Putte, 
te Westroosebekc, en er een lauwerierboom gestolen 
ter weerde van 55 fr., tot hiertoe zyn de daders on
bekend. 

— By koninglyk besluit van 7 Mei zyn benoemd : 
Te Poperinghe, schepenen, J. Van Men is en de heer 

J. Roelens, in plaets van den heer Berten. 
— Morgen is het te Verviers, algemeene vergadering 

der katholyke werkmansbonden, in 't lokael dier stad, 
Andrimont-slraet. 

— De chineesche ambassade, die de verlcdene weke 
te lJrussel aengekomen is, is gedurig op voyage naer al 
de groote steden van Belgenland, waerschynelyk om 

I
al onze schoone gebouwen en werken te bezichtigen. In 
't korte meugen wy hun te Brugge verwachten zeker, 
wanneer zy een uitsteplje zullen doen naer Oostende. 

— De heeren de Theux en Jacobs, twee leden der ka-
tholike partie, hebben in de Kamers elk eene redevoe 

k ringe uitgesprokeu, dienende om te bewyzen welke on-

regtveerdigheid de nieuwe wet op de sterke dranken 
daerslelde en by gevolge eene vergelding aen de herber
giers noodzakelyk was, vergelding die zou kunnen ge
vonden worden in het afschaffen van de patente op den 
geniver. 

My dunkt dat het een goed voorstel was, niet waer, 
lezers? En weet-je hoe de liberalen ia koor geantwoord 
hebben?... Dat die kwestie niet en konde gediscuteerd 
worden!... 

— Mev. E. begaf zich over eenige dagen naer eene 
modenmaekster, om inlichtingen te nemen wegens een 
dienstmeise. — 'k Zou wel willen weten, zei mevr. E. 
of zy eerlyk is en als ze goed en rap is in hare commis-
sien. — Voor hetgene de eeiiykheid betreft, durf ik u 
verzekeren, antwoordde de modenmaekster, maer voor 
de commissien en is zy niets weerd; ik heb haer meer 
als tienmael naer uw huis gezonden, meteene facture 
van 175 francs, die gy my sedert twee jaren schuldig 
staet, en ze'n heeft my cog nooit een centiem ij e van dat 
geld meegebracht. 

— Dessous-le-Mouslier, de cerlooze moordenaer die 
gralie bekomen heeft van M. Bara, is naer hel rasphuis 
van Geut overgebracht. Dessous was geboeid, maer 
smoorde toch een cigaertje. De kerel was onbeschoft. 
Aen den commissaris van police van Ilornu, die daer 
stond, zei hy vroolyk: « Ah zoo, commissaris, komt gy 
my ook nog eens zien? » 

Verders verneem ik nog hel volgende: Maendag voor
middag, ten 11 uren, is Dessons-le-Moustier in het rasp
huis te Gent aengekomen. Hy was gekleed als dwangar
beider. Het is een knape van middelbare gestalte, niet 
mager, en heeft nog al het uitzicht van een behendige 
werker. De gratie aen den moordenaer verleend, en 
heeft hem niet gebeterd: hy Eachte onbeschaérad naer al 
de persoonen, die hem uit nieuwsgierigheid bekeeken. 

— Te Roesbrugge heeft men eenen gendarm gcplaetst, 
een echten Wale, Defraine genaemd, om proces-verba
len te maken by menschen die geen woord fransch en 
verstaen; de spotternye gaet dan maer altyd voort. 

Te Beveren is er eene brigade van vier gendarms, 
waervan er drie zyn die geen woord vlaemschen ken
nen. Een van deze drie, die er een bekwame jongen uit
ziet, en aen wien de onderwyzer vroeg om hem lessen 
te geven van de vlaemsche tale, weigerde hy het « om
dat hy het niet noodigen vond. » 

— Prins van Arenberg, militaire geatlacheerde by 
hel Oostenryksch-Hongaersch gezantschap teSt-Peters-
burg, is in zyne wooning vermoord geworden. Twee 
mannen, die men dacht de moordenaers te zyn, zyu aen-
gehouden. Het zyn de genaemden Ghiskoff, gewezen 
courrier van den prins en Grebminskoff. Deze laetste 
was in bezit der horloge van den prins. De prins was 
slechts 54 jaren oud en men voorzag in hem een uit
muntende staetsman te worden. De prins is verworgd 
geweest. 

— Een landbouwer uit de omstreken van Brussel 
heeft, by het uildel ven van eenen ouden boom wortel, 
een yzeren koffer gevonden, gevuld met geldstukken 
van Louis XVI, voor eene weerde van 800 duist francs. 
Een schoon fortuintje voorwaer. 

— De brussclsche stokers zyn zoodanig aen 't geniver 
stoken, dat ze de kelders van den entrepot zoo vol 
gesteken hebben dat het gemeentebestier verplicht is 
de kelders van het slachthuis te gebruiken om er die 
koopwaer in te leggen. 

— Een diefstal met brake heeft zaterdag 7 dezer, 
's namiddags, plaets gehad in de gemeente S. Andries, 
ten nadeele van den werkman Joseph Maertens en zyn 
huisgezin. 

De daders die tot heden onbekend zyn, waren in het 
huis gedrongen langs een stal en na de deuren der 
woning en kas opengebroken te hebben, hebben zy 
medegenomen: 1° Een goud kruis met keting van vier 
loeren; 2° een gouden knopring met diamantsteenen; 
5° een gouden ring; 4° eene gouden keling van vyf toe
ren met kruis; 5° een paer gouden oorslingers, en 6 
een goudstuk van 10 fr. De ontslolene voorwerpen schat 
men op 430 francs. 

— Ik leze in de amerikaensche dagbladen : 
Uit San-Francisco meldt men van 2 Maerl: Terwyl 

een melkboer een huis binnen gael om zyne kalanten 
te bedienen, profiteert een acnkomend meisje van deze 
melk gelegenheid om een teuge te nemen uit de groote 
kan, die op de strate staet. De eigenaer betrapt haer 
op de daed, arresteert het arme kind, en levert haer 
over aen een police-agent, die haer voor den rechter 
brengt. Deze ondervraegt haer, doch het meisje zegt 
hem,1 dat zy hem niet en verstaet. 

Weldra bleek het, dat zy eene duitsche was, en nu 
wierd het verhoor door een tolk overgebracht. Op de 
vrage, wat zy tot hare verdediging in te brengen heeft, 
antwoordt du beschuldigde onder snikken en schreien: 
« Och mynheer, ik had zoo'n honger; in dagen en had 
ik geen brood geproefd en ik en had geen cent om iets 
te koopen, nu dacht ik, zoo 'n teuge melk zou my een 
betje opkwikken, en de goede God zou dan wel verder 
zorgen. » 

Pas heeft de melkboer dat gehoord, of hy gevoelt 
eenig berouw over zyne aenklachl en wil ze weer in
trekken ; maer het feit was eenmael voor den rechter 
gebracht; deze moest dus veroordeelen of vryspreken. 
Hy veroordeelde, doch paste evenwel de geringste straf 
toe en lei de aengeklaegde eene boete op van een hal
ven dollar, die onmiddelyk door een der omstanders 
betaeld, en door den rechter in ontvangst genomen 
wierd. « Zie zoo, » zegt deze, « nu is de justicie voldaen, 
thans is de beurt aen de menschelykhejd.» Met een 
neemt hy zynen hoed, werpt daer een dollar in, en 
gael by de aenwezigen rond, die elk om het ieverigste 



bunnc beurze voor den dag halen. In een oogenblik 
waren er twintig dollars ingezameld en aen do kleine 
uitgereikt met de woorden: « Geef dat aen uw ouders 
om brood te koopen, en God moge dan verder voor u 
zorgen. » 

— De mart van Gent en was gisteren maer weinig 
voorzien, er was letter verandering in de pryzen; de 
beuter is fr. 2-50 en de eyers 1-64 verkocht. 

— De Moniteiir kondigt het koninglyk besluit af, 
waerby de kiescollegien van Oost-vlaenderen, Hene-

?ouwen, Luik en Limburg byeen geroepen worden op 
4 juny aenstaende, voor het bepaelde getal volksverte

genwoordigers te kiezen. 
YZEREISWEG VAN CIUDAD-REAL-BADAJOZ. — Hetkortii-

teit brengt ter kennis der heeren obligatarissen dat ten 
aenzien der ontworpen maetregels, het hoogst noodza-
kelyk is hem het getal en de nummers hunner obli-
gatien te doen kennen. 

Ten dien einde, zullen er tot 45 mei bulletyns in den 
Bank van België neergelegd zyn. De opgave is zonder 
eenige veibindtenis of onkost voor de obligatarissen. 
Enkelyk dient zy om de taek het comiteil opgeleid te 
vergemak Uel) ken. 

— Dysendag moesten er twee leden der Internatio
nale, uit liet prison van Verviers komen; hunne vrien
den waren er met honderden naertoe gegaen om hun af 
te halen; maer terwyl de bende voor t prison wachtte, 
liet men stillevens de twee broeders langs een ach te r-
deure uit. Niettegenstaende die teleurstelling, speelde 
het muzyk, door de Internationale gehuerd, de Marseil-
laise.... 

— De oudste en meest bejaerde weduwe, door het 
gouvernement gepensionneerd, is zondag laetst te Gent, 
in den ouderdom van 83 jaren overleden. Met is Maria 
Verplaetsen, weduwe van Pieter-Jan Coppens, in leven 
commies der accisen, overleden den 5 mei 1820. Zoo zy 
heeft gedurende 50 jaren een pensioen genoten. 

— Mier is iets waervan men tot hiertoe weinig ge
hoerd heeft: De police van Maestricht heeft een kerel 
by de krage gestokken die, in 't midden van den dag, 
een kind van 9 jaer gestolen had, en het voor een stuk 
van 5 francs aen steeuwerkers verkocht had. Gelukkig 
dat een persoon uit de stad dat arm kind ontmoette, en 
het terug naer zyne ouders bracht. 

— Er is al wederom een stuk gevallen van de con-
gres-kolomme te Brussel. Onze arme vryheden worden 
zwacr getroffen. Er gaet geen maend voorby, dat er haer 
geen steeneri op het hoofd en vallen. 

— 't Is aen M. Hendrik Conscience dat de vyfjaerlyk-
sche prys van 5 duist francs toegekend is. 

— Een vaertuig heeft den 7 meye, te Genua, in Ma
liën, het lyk aengebracht van graef van Boyl, een der 
vermoorden door de baenstroopers in Griekenland. 

In 't korte zullen er eenige oorloogschepen naer de 
wateren van Griekenland gezonden worden. 

— Onvrywïllige vadermoord. Op dit oogenblik wor
den aen het kasteel van den hertog de X..., omtrent het 
bosch van Fontaincbleau, groole werken gedaen;dat 
kasteel en wierd niet meer bewoond, sedert hetzelve het 
looneel was van de volgende dramatiquegebeurtenisse: 

De hertoginne bewoonde alleen het kasteel, toen men 
geware wierd dat er voorwerpen van groote weerde 
verdwenen waren. Zekere teekens bewezen dat de dief-
feh *s nachts en door een enkelen persoon moesten ge
pleegd worden. Echter en bemerkte men geen hoege-
naemd spoor van brak e aen de sloten, en stellig moest 
de dief in het bezit zyn van valsche stoters. 

In het huis en was er geen ander manspersoon als de 
portier, die sedert langen tyd in dienst van de familie 
was, en haer vertrouwen genoot. 

Hy zelve sloot eiken avond al de deuren en begaf zich 
slechts zeer latente bed; zelfs had hy verscheidene malen 
den nacht in de" kamers doorgebracht; doch al de po
gingen die hy aenwendde om den dief te ontdekken, wa
ren vruchteloos. 

Alsdan bood hy de hertoginne aen, zynen zoon, een 
27jarigen jongeling, die by de zouaven gediend had, te 
ontbieden. De dame, wiens slaep verontrust wierd door 
eene aenhoudende vreeze, nam dat voorstel aen, en twee 
dagen later, bevond de zoon van den portier zich op het 
kasteel. 

Des nachts na zymj aenkomst, plaetste hy zich op 
schillewacht in eene galerye, die naer de slacpkamer 
van de hertoginne geleidde; hy had zich voorzien van 
een jachtgeweer met twee loopen en hetzelve zorgvuldig 
onderzocht. 

Omtrent 1 ure na middernacht, wierd er zachtjes een 
stoter gedraeid ia hel slot van de deure, die tóegang 
gaf na de galerye. 

Eene menschelyke gedaente volgde langs den muer. 
Henri L-, lei zyn geweer aen, en toen de gedaente in het 
midden van de galerye onder zyn hereik gekomen was, 
riep hy : Wicisdaer? 

Ueman.en antwoordde niet en zette stilzwygend zy
nen weg voort. Twee andere oproepingen hadden niet 
het minste uitwerksel. 

Er volgde eene ontploffing. 
De man viel en liet eenen schreeuw. 
De deuren wierden geopend. De hertoginne en hare 

meisens verschenen met licht. Men naderde den man die 
op den vloer uitgestrekt lag, en men herkende het lyk 
vanden poortier. Henri L.. had zynen vader gedood. 

Het schynt dat de ongelukkige poortier onderhevig 
was aen herhaeldc aenvallen van slaepwandelingen. In 
dien toestand stond hy snacht op, en terwyl hy in 't be
zit was van al de sloters, maekte hy zich meester van de 
juweelen en het zilverwerk, niet om ze te stelen, maer 
omdat zy hem bevielen. Men vond in den kelder, in een 
koffer, al heigene er verdwenen was. 

BUIIGEHLYKEIN S T A E T . 
Buwelyken, 

Don 11 Mey. — Louis Tecrlynck, loodgieter, met Eugonie Ratison, 
hyzondere. Julianus Coucko, diamantzeUer, met Gleménce Marissal, 
hyzondere. — Den 13. Franciscus Moens, werkm., met Antonica Hil-
derson, winkelierster. Augustus Giraldo, schoenm., met Anna Chris-
(incns, kantw. Julianus Slabbynck, werk., met Thercsia Vanderhis-
pallie, werkvrouw. 

Overlydens. 
Den 7 Mei. — Joanna De Waey, wed, van Jacobus Carkole, 68 j . , 

Roompotstr. Henri De Proft, 72 j . , Bouveryslr. Marie Cappyt, echlg. 
van Francisca Ringout, 67 j . , Ste-Clarastr. — Den 9 en 10. Joannes 
De Pire, echtg. van Adolphine Pollet, 58 j . , Stalieplaets. Marie Van der 
Beke, 82 j . , Ste-Clarastr. Hubertus Dclru, 67 j . , Ste-Catharinastr. 
Galharina Hillewaert, 73 j . , Bouverystr. Joanna Van Vyve, wed. van 
Anlonius Byngjou, 81 j . , Maegdenslr. — Den 11. Désiré De Meyer, 
echtg. van Juliana Mulet, 65 j . 10 m., Poictevynstr. Louis De Bycker, 
echlg. van Marie Vermoele, 55 j . 10 m., Nieuwen Gendweg. Philippus 
Kint, echtg. van Bninona Dinnequin, 61 j . , West Gliistelliof. Edouard 
Muuls, eclilg. van Colela Mostrey, 50 j . , Vlamingstr. — Den 12. Anna 
Verheyen, wed. van Anselme Peeteis, 67 j . , Bouverystr. Sophia Dob-
belaere, echtg. van Jules Lemyé, 52 j . , H. Geeststr. Louis Vlaeminck, 
27 j . , Prisonslr. Bar ba ra Claus, 68 j . , Nieuwen Geiidweg. Marlinus 
Lambert, echlg. van Francisca Pauwels, 64 j . , Ste-Catharinastr. 

8 kinders onder de 9 jaer. — Geboorten, 20. 

B E K E N D M A K I N G E N . 

De Notaris B O T T S S Ö N , te Oudenburg, zal 
overgaen tot den O v e r s l a g - , zonder uitstel, op 
Maendag 23 Mei J870, om 3 ure namiddag, in d'herberg 
de Casino, te Oudenburg, bewoond door Pieter Van 
Slembrouck, van een schoon HOFSTEDEKEN met 
H. 2-41 60C. Hovenierhof, Boomgaerd en Zaeilanden, 
te Oudenburg en Ettelghem, by het steedje van Ouden
burg, tussehen den zeeweg en den steenweg van Ouden
burg naer Ettelghem, verdeeld in dry koopen. 

Bewoond en gebruikt door den heer verkooper Bal-
baert, tol den 1 September 1870. 

Afzondeiiyk ingesteld 12,250 francs. 

Kantoor van den Notaris BOUSSON 
T E O T J X M E l V B t n R O . 

-A^. T o e w y z i n g - zonder uitstel, op MAENDAG 
43 JUNY 1870, 3 ure namiddag, in d'herberg dé Casino, 
te Oudenburg, by de Merkt van : 

1° Eene s c h o o n e H o f s t e d e met H. 9.52.63 
C. Land en Gars, te Clemskerke, verdeeeld in acht 
koopen, bewoond en gebruikt door de kinders KETE-
LAERS, voor het Land tot het scheeren van den Ougst 
1870. Garzingen tot Kerstdag van het zelve jaer, en 
Gebouwen 1 Mei 1871. 

2° Een s c h o o n H o f s t e d e k e n met H. 3-08-75 
C. Land, Boomgaerd en Ilovenierhof, te Snelleghem, 
verdeeld in dry Koopen, bewoond en gebruikt door 
FRANCISCUS CUVELIERS, voor het Land tot 1 October 
1870, Ilovenierhof en Boomgaerd, 15 Maerle 1871, en 
Gebouwen 1 Mei van het zelve jaer, mits de jaerlyk-
sche pachtsouime van 250 francs, boven alle de lasten. 

Alle inlichtingen te bekomen by genoemden Notaris. 
En 1 3 . V e r a d i t i e onder de directie en ter ont

vangst van genoemden Notaris B o u s s o n , en door 
't ambt van den Deurwaerder Vanderhaeghen, te Ghis-
tel, op MAENDAG 27 JUNY 1870, 1 ure namiddag, op 
de voormelde Hofstede te Clemskerke, voor genoemde 
kinders KETELAERS van : 

4 Werke Peerden, wanof een met Kachtel, 5 Melk
koeyen, 5 Kalvers, 5 Zwyns, 3 Wagens, wanof een 
Speelwagentje, Karren, Ploegs, Eggen, Houtwaren. 
En verpachting van IJ. 3.53.89 C. Koeigars tot 15 No
vember 1870. 

DOOR STERFGEVAL. 

CMPElVB^LJEnE V Ë Ï t k o O P I N G 
VAN 

M E U B E L E N 
Bed- en Menagiegoederen, Estaminet-Gerief, Voituren, 

Harnassuren, enz., ten sterf huize van d'Heer Eugène 
VAN D0MMELE, Huerkoetsier, ter afspanning a de 
Meiboom „ te Brugge. 

D o n d e r d a g 1 9 Mie i 1 8 7 0 , 
van 10 uren fix en 2 uren namiddag, zal men ten gemel
de sterfhuize openbaeiiyk verkoopen: Meubelen. Bed
en Menagiegoederen, zoo als: Beddebakken,Commoden, 
Buffetten, Kleerkassen, vierkante- en ronde Tafels, 
Spiegels, Stoelen, Porcelein, Glas, Gleiers, Keukenge-
rief, Kopor- en Tinwerk, Menagère, wolle Matrassen, 
Kussens, Sargien,Spreen, Behangselsenandergoederen. 

Ëstaminet-gerieven, zoo als: Disch, Tafels, ronde id., 
Stoelen, tinne Sloepen, Liters, Maten. Deksels, Cabarets, 
Karaffen, Pinten, Spoelbak, Ruimers, Glazen, Porcelei-
ne Figuerkens, schoonegeëncadreerde Printen, Pendule, 
Quinquets, 2 Estaminetsloven, Bierstellingen, ydel 
Flesschen, enz. 

Voituren: 2 Vigilanten, Drowski, Harnassure voor 
twee Peerden, en meer andere objecten. 

iiQtistiwjM'iesB. Denzelven dag om 6 uren zal men ter 
zelve afspanning openbaerlyk verkoopen eene partie 
gezaegde Houtwaren. 

N. B. De voituren en Harnassuren zullen om 5 uren 
namiddag verkocht worden. 

Alles den verkoopdaq na te zien. 
Op gewoone conditien, betaelbaer ten kantoore van 

L. De 'noeck, Directeur van Verkoopingen, in de 
Nieuwstraet, te Brugge. 

A. D'HAESE, Koopman in Houillie- en Boschko-
len, Noordzandstraet, N° 45, te Brugge. 

E e n e g - r o o t e v e r f c o o p i n g ' 
VAN TWEE LADINGEN 

N O O R D S C H 

zal plaets hebben in de Magazynen van 
CHARLES SERWEYTENS. TE SCHEEPSDAELE, BY BRUGGE, 
o p M a e n d a g , 2 3 Mey 1870 , ten » »/» u r e n Ju i s l 

namiddag. 
Zonder kosten voor de koopers. 

MERKWEERDIGE KOOPDAGEN 
By nltochciding. — DYNSDAG 3t MEY 1870, om 

1 ure, te Clemskerke, op de Schacphofstede, en ten ver
zoeke Dheer Augustin Blauwet : 

7 Schoone VVerkepeerden, wanof 4 met Kachtel, 9 
Melkkoeyen, 14 Kalvers, 30 Weêrlammers, 5 groole 
Zwyns, 4 Wagens, Ploegs, Karren, Eegden,.enz. 

By tilteclicidiiig. — DYNSDAG 14 JUNY 1870, om 
1 ure. te Knocke, op d'Hofstede en ten verzoeke Dheer 
Karel Traen : 

6 Goede Werkepeerden, 6 Melkkoeyen, 10 Kalvers, 
6 groote zeuge Zwyns met jongen, Kiekens, Ganzen en 
Duiven. 

3 Wagens, Chieze, 2 Karren, Ploegs, Eegden, enz. 
Betaelbaer ten kantoore van den Zaekwaernemer 

Adolphc VRBHICI» Hofstadt-Dc Mcycr, Korte Zil-
verslraet, 4, te Brugge. 

UIT ER HAND TE KOOPEN 
Eenen Welgekalanlen WINDMOLEN, waervan het onderste deel in 

steen, dient voor Slamkot, en het bovenste in hout, voor Koorn-
Wiiulmolen; met Woonhuis, Olie Magazyn, Cilerne, Pakhuis en andere 
Gerieflykheden, benevens den Molenwal, twee Hovenierhoven en Zaei-
land, te ŝ men groot zeventig Aren en zeventig Centiaren, volgens 
tytel al gelegen lo Biielen, langs den steenweg naer Yperen. 

De hovenslaende goederen zyn verpacht aen PETRUS DUFLOU. 
Zich te addresseeren voor de conditien, by CHARLES DE BAENE, 

Popet'inghe, Gastliuisstraet, N° 46. 
Met gemak van betaling. 

I n t i e n G t r o o t e n T w r l i , H o o g s t i * a e t 3V° 4 5 
t e Bx-ug-g -e , l>y I* . F i - e i K i a ï i l t , C o i f f e r u * , C i -
jarai -en l e q u a l i t e ï t & 3 F r . 5 0 c . ' t Ï O O . 

LIEBIG'S VLEESGII-EXTRACT 
VAN ZUID-AMEUIKA (FRAY-BENTOS), 

" V a n d ie L i e b i ^ s - C o m p a g u i e , L o n d e n . 
Groote bezuiniging voor de Huishoudens. 

Oogenblikkelyke bereiding van soep, driemael goedkoo-
per dan diegene van versch vleesch. — Verbetering van 
spyzen, sauzen, groenten, enz. — Uitmuntende verster
king voor zieken en herstellende personen. 

GOUDEN MEDALIE IN DE TENTOONSTELLINGEN VAN PARYS 
1867 EN VAN HAVER 1868. 

Pot v. 1 eng. h | P. v. 1/2 eng. L. | P. v. 1/4 eng. L. | P.'v.l/8e. ƒ,. 
fr. 1?<S | fr. 6 . S Ö | fr. 3 . 5 0 | fr. l . O O 

B E R I C H T . 
Aengezien <le talryke namaeksels van het o p i * e e l i t H i i e t > ï g ? » 

V l e e « s e J i e x t i ' a c t , roept de Liebig's exlracl-kompagnie de 
aoiuiaclit der koopers in op hel fabriekmai-k en zy v< rzoekt lien, om 

zich van de echtheid van hetproduklte verzekeren, op elk pol de hand-
leekeningen van de heeren professor Baron J. VON LIEB1G en doktor 
MAX VON PETTENKOFER, teeisuhen. 

TZM> 

Te koop by de voornaemsle handelaers in levensmiddelen, kruide
niers, confiseurs, apothekers en drogisten. 

Voor den verkoop in het groot, zich le adresseren hy M. DE GERLA-. 
CHE-DE MARTI5LAERE, te Antwerpen. Te verkrygen ie Brugge, in 
hctgrootenin'tkiein. by M. EL. VAN SPEYBROUGK-VAN DAMME, 
Negociant in coloniale waren, Phiiipstockstraet, Brugge. 

MARKTPRYZEN DER VOLGENDE WAREN 
BRUGGE, 14 Mei. — Per Hectoliter. 

Terwe, 16 00 a 19 73 Suerioen, 00 00 a 00 00 
Rogge, 13 00 i 14 50 Bockweet, 18 50 a 60 15 
Boonen, ^l.ri 30 a 17 r>0 Aerdpppels, 9 00 a 10 Oo 
Gcerste, ^12 50 a 13 88 Boter per kilo, 2 18 a 2 43 
Haver, 8 50 a 10 00 Eyer per 26, i 45 a 1 54 

VEURNE, 11 Mei. — Per 145 liters. 
Terwe, 2a 00 a 28 00 Haver, 15 00 a 17 00 
Rogge, 22 00 a 22 00 Boonen, 25 00 a 28 00 
Suerioen, 19 00 a 21 00 Erwelen, 21 00 a 28 00 

POPER1NGIIE, 13 Mei. —Per Heet. 
l'crvve, 19 0-2 a 00 00 Aeidappels, 10 00 a 00 oO 
Rogge, 14 25 a 00 00 Boter per kilo, 2 80 a 00 00 
Haver, 10 00 a 00 00 Hoppe per 50 k. 000 0 a 000 00 

ROUSSELAERE 10 Mei. — per Heet. en half. 
Nieuwe Terwe fr. 28 00 a 30 00 Aen). 100 kil. 8 00 a 9 00 
Oude » 35 50 a 37 00 Boler per kilo. 2 70 a 2 90 
Australische Tarwe 26 50 a 27 til) Eyers per 25. 1 60 a 1 00 
Roode » 26 00 a 28 00 Viggens * 28 00 a 30 00 
Rogge 20 50 a 21 S0 Koolzaed 48 00 a !>0 00 
Haver 16 00 a 17 00 Koolz-Olie 103 kil. 114 00 a 0ÜO 00 
Boonen 28 00 a 50 00 Lynz.-Oltc 105 » 81 50 a 00 00 

DIXMUDE 2 Mei. — per hectoliter. 
Terwe, 10 21 a 18 97 Boonen, 10 55 a 19 31 
Rogge, 13 79 a IK 17 Boter helst. 7 h. 1 81 a 2 18 
Suerioen 13 28 a 14 48 Eyers per 25, 1 45 a 1 fi4 
Haver,, 0 00 a 11 72 AcrdappulsQOO k.) 10 00 a U . 

Brugge, Drukltery VANDENBERGIIU-DENAUX. 



Brugge, den 2>cn Mey 1870. N° 507. ~ 7<le Jaer. M° 20 

BUREEL TE BRUGGE 
ahvaer dit blad verschynt 

DEN ZATERDAG 

IN S I N T ANTONIÜS 

GRUUTHUIS-STRATE, numero 4. 

ÉkMtmKnauwiWKm 
4 0 CENT1MEN PER REGEL. 

T JAER 30 
INSCHR77INGEN EN BETALINGEN 

geschieden op hel bureel van dit blad 
EN OP ALLE 

POSTKANTOOREN, 
mits eene verhooging van 2a ccnlimen 

A B N K ONDIlWCtElV 

2 0 CENTIMEN PER REGEL 

De Vlamingen zyn gelrouwe onderdanen — maer — zy en verdragen geen slaverny » {Keizer Karel). 

• r^>Prys t voor stad 3 fr. «O e. en voor de provincie 3 fr. 1 ft e. vooraf te betalen acn drukker VAMDENBfiRGflE-DENAüX, te Brugge. 

YZERENWEG VAN DEN STAET. - 4 Mei. 
De uren met een (*) geteekend zyn expres-treinen. 
Van Brugge naer: 

Oostende 7.17 8*28 9.34 10.43 2.37 7*25 8.32 
Gent, Brussel, Meche-

len en Antwerpen 7*13 
V. Oslende n. Brugge 6'45 
Van Gent » 602 
Van Brussel • 6*27 
V. Antwerpen » 6.»» 
Van Mechelen » 6*45 

7.38 10.08 12.43 3*27 (6.13 Gent) 
7.00 9.30 12.05 3*00 5.45 6.00 
7*30 8.45 9.28 1.22 6'36 7.17 
7,28 8.08 11.20 12.02 5*»» 5.15 
9.50 3.45 4*50 

10.42 5*50 

6.38 

5.57 

YZERENWEGEN VAN WESTVLAENDEREN. 
Brugge 
Tlioiirout 
Lichtervelde 
Rousselaere 
Iseghem 
Ingelmunster 
Kortryk 
Vertrek Kortryk 
Meenen 

8.30 12.25 
8.57 11.50 12.53 

6.»» 9.06 12.»» 1.03 
6.19 9.24 122 4.23 
6.33 9.59 137 4.40 
6 41 9.48 1.44 4.54 
7.»»10.10 2.10 
8.3510.15 2.15 
8.5810.33 2.37 

5.30 6.40 
5.54 7.08 
6.03 7.17 
6.16 7.38 
6.27 7.50 
6.32 7.58 
6.50 8.25 

4.30 7.50 8.55 
5.10 8.12 9.»» 

Weivick 9.0610.41 2.45 5.35 8.20 9.10 
Comen 9.1410.50 2.53 6.15 8.28 9.24 
Yper 9.3911.15 3.19 7.»» 8.54 9.50 
Poperinghe 9.5511.35 3.35 7.25 9.1010.10 

Van Poperinghe naer Brugge. 
Poperinghe 5.55 9.15 12.»» 
Yper 6.15 9.35 12.20 
Comen 6.32 9.56 12.37 
Wervick 6.39 10.05. 12.44 
Meenen 6.50 10.18 12.55 
Kortryk 7.10 10.35 1.15 
Vertrek Korlryk 7.40 10.42 12.45 
Ingelmunster 8.01 10.58 1.04 3.15 
Iseghem 8.11 11.05 1.10 3 21 
Rousselaere 8.27 11.18 1.24 5.35 
Lichtervelde 5.10 8.46 11-53 1.43 
Thouroul 5.17 8.55 11.40 1.55 
Brugge 9.25 12.05 2.25 

R O U S S E L A E R E — Y P E R . 
Van Rousselaere naer Yper 9.30 1.30 7.43 

Yper naer Rousselaere 7.30 12.25 6.40 

4.40 
5.»» 
5.27 
5.35 
5.50 
4.15 

5.»» 7.»» 
5.17 7.20 
5 2 5 7.26 
5.40 7.40 
6.»» 7.59 
6.08 8.08 
6.30 8.58 

5 35 
5.55 
6.10 
6.25 
6.34 
6.55 
8.40 
9.03 
9.15 
9.40 

10.»» 

BERIGT. 
De gedurige vermeerdering van het getal onzer 

inschryvers, stelt ons in staet om groote verbe
teringen aen ons blad te doen. 

Wy hebben maetregelen genomen om ons 
blad gelyk te stellen aen de byzonderste bladen 
van ons land, voor wat betreft de marktpryzen 
de beursberichten en de nieuwstyding-en. 

Binnen veertien dagen zullen onze inschryvers 
de markten van Brugse en van Yper van den 
zelfden dag hebben, de markten van Parys, 
Ryssel, Antwerpen, Brussel, Gent, Leuven, enz., 
van den vrydag, immers al de markten die den 
landbouwer en den koopman nuttig zyn, zullen, 
van dien tyd af, in ons blad, met de grootste op
lette nheid geplaetst worden. 

Wy zullen ook alle weke een juist verslag geven 
van de beurze van Brussel van den vorigen dag. 

Wy verhopen dat deze verbeteringen die voor 
ons groote tosten zullen veroorzaken, zullen 
beloond worden met een nog grooter getal in
schryvers. 

•<*" Kapitael, kapitalisten. 
Hel is overal bekend dat i» onze dagen de oorlog ver» 

klaerd is aen het kapitael en aen de kapitalisten door 
de mannen die de werklieden van God en zyn gebod 
willen afkeerig maken, en indien hunne leering en in
vloed aengroeyen, dan zien wy kinnen vyftien jaren 
eene staetsomwenleling die haers golyhe in de geschie
denis niet gehad en heeft. Het volk is thans meester 
volgens de Constitutie van Belgenland, en het volk is 
arm en ongelukkig: hoe kunt gy dat uitleggen natuer-
lyker wyze gesproken? zal dat volk als weerlooze scha-

Een zich nog langen tyd voor de ryken opofferen die 
endoor hun voorbeeld goddeloos gemaekt hebben? 

kan de werkman zonder geloof, zonder hoop op het 
eeuwig leven meer dan een revolutionnair zyn? De 
lyden zyn voorby dat men de slaven met geweld aen 
den arbeid onderwierp. De negers zelf zyn ontvoogd 
door den invloed van het Evangelie; en om voortaen 
orde onder het volk te hebben, moeten de werklieden 
de leer van het Evangelie kennen en volgen. Indien zy 
blyven luisteren naer de apostelen der Intern at tonale, 
dan is alles verloren. 

Wat noemt men kapitael ? Door kapitael verstaet men 
de opbrengst van den arbeid, de vruchten van het 
zweet en de spaerzaemheden van den werkman. Ver-
plaetsen wy ons in de omstreken van Charleroi: een 
werkman verdient in veertien dagen 60 a 70 franken; 
hy legt er 20 a 50 aen kant, dit uiaekt 40 a 60 in eene 
maend en 500 a 700 in het jaer. 

Nu, na verloop van 3 jaren.heeft hy eene somme van 
ongeveer 2000 franken die hy op intrest uitzet of hy 
koopt er eene wooning voor: zicdaer zyn kapitael. 

Indien u geen. ongeluk overkomt, gaetgy voort met 
werken en met sparen; gy vergroot uw kapitael door 
uwe spaerzaeuaheid, en indien uwe familie talryk 
wordt, doet gy een grooter huis bouwen. 

Na uwe dood, na een leven geheel aen den arbeid en 
de zuinigheid toegewyd, erven uwe kinderen dit ka
pitael. 

Is er iets regtveerdiger, wellelyker, weerdiger dan 
dit kapitael? En nogtans de mannen der Internationale 
willen het afschaffen! 

O neen, zullen die valsche volksvrienden misschien 
antwoorden, wy eerbiedigen dit kleine kapitael, maer 
wat wy willen doen verdwynen, dat zyn de miljoenen: 

de groote sociëteiten, die 4, 5 en 6 millioenen kapitael 
bezitten, de ryke bankiers, de kasteelheeren en grond-
eigenaers, de actionnairs. 

De werklieden zullen wel doen niet te luisteren naer 
die volksverleiders welke de kleine kapitalen willen 
eerbiedigen en de groote onderdrukken. Denkt gy dat 
de mannen die groote schatten stelen, kleine zullen 
sparen? Als de groote kapitalen zullen verdwenen zyn, 
dan zal men nog menschen vinden die ontevreden zul
len zyn, dan zal men op de kleine vallen die door hun 
groot getal veel meer zullen opbrengen dan de groote 
kapitalen. Stel nooit vertrouwen in die eerlyke dieven 
welke u verzekeren dat zy alleen uwen gebuer zullen 
bestelen, want zy doen gelyk het vuer, dat eerst des 
buermans huis verslindt, waerna het onze de prooi der 
vlammen wordt. 

Wat is het ongeluk van den werkman in onze dagen! 
hy gaet te weinig naer de kerk en te veel naer de her
berg ; hy bidt te weinig en drinkt te veel; hy en luistert 
niet naer «ie stem van zynen pastor, maer luistert naer 
de drogredenaers der Internationale; hy en spaert niet, 
maer verkwist alles in slcchligbeden zoo zeer dat hy 
geene kleederen aen hel lyf en heeft. Hy is dan onge
lukkig, niet omdat zyn dagloon te klein is, maer omdat 
hy veel te veel verteert, niet omdat hy werken moet, 
maer omdat hy God en zyne chrislelyke pliglen vcr^ 
geten heeft. 

4-

De comedleplactse. 
VVien heeft het gemeente bestier, Swann en Doulton 

uit het slag getrokken, met al die bouwgronden die 
rond de comedie lagen ? 

Denys, acnnemer. 
Want zonder deze yverige man, waren die gronden 

nog onbebouwd; gaet nu eens zien hoe vele winkels en 
caféhuizen dat er nu stacn in zulken korten tyd. Wal 
moet de schepen Van Nieuwenhuyze nu zeggen; hy ziet 
wel dat er in Brugge kapitalen, garantien en vlytige 
aennemers genoeg zyn om groote werken uit te voeren 
die doorhem zouden kunnen voorengesteld worden. 

De aennemer Denys, is nu aen het 14 gebouw; M. 
Moulaert heeft er twee huizen gebouwd, M. Bulcke een, 
en M. De Keuwer is ook bezig met er een schoon ge
bouw te doen stellen. 

Maer gaet het stedelyk beslier welhaest de misslag 
doen verdwynen die begaen geweest is in de uitraeeting 
voor het verbreeden der bezemstrate, of anders zou er 
mogen ten eeuwigen dage in groote letters op de mucr 
geschreven slaen: Misslag der stad. 

Het ministerie eu de hcrberslcr». 
Het ministerie is tegen de herbergiers, en zie hier 

waerom: 
1° Een herbergier moet patent hebben gelyk al andere 

neringen; 
2° Het bier bèta e ld hooge rechten; 
5° De geniver betaeld rechten; 
4° De wyn betaeld rechten ; 
5° Alle sterke dranken betalen rechten; 
6° Houdt hy afspanning, hy moet patente hebben; 
7° Voor het verkoopen van geniver, ook patent; 
8° Heeft hy een biljard, wederom patente; 
9U Verkoopt hy cigaers, nog eens patente. 
Als dateenen bevoorrechten handel is, proficiat! 
Eu nu met den i july aenstaende eene vermeerdering 

van rechten van 30 centimen per liter. 

Eenige onzer inschryvers vragen den toestand van 
de fondsen des yzerenwegs van Granollers, die sedert 
driejaren in bankroet is. Uit genome inlichtingen, ver
nemen wy, dat de zaken geheel tra eg voortgaen, en dat 
zulks afhangt van den verkoop der concessie. Er blyft 

T H O Ü R O U T — O O S T E N D E . 

Van Thourout naer Oostende 5.30 9,00 2.»» 8.10 
Oostende naer Thouroul 8.00 10.30 12.00 6.18 

LICHTERVELDE — V E U R N E 
Lichtervelde naer Veurne 6.10 9.15 11.35 1.50 8.05 
Dixmude naer Veurne 6.51 9.56 12.15 2.29 8.4G 
Veurne naer Lichtervelde 7.£5 11.40 3.20 5.02 6.34 
Dixmude » 7.58 12.13 4 10 5 25 7.07 

NiEUPOivr — D I X M U D E . 
Vertrek uit Nieuport 7.20 11.35 4.40 

» Dixmude 10.00 2.55 8.50. 

B R U G G E NAER G E N T LANGST EECLOO. 
Gent naer Eecloo en Brugge. 6.45 9*15 12.55 2.40 5-20 7.20 9.10. 
Brugge naer Eecloo en Gent, 7*25 9.50 12.35 4*10 6.40 7.10 

BRUGGE NAER BLANKENBERGHE EN H E Y S T . 
BruRfje naer ttlankenherghe 8.25 10.45 den zaterdag, 2.40 7.25 
Blankenberghe naer Brugge 6 35 9.25 » 11.50 5.50. 
Brugge naer Heyst 8.25 2.40 7.25 
Heyst naer Brugge 6.05 11.20 5.20 

nog altyd hope dat de obligatiehoudere iets zullen terug 
krygen. 

De Kerkvergadering. 
Eene telegramme uit Roomon, meldt dat de beraed-

slagingover het Oppcrprieslersehap en de onfaelbaer-
heid van den Paus, den 14 begonnen zyn. 

De uitdeeling der belooningen aen de tentoonstellers 
heeft den 46 mei plaets gehad in de kerke van Ste-Maria 
der Engelen. De volksmenigte wasoneindig, endefeeste, 
dat zeer schoone was, ontving een nieuwe glans door de 
tegenwoordigheid van den Heiligen Vader. 

Pius IX heeft een aensprake gedaen die het toehoor
derschap levendig ontroerd heeft. Na de dankbaerheid 
uitgedrukt te hebben die men aen de Chartreuzen ver
schuldigd was, voor hun klooster aen de tentoonstellers 
geopend te hebben, heeft de Paus gesproken van de lief
de der Kerk voor de schoone kunsten en wetenschap
pen. « De kleene Pauselyke Staet, heeft hy gezcid, zou 
» de kunsten in de volmaektheid, de wetenschapinde 
» verholenheid, willen doen vooruitgaen. De Kerk is 
» slechts onhewegelyk in den regel der eerlykheid, bil-
» lykheid en waerheid. Zy en verwekt geene nieuwe 
» geloofsleeren, zy bevestigd dat zy ten allen tyde ge-
o loofd heeft, en zy verschaft een nieuw licht aen deze 
» belydenis. » 

Er zyn twee groote eerste pryzen uitgedeeld geweest, 
de eene aen de gobelins, de andere acn de boekdrukkery 
Manie. 

Wet op de sterke dranken. 
De Monileur kondigt de wet af over de afschaffing 

der regten op het zout en den viscli, vermindering van 
den taks der enkele brieven aen tien centiemen en ver
hooging der regten op den brandewyn. 

In de tweede Kamer van Holland heeft den heer 
Virvly in de zitting van den 14 dezer maend de regee
ring geïnterpelleerd omtrent den stand der onderhan
delingen met Belgenland, nopens de verhooging van 
het invoerrecht op het gedistilleerd aldaer. De minister 
Roest van Limburg heeft geantwoord, dat de onder
handelingen nog voortduren en dat de regeering niets 
onbeproefd en zal laten tot handhaving onzer rechten, 
doch dat niet uit het oog en moet worden verloren dat 
Nederland ook groot voordeel geniet door vrydom van 
invoerrecht in Belgenland voor onzen visch. 

fProvSnciale kiezingcu. 
Van alle kanten ontvangen wy de beste tydingen aen-

gaende de provinciale kiezinge van maendag 23 mei. 
Dat en wil echter niet zeggen dat onze vrienden iets 

mogen verwaerloozen, een enkel middel mogen verzui
men dat zou kunnen medehelpen voor de Iriomphe van 
de goede zake. 

Gelyk men weet zyn onze vyanden listig en weinig te 
vertrouwen. Op den laetsten dag en is men nog niet 
zeker dat zy niet opentlyk den stryd en zullen wagen, na 
voorop, in het geheim, hiertoe te zyn voorbereid ge
weest. Er moet dus gewerkt en gewaekt worden. Ge
werkt om door een groot getal stemmers den zegeprael 
verpletterend te maken. Gewaekt om door onze tegen
strevers op het onverwachts niet overast te worden. 

Ofllcieele akten. 
By koninglyk besluit van 12 Mei is M. C. Van Waes-

bergue, bcwaerder der hypotheken te Kortryk in de
zelfde hoedanigheid te Brugge benoemd. 

— By koniglyk besluit van 10 Mei zyn benoemd : 
Kontroleur der douanen van 3° klasse te Veurne, 

M. A. Malüeu, tegenwoordig naziener der douanen van 
2° klasse te Antwerpen. 

Ontvanger der douanen en accynseu van 7° klasse 
te Abeele, (statie), M. C. Reyers, tegenwoordig kom-
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mies byde geschriften van 3B klasse te Brussel (l« 
bureel). 

Brussel, 19 Mei. 
Onze Kamer van Volksvertegenwoordigers heefl ha

ren zittyd gesloten. Gedurende de afgeloopene week, 
legde zy meer werk af dan in den gansenen zittyd. 

Deze week heeft die drift nogtans ecnen hinderpaal 
ontmoet in.het wetsontwerp strekkende om eene scha
deloosstelling te geven aen de miliciens die hunnen 
diensttyd op eene onberispelyko wyze volbracht heb
ben, op voorwaerde... dat zy'oS jaren oud zullen wor
den. Te rekenen van dit tydstip zullen zy eeu pensioen 
ontvangen van omtrent 40 een timen daegs. Verschei
dene leden der kamer, onder andere, de heeren Coo-
inans, Kcrvyn de Leltenhove, Coorcmaus, allen katho-
liken, aenmerkt dit wel, hebben gevonden dat het wat 
lang was van omtrent dertig jaren te moeten wachten 
naer zoo eene belooning; dat bet beter zou zyn wal 
minder te geven, maer meer in tyds, te weten, onmid-
delyk of eeu weinig na dat zy uit dienst zyn getreden. 
Volgens hen is het alsdan dat de milicien en zyn huis
gezin in den grootsten nood zyn : de familie heeft ge
leden door dé afwezigheid van den kloeksten zoon, en 
zy en krygt niets; en wanneer de tyd za! gekomen zyn 
om wat te ontvangen, dan en zal zy niet meer beslaen. 

In hare zitting van zaterdag heeft de Kamer, met 55 
stemmen tegen 10 en 4 onthoudingen, het wetsontwerp 
gestemd,, belrekkelyk de overneming van de gekonce-
deerde spoorwegen dit zoo bel&ngryke wetsontwerp 
zou in ander tyden gedurende veertien dagen gedisku-
teerd zyn, maer nu had men haesl om gedaen te maken, 
en alzoo, belette men dat Ie dessous des curies in 't licht 
zou komen. 

Zy vragen en "bekomen aenzicnlvke kredieten van 
hoven deVYFTlEN MiLLïOENEN FRANKS, om groote 
publyke werken uit te oefeneu juist al waer er kiezin
gen moeten plaets hebben. De arrondissementen waer 
het nu geen kiezinge en is, worden miskend maer ge-
pacyd met ministeriele beloften, met vooruilzigten van, 
binnen twee jaren, als er daer zal moeten gekozen 
worden, eene brok van ei-nen nieuwen te bakken koek 
te krygen. 

Deciladelle van Gend is voor cenen spotprys aen de 
stad verkocht, omdat de Genlenacrs, sinds zoo lange 
jaren, gesmeekt en gebeden hebben om van dien be
dreigende forten- en bastioenwinkei verlost te zyn. 

Maer deze verachtelyke dienslbacrheid zal die laffe 
meerderheid niet redden van het lot dal haer verwacht 
op 14 Juny. De tydingen die ik uit verscheidene ge
westen van het land ontvang, verbeteren van dag lol 
dag. Dus te Gent, by voorbeeld, vermeerdert snellyk 
hel verval der doctrinaire party; de vurigheid der ge
trouwen 'verkoelt, de achterdocht, de jaloersheid, de 
ontmoediging schynen er klaer uil: ook, de afgevaer-
digden van Gent schynen zichlbaer bekommerd en op
gehitst; zy vallen de ministers lastig met alle beden-
kelyke vragen om de kiesomkoopery, die door den 
neer Lehardy de Beaulieu over (ien dagen zoo geweldig 
gehekeld wierd, nog meer en meer ie verzwaren. Ik 
verneem integendeel dat de oppositie met eene meer 
en meer grootere zekerheid voorlgaet en stoulmoediger 
wordt door de kracht die de vastheid van hare grond-
«telsels haer inboezemt. 

Deze weke heefl hel Senact de 15 miljoen francs ge
stemd vc«jr openbaer nul, vervolgens het ontwerp be-
trekkelyk de vergelding der miliciens, alsook een aehlal 
wetsontwerpen, waerondcr zich bevindt de afstand van 
het fort van Gent. 

In zitting van donderdag is het wetsontwerp, over 
den afstand van verschillige yzcren wegen aen den Slaet 
aengenomen. Over deze kwestie heeft M. de Baron Van 
Caloen, onze Senateur, gezeid dat, indien de linien van 
Westvlaenderen begrepen waren geweest in het wets-
ontwerps, er eene grootere regelmatigheid en gespaer-
zaemheid voor de stalie van Brugge zoude uitgevolgd 
hebben, vervolgens is hel Senael uiteen gescheiden. 

• Het nüeaswc raailnaSs^ca^e Êca Yïï»as2ft;a»yl£. 
Het Stadsblad kondigt de kcizerlyke besluiten af, 

tegengelcekcnd door den heer Emile Ollivier, groolze-
gelbe.wacrder en minister der justitie, welke de vol
gende benoemingen doen : den hertog de Gramonl, 
franschen gezant te Wecncn, tot minister der buiten-
lahdsche zaken; den heer Mégc, ondervoorzitter van 't 
Wetgevend licliapm, lol minister van openbare werken. 

Al de andere ministers blyveu op hunnen post. 

Eeaa ©sa«2e fiioSiljtci. 
Een oude soldaet, zoo schryft men aen het Vaderland 

Hit llillegom, heeft den 17 Mei zyne gouden bruiloft 
gevierd. Ér is geen inwoner van óns dorp, die Barend 
Kiesman, den ouden soldaet, niet en kcnl. Hy is nu 84 
jaer oud en Anlje Grim, zyno vrouwe, 7b' jaer. Pen
sioen en heeft liy niet, maer verdient zyn brood 1103 
met kleermaken. Ny is een weinig doof, maer anders 
gezond en flink, vooral wal de beenen betreft. Tegen 
eene wandelinge van een pacr uren en ziet hy niet op. 
Overigens, wandelen heeft hy vroeg geleerd. Op 14ja-
rigeh leeflyd is hy, men schreef toen 1800, in dienst 
gégjum als Vry williger, om, zoo als hy zegt, de wereld 
eens te zien, zonder dat hem zulks een cent kostte. Met 
bel Fransche leger heeft hy toen de veldtochten tegen 
üusland en Ooslenryk, tegen Pruisen on Zweden als 
grenadier van de garde medegemaekl. 

In 1808, wierd hy uit Straelsund met zyn regiment 
nacr Spanje geroepen. Daer heeft hy in ö jaren al de 
veldtochten medegemaekt en meest al de veldslagen 
bygewoond. Hy had toen lot bevelhebber barou Chassé. 

Wie Mesman hoort verhalen van de ontberingen, 
gevaren en de ellende, door hem in Spanje uitgeslacn, 
gaet dikwyls eene rilling door de leden. 

Hoe hy in Pampeluna, voor dat deze stad zich over
gaf, byna 0 maenden geleefd had van 19 dagen levens
middelen. By die gelegenheid wierd Mesman op den 
1 November 18(5 krygsgevangene van do Spanjaerden. 
In den nacht van 2 November ontvluchtte hy haer het 
leger der Engelschen, en kwam onder den erfprins van 
Oranje (Willem II) by. het regiment der engelsche dra
gonders van het ïïanoversche legioen. 

Volgens juiste informatiën, in later tyd door Mesman 
gedaen, zyn er van de 5000 man, die met hem uit 
Duitschland naer Spanje trokken, nauwelyks 20 terug
gekomen, en daeronder generael Chassé. 

In Maerl 1814 trok Mesman met zyn regiment Vran-
kryk binnen, en in Mei kwam hy weder in zyn vader
land terug. Elf jareu achtereen was hy in 't veld ge
weest, daervan siechts 10 dagen ziek te Madrid, en niet-
tegenstaende honderde malen iu 't vier, nooit gekwetst 
geworden. 

EJJ2B? EtJSÜSB'eGüaétEag t e P-éïiïsag, Saa CisSasa. 
In eene correspondentie uit Peking lezen wy de vol

gende byzonderheden over de jaerlyksche halsrechling 
der misdadigers, die gedurende het afgeloopene of het 
voorgaende jaer schelmstukken gepleegd hebben, voor 
welke zy de doodstraf moeten ouderstaen. De plaets, 
waer de'uilvoering der straf geschiedt, ligt buiten de 
mueren van de lariaersche stad, in de chineesche stad. 
De laetsle halsrechling heefl plaets gehad op 51 De
cember 1869. 

De mandarynen waren byeengeroepen legen 9uren; 
ik bevond niy, zegt de correspondent, op 'gezeide uer 
op de gemelde plaetse. In het perk bevonden zich reeds 
eene menigte kleene mandarynen met koperen knop
pen die met de police gelast waren, en met bamboe
stokken over de persoonen rammelden, die mal spoedig 
genoeg plaelse en maoklen om de hooge amblenaers 
door te laten, of die poogden in het perk te treden, 
waervan de ingang hun verboden was. 

Wy wachtten ten minsten een ure, want de toelalinge 
des MogoJs (Keizer), om de schelmen ter dood te bren
gen, en was nog niet acngekomen. 

De veroordeelden, ten gclalle van 12, waren op
gesloten in eene soorte van barak, gemaekt van mat
ten, die beleden dal ze door de nieuwsgierigen gezien 
wierden Van tyd tot tyd steeg uit die hut een zang 
op, of eene vervloeking, maer nooit een gebed of zucht. 

Omtrent 50 meters van daer was eene andere barak 
gebouwd openlangs vooren, wa'er de mandarynen moes
ten gaen zitten, die de halsrechling moesten vooren-
zilten. Eene lange tafel, waerover een lapyt lag, stond 
in hel midden. Achter die tafel waren drie breede ze
tels-, daer móesten de drie hoogste ambtcnaer-5 plaelse 
nemen. De plaets waer de halsrechling zou geschieden, 
was omtrent 00 meters van deze soort van rechtbank, 
in de tegenovergestelde richting der hut waerin de 
veroordeelden zaten, derwyze dat de misdadigers, wan
neer zy naer de slrafplaets gingen, onvermydelyk onder 
de oogen hunner rechters moesten voorbygaen. 

Reeds begon de menigte ongeduldig Ie worden, toen 
de kreet lai leve (zy is daer!) geropèn door iedereen, 
wcrgalmde. Het was de loelating van óan keizer die 
aenkwam. Zy was gesloten in een geluwe dooze, eer
biedig gedragen door eenen ruiter, wiens peerd door 
een voetganger geleid wierd. Toen was het 10 1/2 uren. 

De chineesche police verdubbelde in werkzaemheid, 
de stokslagen vielen lyk den hagel, en doen de menigte 
lerug gaen, om plaetse te maken voor het keizerlyk 
bevel. Al de mandarynen namen plaetse onder een slag 
van troon; alle oogen zyn gekeerd naer de matten hut, 
waer de misdadigers in opgesloten zyn. De stokslagen 
der mandaryneu met koperen knoppen hadden een 
doorgang gemaekt, die slingerden (e midden dien oce-
aen van hoofden; die doorgang begon aen de hut der 
ongelukkigcn, die ter dood gingen gebracht worden, 
liep voorby de hooge mandarynen, om te eindigen aen 
het schavot. 

Eenklaps doorloopt eene huivering de menigte. De 
eerste veroordeelde verscheen. 11/ wierd voortgestoolen 
door drie of viermannen; de ongelukkige was zeer 
bleek ; zyn gelaet droeg de sporen van hel lyden, welke 
hy gedurende een of twee jaren gevangzitting ouder
staen had. Eene plakkaert is boren zyn hoofd gesteld : 
daerop slaen zyn naem en zyne misdaed, die hy ge
pleegd heeft, geschreven. 

Hy wordt voor de mandarynen gebracht, men werpt 
hem op de knien, de voorzitter der rechtbank roept 
hem by zyncn naem en zegt hem: « Cheu pouchcu » 
(Ja of neen). De veroordeelde antwoordt: « Cheu » (ja.) 
Men leest toen zyn vonnis en de wachters sleuren hem 
voort naer den beul. Onder den weg rukt men den 
veroordeelde al de kleéren af welke het bovengedeelte 
zyns lichaems bedekken, derwyze dat, als hy by den 
beul komt, zyne ruggralo gansch bloot is. Dan legt een 
man hem een koorde in den mond, brengt de twee 
einden onder de kin, uiaekt eenen knoop, bindt de 
twee einden kruiswaerts achter het hoofd en brengt ze 
vervolgens voor de oogen, die aizoo gesloten zyn, rolt 
de twee andere einden die overblyven rond den sleert, 
op zulke wyzo dat gansch het hoofd mot koorden om
wikkeld is. 

Dit gedaen, zot men hem op zyno Union, een mnn 
neemt hem by de schouders eu trekt hom geweldig by 

zich, een ander neemt hem by de koorde, die't hoofd 
omsingelt eu trekt er uit al zyne krachten aen; twee 
andere beulen nemen hem by de kniën en trekken ze 
zoo wyd mogelyk uilcen, op zulke wyze dat het licbaem 
zoo veel mogelyk naer den grond komt. Als dit alles 
gedaen is, komt de beul, gewapend met eenen sabel, 
die een meter lang en waervan het slael heel dik en 
zwaer is, vooruit. Hy zwiert zyn wapen een of twee 
keers in de hoogte, en in eenen slag, hakt hy het hoofd 
van het lyf. Ai de knechten, die rond den beul staen, 
roepen dan uit: «Ghao lohi!» (Het hoofd van den 
muiter!) 

Het dof gerucht van den sabel fluitend door de lucht ; 
het geschreeuw der beulen: dat alles vermengt zich 
in het afgryselykste gedommel dat men zich verbeelden 
kan. Na den beul van Peking is degene, welke de ge
wichtigste rol in eene chineesche strafuitvoering speelt, 
de persoon die de koorde vasthoudt. Hy moet aen den 
veroordeelde eene hevige schudding geven op den 00-
genblik dat de sabel valt, hetgeen" veel bybrengt om 
bet hoofd in eens van liet lyf te scheiden. Ecnmael dat 
de strafuitvoering gedaen is, neemt een beul het neer
gevallen hoofd, doet de koorden af die het omringen, 
neemt het by den haerbos en richt zich naer de man
darynen; op een tiental sleppen afstands van den laetste 
gekomen, loopt hy naer hem, buigt de kin op den grond 
en heft het hoofd, dat hy onder den arm droeg, in de 
lucht, roepende; a chao toki tso. (Het hoofd van de 
muiter is afgekapt). 

Daerna stael hy op en gaet het bebloede hoofd naest 
het lyf werpen. Daêrna bracht men eenen anderen 
veroordeelde, die naest den tweede gehalsrecht wordt. 
Er waren zes onthoofden en zes verwurgden. De ver
wurging eu wordt door de Chinezen zoo onteerend niet 
aenzien als de halsrechting; want volgens hunne gods
dienstige gedachten, moetende Chinezen geheel inde 
andere wereld komen, en zy en kunnen geen ander 
leven genieten, als hun hoofd van het lyf gesneden is. 
Gedurende de strafuitvoering heecschte eene doodsche 
stilte onder de ontelbare menigte: geen kreet, zelfs 
geene scherts, zojals dit by ons maer al te dikwyls 
het geval eu is. 

Bloedige dracBBC 
Eene yslyke drame is in bet stcedje Pénénaz in een 

caféhuis voorengevallen. Een 23jarige jongeling komt 
daer binnen en vraegt aen den gdr$on de parysche repu-
blikaensche gazelle Ie Rappel. 

— Wy en ontvangen die gazelle niet, antwoordde de 
jongen.' 

— Wel hoe! Gy en zyl aen den Rappel niet geabon
neerd. Wie zyl gy hier dan? Gy zyt eenen hoop dwaze-
koppen en slecht volk ! 

— Ik verzoek u te zwygen, mynhecr, zei de jongen, 
want als gy alzoo voorlgaet, zullen wy genoodzaekt zyn 
de police te roepen, of wel zelve u aen de de ure" te 
zeilen. 

Plotselings werptdal schurk zich op den jongen, grypt 
hem met zyne linkerhand by de hairen,' en sloot hem 
met de rechterhand, een ponjaerd in de volle borst. 
De ongelukkige jongen heft zyne arms op, laet eenen 
schreeuw, en stort als doodgebliksemd op den grond. 

Verscheidene jonge lieden, die zich in dat caféhuis 
bevonden, snellen naer den rnoordenaer, doch konden 
hem niet meester worden, dewyl hy hen met zynen 
dolk bedreigde. Een hunner, de heer Bcrnard, grypt 
ecnan stoel, geeft hem eenen slag op 't hoofd en houdt 
hem al zoo tegen den rnuer gedrongen. Aengczien men 
in die gesteldheid hem echter den dolk niet en kon 
ontnemen, bracht een andere jongeling met eenen 
knodsslok hem eerst ecnen sl.ig op den rechterarm en 
vervolgens eenen op 't hoofd toe, welke zyne hersenpan 
verbryzclde. 

j&ËscSaRweüyfe. ©raaaaa. 
Er is in de wyk Chelsea, te Londen, een afschuwelyk 

drama ontdekt. Een bedienaer der anglikaensche kerk 
bewoonde met zyne huishoudster, een huis in deze 
wyk; hy was eigenaer van een onbewoond huis, ge
legen in Wcllinglhon-squarc, in hetwelk hy zekere 
Miller, metser van beroep, liel werken. 

Verleden donderdag kwam Miller, als gentleman 
gekleed, met eenen wagen aen het huis, bewoond door 
M. Heulin (welke, even als zyne huishoudster tot hier
toe onzichtbaer gebleven zyn) len einde er do meubelen 
af te halen. Een der kommissionnarissen begon met 
eene koord rondom een koffer te binden, toen by ont-
waerde, daler bloed uit stroomde! Toen Miller den 
kreet hoorde, welke de man by die ontdekking uitte, 
poogde Miller, en eene jonge vrouw welke hem verge
zelde, te vluchten; doch de kommissionnarissen maek-
ten zich van hem meester, en leverden hem over in de 
handen der police-agenten, welke het koffer openden. 
Men vond er het lyk iu ilar huishoudster, welke ver-
worgd was. 

De gansch mol bloed besmeurde hoed van M. Heulin 
wierd in het huis van Wuliingthon-squaregovondMb 
en men heelt erkend, dat de kleèren, welke Miller 
droeg, de zyne waren. Alles laot denken dat hy ver
moord is geworden. Do diefstal was de beweegreden 
der misdaed. Miller dacht to ontsnappen en naer Ame
rika te vluchten. Do jonge vrouw, welke hem verge
zelde, is er in gelukt Ie ontsnappen. • 

,Ha, 'i£ S« v/aci». 
Een vetbelaclde chef van een departemant zei (o( een 

armen duivel, die hier of daer zat teslavei, in een hoek 
der burcolon : 



«—.Heb moed; met tyd en geduld raaehl men zich 
cene; mei ieverig te zyn, komt men er toch een door.... 

» — Ja, door zyn ellebogen... was 't antwoord, (cr-
wyl hy zyne versleten mouwen liet zien. 

Twee jonge dwaeshoofden, Jules V-, een student, en 
Louis 11., avoués-klerk, waren te zamen in twisl. 

Kr wierd tusschen hun een tweegevecht met den de
gen besloten. 

Zy begaven zich met hunne getuigen naer een boschje, 
gelegen in de nabyheid der Seiue, aen den kant van 
Asnières, in Vrankryk. 

Zy waren reeds gereed om met elkander te vechten. 
Plotseling lieten zich noodkreten hooren. 
Het was een jong, lojarig meisje, die aen den boord 

der riviere mei eene van hare cameraden spelende in 
het water gevallen was. 

Zyn degen wegwerpen en in de Seine springen, was 
voor een der stryders, Jules V., hel werk van een oo-
genblik. 

Welhaest bracht hy hel meisje aen den oever, hei-
welk hy van een gewissen dood gered had en liet het 
aen de zorgen over van de persoónen, die by hel zien 
van hetgeen er plaetse had, waren toegeloöpen. 

Ën doornat zei hy aen Louis U. 
« _ Mynneer ik ben gereed. 
/ _ lyiaer ik en hen niet gereed, antwoordde deze; 

ik en wil het niet wagen het leven te ontnemen aen 
dengene, die zoo edelmoedig het zyne gewaegd heeft. 

De getuigen juichten toe en de beide jongelingen om
helsden elkander. 

De rol der zaken die door het hof van assisen der 
provincie Westvlaenderen gedurende dezen zittyd van 
het jaer 1870 zullen te vonnissen zyn, is als volgt vast
gesteld : 

1° Den dynsdag 24 en woensdag 25 Mei, de zaek ten 
laste van Edoua'rd Denorme, landbouwersknecht, te 
Moorslede, beschuldigd van brandstichting; 

2° Den vrydag 27 en zaterdag 28 Mei, de zaek ten 
laste van Malhilde Anne, werkvrouw, geboren te Ze-
vecofe, zonder vaste wooning, beschuldigd van ver-
schilligc diefien;. 

3» Den maendag 30 en dynsdag 31 Mei, de zaek ten 
laste van Karel Watly, werkman te Eerneghem, be
schuldigd van moord. * 

De zetel van het openbacr ministerie zal bezeten 
worden door M. den subsliluel De Pauw, in de eerste 
zaek en door M. den substituet Van Maldeghem, in de 
Iwee andere zaken. 

De beschuldigden zullen verdedigd worden : den eer
sten door M" Cauwe, de tweede door M. Claeys en den 
derden door M" Van der Meersen. 

'4 JSIieaaws vaaa cl© welke. 
Het schynl dal er al verscheidene candidalen zyn voor 

de plaetse van capitein-adjudant-majoor der garde civi-
que in vervanging van wylen M. Edmond Müuls, onder 
ander is er cèn die sedert omtrent Iwee jaren,'t is te 
zeggen van 't begin der ziekte der overledene, voetstep-
pen gedaen heeft om de plaetse te bekomen. Ik denk 
dat de heeren officieren der garde civique ontwaerd 
zullen zyn van de maniere van doen van zulk een can-
didaet. 

— Maendag avond is met den laetstcn trein van 8 
uren en half uit Brussel aengekomen, M. Joseph Fon-
teyne, zoon van M. Jules Fonleyne, huidevetter, ser
geant by de pauzelyke zouaven. 

Op de veemart van dysendag waren er 2C0 hoorn
beesten, waeronder vele van goede qualileit. 

— Zaterdag heeft plaets gehad in 'l gouvernemenls-
hotel te Brugge, de openbare aenbesleding voor hel her-
maken van drie vensters voor St«Salvalorskerke. 

Eene enkele soumissie is aengeboden, namelyk deze 
van den heer A. Van Poelvoorde, voor 6,496 fr. 

— Zaterdag avond heeft men in eene herberg alhier 
twee persoónen van Ooslcamp aengehouden voor ge-
wcldadigheden in die herberge en mishandelingen op 
de policè. Zondag zyn zy naer het prison overgebracht. 

— De volgende kbophandelaers aenveerden liet pau-
zclyk geld aen de volle weerde: 

IL Van JVeste, bakker, Vlamingslrate; — Ch. Mou-
laert, bakker-kruidenier, Sinte-Catharinastrale;—Joan-
nes Moulacrt, bakker, Smedestraet; — F. Van Dommel, 
kruidenier, Trolteyn, lyndraeyer, en De Boodl, kruide
nier, in de Sl-Jacobstraie; — Scharlaeken, winkelier en 
koophandelaer; Philipslockstraet; — Joufv. Anthone, 
Naeldeslraet, 10; — Schotle-Anlhone, fabricant van 
licrkornamen ten. Noordzandstraet. 

— Wy komen te vernemen dat onze police zaterdag 
laetst op de Groote Mart een kerel aengehouden heeft, 
die beschuldigd wordt van verscheidene dief ten ; name
lyk zou hy beticht zyn van over eenige weken een stuk 
ellegoed gestolen te hebben van een voormans wagen 
langs de kalsyde van Thourout, welken voerman hem 
uit medelyden op zyn wagen had laten zitten, en toen 
van diefte vau omtrent 200 fr. juweelen, te Sl-Michiels 
bedreven. 

Gemelde voerman kreeg zaterdag nuchten den kerel 
in de ooge op de marl en deed hem door de police aen-
houden. 

ïletgestolene stuk goed van den voermanswagen had 
eene weerde van 180 fr. 

Zoo het schynt zou de aengehoudeno deel maken van 
eene dievenbende van vier persoonon, die in verschilli-
gc streken van onze provintic diefton zouden begaen 

hebben. Men denkt aldus op het spoor te zullen komen 
van de jmvi-elen- en gelddiel'le, Ie Sl-Andries over eeni
ge dagen gepleeg1!. 

De aengehoudene was in bezit van een bergbriefken, 
van juweelen in den berg van bermherligheid alhier 
beleend, 

— iVJ. Leseine is bestierder van de Brugsche coaiedie 
benoemd voor hel aenstaende tooneeljaer. 

— Maendag heeft er ia Sle-Annakcrke Ie Brugge. 
eene hertroerende godsdienstige plegtigheid plaetse ge
had : de Eenv. Heer Leo Ilerreboudl, celebreerde er zyne 
eerste solemnele mis, die bygewoond wierd door zyne 
familie, tairyke vrienden en veel geloovigen. 

— Maendag namiddag heeft een brand te Lophcm, 
een tweewoonstig huis, toebehoorende aen M. Van Ca-
loen de Gourcy, gansch in asschen geleid. Al wal de 
twee ongelukkige huishoudens bezaten is in den brand 
gebleven. Met groote moeite heeft men kunnen de klee-
ne kinders redden; want eene wiege en was nog maer 
pas weggenomen als hel dak inviel, en een klcen meisje 
had reeds hel vier aen haer kleed. Meer als duist meii-
schen waren ter plaetse, maer by gebrek van water, e;i 
konden niets legen hel vernielend element doen. 

— Maendag, omtrent 9 uren 's morgens, is een brand 
uitgeborsten in de gemeente Melchin en heeft hel huis 
van PiclerSobrie, wever, in asschen geleid. Die brand 
is toe 'e wyten aen den slechten toestand van de schou
we. Niels was verzekerd en dompelt dien armen werk
man in de allergrootste armoe. 

— Dysendag voormiddag is een groot ongeluk te 
Alveringhem gebeurd. Een schaliedekker, de genaemde 
Deltombe, was ter gezeide gemeente gevraegd gewor
den om er het dak der kerke te herstellen. Ten einde 
gemakkelykcr op het dak aen te komen, had hy eanp.n 
bak gevraegd, waermode men hem naer hetzelve moest 
ophalen. Toen men den bak aenbragf, wierd de op
merking gemaekt, dal hy wat klein was om er mede 
zoo hoog als het kerkdak opgchaeld te worden; doch 
de schaliedekker zou denzelve van eene voldoende 
grootte geoordeeld hebben. Wanneer hy nu daerin ge
treden was en hy op eene vervaerlyke hoogte was óp-
genomen, slapte hy den bak uit om op eene ladder te 
komen, toen eensklaps de ophaelbak eene achteruit-
gaende beweging maeklc en alzoo op cenen arduinen 
grond neerstortte. Men dacht dat de man op den slag 
dood was, maer een doctor, Ier plaets geroepen, be
merkte er nog leven in, alhoewel hy den schedel ver-
bryzeid en armen en boenen gebroken was. De onge
lukkige werd met alle voorzorgen naer een naburig 
huis gedragen, waer hy, om 10 ure 's avonds, over
leden is. Hy hiel eeue weduwe en twee minderjarige 
kinderen achter. 

— In den nacht van zondag tot maendag is te Hoogh-
Icde eene moord gepleegd. Ziehier de inlichtingen die 
ons deswege zyn toegekomen. 

De genaemde Van Peieghem was destyds veroordeeld 
geweest voor den genaemden Charles Loyson, aenge-
rand te hebben. Sedert dien had Van Peieghem legen 
dezen eene vrack opgevat en hem reeds meermalen 
achtervolgd, toen zondag avond hy denzelven vond en 
hem aenging. Eene worsteling ving aen ; Van Peieghem 
viel len gronde en Charles Loyson lag op hem. Deze 
haelde een mes uit den zak, bragt Van Peieghem eerst 
eene steek in den arm en dan eene in het hert, waer-
door de dood oogenblikkelyk was. 

De dader is maendag door de gendarmery van Rous-
selaere en de police van Ilooghlede naer het gevang 
overgebragt geworden. 

— Zaterdag laetst heef' te Wyngcnc een hevige brand 
zes werkmanswooningen totae! in asschegelegd. Ineen 
paer uren lyds bevonden zich zes huisgezinnen onder 
den bloolcn hemel, zonder slaping, kleederen, geld noch 
eten; alles was in de vlammen omgekomen, en lag daer 
nu in een smullendcn puinhoop. Het was hertscheurend 
om die ongelukkigen met hunne kinderen te hooren 
kermen en weenen. 

De groote menigte volks, waeronder de geestelykheid 
en het bestuur dezer gemeente, heeft dan nog groote 
poogingen aengewend en is er in gelukt om een twintig 
tal andere wooningen te bevryden, die daer op kleinen 
afstand digi by elkander stonden. 

Gelyk de plaets dezer ramp gelukkiglyk niet verre van 
de veidschool gezegd van St-Jan-Baptisla gelegen is, 
heeft de heer pastoor voor de ongelukkige"slagloöers 
van dien groolen bram! gezorgd, en hun in gezegde 
school eten en4 slaping doen verzorgen, tot dal'zy eene 
andere schuilplaets zullen hebben. 

Een huis alleen was legen brand verzekerd. Men zegt 
niet welke de oorzaek van dit onheil is. 

— De maatd van Maria wordl dit jaer in Parys met 
builcngewonen luister gevierd. Al de kerken en kapel
len der hoofdstad zyn iederen avond vervuld mot ge-
loovigen, en het beeld der Moeder van den Christus 
wordl in Parys zooveel vereerd als te Hoornen, Napels 
en Madrid. De welriekende bloemen, het inuzyk en de 
zang, de wierook en hel zachte waslicht lokken ook de 
elegante dames naer do kerken, zoodal men er dagelyks 
de rykste tooisels en kleedyen bemerkt. 

Men verlaet^ dan Italiacnschen schouwburg, om hel 
hemelschoon Salce Rcgina van Purgolese te hooren uit
voeren door de welluidende stemmen der koorkinderen 
begeleid door de harmonie van dan orgel. 

iNaer men verzekert, woont de Keizerin Iweemael ter 
week den avonddienst hy in de Magdalenakerk; de 
andero dagen hebben dn plechtigheden der Maend van 
Maria plaets in do kapel der Tniluries. 

— Zo gaen een telegraphisehen draed leggen van 
Veurne naer Qooslvloteren, Elousbruggo en Poporinghe. 

— Do Koinpagnio Jesu komt een groot verlies lodoen 

in den persoon van den É. P. ProspcrCoppens, zondag 
morgend godvruchtig overleden, in hit Uollegie van 
St-Barbara, te Gent. 

— STAD BHUSSEL. Gcdedtelyke terugbetaling. —10 obli-
gatien lerughetaelbaer den 2 july 1870: De n° 12,053, 
door fr 25,000. De n° 57,743, door fr. 2,000. De n°' 
50,011, 243,026, door 1,000 fr. De n«"100,306, 182,352, 
door 500 fr. De n°' 28,451, 31,642, 60,123, 177,105, door 
250 fr. 265 andere numeros zyn lerughetaelbaer den 2 
january 1871. 

STAD LUIK. Trekking van IQ mei 1870. — De obligatie 
dragende de n° 21,561 is terugbclaelbaer door 25,000 fr. 
De'obligatien dragende de n'" 6,203, 26,929 en 88,735 
zyn terugbefaelbaer door 1,000 fr. en deze dragende de 
n-63,559, 114,278, 5,843 en 102,510 door 500 fr. 

— De burgerlyke rechtbank van Namen heeft beslist, 
dal in het bezet van meubelen, in cene woning slaende 
by 't overlyden des bezetters, niet begrepen is het geld 
en de schuldbrieven. 

— Het tydperk der wapenoefeningen in het kamp van 
Beverloo, begint op 8 juny. 

liet vertrek der troepen zal plaets hebben in de eerste 
delgen der zelfde maend. 

Hel militair aendeel zal beslaen uil 24 batailjons, 18 
skadrons en 6 baüeryen en van de kompagnie der 
telegraphisten. 

— Over eenige dagen hebben er proefnemingen plaets 
gehad met twee nieuwe rn oord tuigen, genaemd mitrail-
Irust's, van hel stelsel Christope en Monügny; de gene
raels Soudain de Niedcrwerlh, Bormann en Berten wa
ren hierby tegenwoordig. Men kan zich i^eon denkbeeld 
geven van de verschrikkelyke verwoestingen, welke 
die moortuigen aenrichten Ieder schole in een pauneel 
van 5 meters vierkante, maekte 57 kogelgat en. En zoo 
kan men 481 kogels per minute schieten! De gewone 
voorraed is 2,664 kardoezen, die men in 5 minuten en 
half kan schieten. Ieder milrailleuse weegt 180 kilos, en 
als ze gansch gemonteerd is, 400 kilos. De eene, van het 
caliber van 14 milimelers voor de kogels, is voor Rus
land bestemd; de andere, van 11 millimeters, voor China. 

Deze schrikwekkende moordtuigen schynen bestemd 
te zyn, om in de toekomende oorlogen eene groote rol 
te spelen. Van nu af is het zeker dat eene enkele mitraü-
leuse (hare dracht gaet de 1,200 meters te boven) gansch 
eene vlakte zal schoone vagen en de loopgraven onge-
naekbaer zal maken. De Pruisen hebben er de name van 
kogclpompe aen gegeven. 

— Over eenige dagen heeft er te Spiers een voorval 
plaetse gehad, dat veel opzien verwekt heeft. De zake, 
welke het hier geldt, was inderdaed onder zeer gunstige 
voortcekens begonnen, maer eilaes! hel geluk verkeer
de in ongeluk, de vreugd in bitter droefheid. Een een
voudige burgerman, beenhouwer in de slad Spiers, die 
zich mol vlyl op zyne zaken toelei en niet tegenstaende 
zyn talryk huisgezin, door vlyl en gespaerzaemheid al-
lengskens zyn toestand eenigszihs had zien verbeteren, 
had eene klcene somme in een staatspremie-leening be
leid. By de laetste trekking der loling viel daerop eene 
zeer aenzienelyke premie, zoodat den gelukkigen hou
der der obligatie gezeid wierd, dat er hem zou 75,000 
flor. uitbetaeld worden, tegen afgifte vaa het lot in 
questie. 

Buitengewoone vreugd vcroorzaekte dat nieuws in de 
woning van onzen beenhouwer. Zyne vrouwe was met 
het bericht ingenomen, de kinders dansten van opgeto
genheid ; het meest verheugd loogde zich het hoofd van 
het huisgezin. Maer 't en duerde niet lang of de opge
wondenheid vanden min trok de aenJacht der huisge-
noolon, en toen men hem zyne onzamenhangende tale 
vernam, en begreep wat er had plaets gehad, zouden zy 
den onverwacht verkregen sch:it geerne willen verwis
seld hebben voor hetgeen de vader van het huisgezin 
door de plotselinge vreugd verloren had; de schynbare 
gelukkige man was zinneloos. 

— De helft van de menschen en leven tot geen ne
gentien jaren, en op tien duist, leeft er slechts een tot 
honderd jaren. 

Inderdaed, 't enden een jaer van 1,000 kinders leven 
er nog 870; 't enden de drie jaren, 609; 't enden de vyf 
jaren 584; de tien jaren, 540; de deriigjarsn, 446; de 
't zeslig jaren, 226; de vyf-en-negentig, 0; de zeven en 
negentig, 1. 

Jacrlyks komen ter wereld, 57,037,037 kinders; 4,228 
op een ure, en 70 op een minucl. 

Van den anderen kant sterven er jaerlyks 35,353,333; 
01,524 op een dag; 5,805 op een ure. 

Ëindelyk er sterven op aerde 65 persoónen op een 
minuet. 

— Dozer dagen hebben ze te F den haneop de 
lorre der nieuwe kerke geplaetst. Dengenen die met dat 
werk gelast was, was een sterke man en onbevreesd. 
Als nu alles in order was, en dal den liane op zynen yze-
ren slyl dracide, en misschien ook kraeide, wie weet het 
al, noodigde de entrepreneur al degenen uit die aen dat 
werk een handje loegestcken hadden, op een kleen sou-
pétje. 't Feestje was fyn, men lachte, en men sprak lof 
en eero van dengenen die den liane op de torre gezet 
had. Al met nc keer ontslael er cene groote woordewis
seling tusschen den entrepreneur en den werkman die 
dat werk gedaen had, wegens de loon die hem beloofd 
was. De werkman, kwaed zynde, stael op van tafel, 
loopt weg zonder een woord te spreken regio naer de. 
torre, die hy boklimd in den donkeren lyk een ratte. 
Ily komt op de hoogte waer den liane draeit, neemt er 
hem op zyn gemak af, en brengt hem naer zynen mees
ter, zeggende : « Daer, zet er iiu den hane zelve op, als 
jo durft, ofte wel hetaeld rny op avance. » 

Als hy het gedaen hoeft en kan ik u voor de waerheid 
niot zoggen. 



— Ta de communale Uiezinge van Wervicq, die 
maendag plaets gehad heeft, en hebben geene candidaten 
de volstrekte meerderheid bekomen. Brieftjes zyn door 
deieden van het bureel betwist en naer de permanente 
deputatie gezonden geweest, die zal beslissen als er eene 
ballotage moet plaets hebben. 

— Koning Leopold is tegenwoordig in Engeland. 
— Men leest in eene gazette van Brussel het volgende: 

De zendelingen van den keizer van China zyn den 7 mei 
in het hof ten noenmael genoodigd geworden, atwaer 
zy eene vette zielmis aen hunnen buik hebben gedaen. 
De Chinezen hebben niet alleen iedereen verwonderd 
door hunne Itoflelyke manieren, zy hebben onze staets-
mannen les in het eten gegeven. De oppermandaryn, 
grootkruis van den Olifant en eerste knabbelaer van 
het cbineselie ryk, eet gelyk het beestje waervan hy het 
ridder!jk order draegt, en hy is zoo vet als een dasken. 
Myn mandaryn, die eigenlyk nog geen mandaryn is; 
maer enkel schriftgeleerde van de 2IC klas met de twee 
katoenen knoppen, zat onder de genoodigden, en ziet 
hier hoe myn nieuwe chinesche vriend Ferk ens-Peck-
Sopin-thee Pens — het is zyu naem — zich over dit 
noenmael uitdrukt:«Ik was gezeten tusschen generaeï 
Devos, minister vr.n oorlog, en Brocder-Goudhank, mi
nister van de geldspecicn, (Men bemerkt dat de Chinees 
vertaelt.) Wy Chinezen spreken verscheidene talen, als 
onze moedcrtael voor al, daerna eDgelscb, nedcrlnndseh, 
portugiesch, maleisen, en meer andere talen. Fransen 
leeren wy niet aen, omdat onze honden, onze zwynen 
en onze cocotten nu allen cenen franscheu naem dragen. 
Oordeel eens over onze verwondering, uwe twee groote 
staetsbolletr spraken slechts fransch alleen, en waren 
zelfs niet in staet my in het nederlandsch te antwoorden. 
Zulke onzin, twee ministers die de tael van de meerder
heid der natie niet machtig zyn, zou men in China niet 
dulden. Na het eten werden verscheidene deraenwezi-
gen onzen oppermandaryn voorgesteld. Eerst stelde men 
hem een klein mager manneken voor, uwen minister 
van het uitlandsche, geloof ik. iWen weet dat de volly-
vigheid eene der zeven chinesche schoonheden uitmaekt. 
By hel zicht van uwen mageren Sticheleer, dekte onze 
oppermandaryn zich het wezen, en hy riep drie mail: 
Es pring-hann! hetgene in het chineesch wil zeggen: 
het vel over de bcenen. Maer toen hy voor Rochart stond, 
die voor die gelegenheid alleen uitgenoodigd was, riep 
hy drie mael tich-ms, hetgeen gy in het vlaemsch door 
vetzak zoudt vertalen. Doch nooit vergeet ik hoe hy 
uwen opperschryver van het gouvernementspapier, M. 
.Eitjesmanneken, bejegende. Nauwclykshad hy hem be
merkt, of hy ging er naer toe, deed hem pollekens en 
pootjes geven en noemde hem wel zestien mael Khak-
ké-Sto-el, hetgene in het vlaemsch zooveel is als Vodde-
man. Toen deed onze oppermandaryn my opmerken dal 
er onder de belgische staetsmannen toch zoo veel mager-
lingen (iepen, en hy herrinnerde my de spreuk van onzen 
Confusius: Als er magere springhanen op uwen akker 
komen en deze zich een buiksken eten, jaeg ze er niet af, 
want anders komen er nieuwe maqerlingen in d& plaets, 
die al het overschietende nog afpeuzelen. 

— Men schryft uit Ileyst, 5 mei: 
» Dezen morgend, omtrent 4 ure, is er een ongeluk 

voorgevallen op onze kalsyde: de wagen van P. Aude-
naerde, van Lisseweghe, geladen met eenen boom voor 
Bernard Baervoets. rydende op den zomerweg der kal
syde, is in den gracht gevallen, komende aen de heule 
(aqueduc) die onder de kalsyde ligt. Het ongelukkig 
gevolg is dat de knecht genaemd Petrus Braems, omtrent 
40 jaren oud, onder den boom liggende verpletterd is 
geweest en eenige minuten nog geleefd heeft, roepcude: 
help my ! 

De peerden liggende alle beide in den gracht zyn er 
. als de wagen ongeschonden uitgetrokken geweest, met 
' den boom waeronder de knecht dobbeltoe lag. 

De lykschouwing van het ongelukkig slagtoffer is 
later gedaen geweest. 

— Den 11 Mei heeft in de gevangenis la floquette te 
Parys een oproer plaetse gehad. De wanorders zyn in 
de werkhuizen uitgeborsten. Er wierd een gevangen
bewaker gedood, twee andere zyn %oo zwaer gekwetst, 
dat de geneesheeren wanhopen hun te zullen redden. 
Vooral de galeiboeven hebbeu deel aen de wanorders 
genomen. 

— De iïfarscillaise van Parys, krygt veroordeelingen 
op veroordeelingen. Hare laelste aenkondigende, zegt: 
« Cesar, die welke gy wilt dooien en sterven niet. » 
De Marseillahe is nog eens in beslag genomen. 

— WH-je nu è keer een fynen hooren? Leest den de
zen hier: « Men leest in de horloge van een papier ver-
kooper, uit de Sini-Honorestrale : Wit papier in alle co-
leuren, volgens keus. » 

— Mynheer de president, zei er een dief voor de recht
bank, ik heb die diefte tegen myn wille gedaeu! 

c Geheel wel, antwoordde de president, gy en zult u 
niet te beklagen hebben, want gy zult ook tegen uwen 
wil gestraft worden. 

— De Journal de Roubaix viert de benoeming van de 
heer Plichon nieuwe minister der opei b irewerken door 
den keizer benoemd. Deze gebeurteiiis vervult geheel 
het Noorderdepartement met vreugd. Zoo men weet, is 
de beer Plichon een dep vertegenwoordigers van Noord-
Frankryk en een yverige verdediger der belangen van 
landbouw, handel en nyverheid. 

hactmte nieuws. 
Lissabon. 19 mei. 

Dezen nacht, ten l#ure, heeft marechat Saldanha, met 
zes bataillons eene prununciumiento gedaen. De wacht 
van het paleis lioatt tegenstand geboden. Er wierden 
7 soldaten gedood en 3J gekwetst. Muvechal Saldauha 

' lag^WWffMFLi . l l . 1 . . ! ÜU—»**! 

heeft het fort St-Joris, gelegen binnen Lisabon, ingeno
men. Ten 4 uren 's morgens is de marcchal Saldanha 
het pateis binnen getreden. Hy heeft eene langdurige 
conferencie met den koning gehad. M. Lou!é wierd ge
roepen en deze heeft zyn demissie gegeven. De mare-
chal Saldanha is met de vorming van een nieuw minis
terie gelast. Hy behoudt de portefeuille van oorlog. 
Oporto en de andere steden hebben de beweging onder
steund, die echter gansch militair is. De bevolking is 
volkomen rustig. De ontbinding der Kamer is geprocla
meerd. 

BLKGEHLVKEN S T A E T . 
Huwelyken. 

Den 18 mei. — Joannes Verdyck, mattenmaker, met Eugenia Sioen, 
koopvrouw in kanten. Leopold Vandecasteele, hovenier, met Marie 
Deliombe, milkverkoopster. Carolus Poikelé, agent van politie, met 
Marie Coppens, hyzondere. Felix Vantorre, werkman, roet Mathilde 
Plets, byzoudere. — Oen 20. Henri DecMne, zonder beroep, met Horlen-
se Vanwynsberghe, kantw. Bernardus Verbrugghe, schoenmaker, met 
Clementine Opdeheke, kantw. Franciscus Heereboudt, werkman, met 
Elisa Vandevoorde, lahriekw. Franciscus Dhelfl, werkman, met Rosalie 
Maurus, kantw. Adolf Vanlabcke, werkman, met Marie Mooren, kantw. 

Overlydens. 
Den 14 Mei. — Eugenius Bulteel, echlg. van Maria De Graeve, 73 j . , 

Speeimansstr. Leonard de Hooghe de la Gaugerie, 60 j . , Mariaslr. Leo-
nardus De Brabander, echtg. van Gathcrina Verhoest, 94 j . 6 ni., Sinte-
Gatberinastr. Garolus De Gorté, 44 j . , Jacobinessenstr. Maria Gailliaert, 
60 j . , Bouvtrieslr. — Den 16. Sylvie Hubrechl, 18 j . , Ouden tiendweg. 
Marie Gallens, echtg. van Jacobns Dolle, 47 j . , Beenhouwersstr. Ga
rolus Praet, wed. van Jul.anna Patlyn. 57 j . , Hoedemakersstr. Theresia 
Oliviers, wed. van Jacobus Maeyens, 75 j . , Mariaslr. Marie De Rycke, 
wed. van Petrus Ferné, 79 j . , Oudenburg. Cleraence Moulaert, 34 j . , 
Annonciadenslr. Beruardine Wattripont, wed. van Petrus Hoosemans, 
62 j . 9 in,, Naeldestr. Joanna Lombaert, wed. van Garolus Lantsoght, 
60j.(Scbutlersstr. 

Den \7. --Joannes Neyt, 70 j . , Bouveriestr. Adriana Dergent, 38 j . , 
Bouverystr. Dominicus Alloo, echtg. van Gohla Sloove, 46 j . , Langeslr. 
Petrus De Rycker, wed. van Paulinc De Visch, 55 j . , Mariaslr. 

Den 18. — Marie Fremaut, wed. van Jacobus Vander Meeren, 66 j , 
Langeslr. Emile Augustinus, 21 j . 6 in., Noordzandstr. Joannes Lans 
sens, 75 j . , Bouverystr. Joanna Laforce, echtg. van Alberlus lnslegers, 
71 j . , Bouverystr. Joseph Dotten, 82j., Jacobinessenstr. Angeline Glaeys, 
echtg. van Joannes Leyn, 74 j . , Jacobinessenstr. 

Den 19. — Joseph Priem, wed. van Joanna Vanhollebeke, 83 j . Korte 
vulderstraet Anna Van Wymelbeke, wed. van Joannes Heireboudt, 84 
j . , 7 m„ Polterierei. — Den 20. Rosa Vercamer, echlg. van Franciscus 
Vandekerckhove, 52j., Mariaslraet. Louis Declercq, 17 j . , Prinsenhof. 

12 kinders onder de 9 jaer. - - Geboorten, 21. 

B E K E N D M A K I N G E N . 

Kantoor van den Notaris BOÜSSON 
T E O T J Ü E T V B t J I t O . 

A.m T o e w y z i n g zonder uitstel, op MA EN DAG 
13 JU1NY 4870, 3 ure namiddag, in d'herberg de Casino, 
te Oudenburg, by de Merkt van : 

1° Eene s c h o o n e H o f s t e d e met H. 9.52.63 
G. Land en Gars, te Clemskerke, verdeeeld in acht 
koopen, bewoond en gebruikt door de kinders KETE-
LAEftS, voor het Land tot het scheeren van den Ougst 
i87ö, Garzingen tot Kerstdag van het zelve jaer, en 
Gebouwen 1 Mei 1871. 

2° Een s c h o o n H o f s t e d e k e n mei H. 3-08-75 
C. Land, ttoomgaerd en Hovenierhof, te Snelleghem, 
verdeeld in dry Koopen, bewoond en gebruikt door 
FRANCISCUS CUVELIERS, voor het Land tot 1 October 
'J870, llovenierhof en Boomgaerd, iö Maerle Wi, en 
Gebouwen i Mei van het zelve jaer, mits de jaerlyk-
sche pachtsomme van 250 francs, boven alle de lasten. 

Alle inlichtingen te bekomen by genoemden Notaris. 
En IE*. V e n d i t i e onder dê directie en ter ont

vangst van genoemden Notaris B o u s s o n ^ en door 
't ambt van den Deurwaerder Vanderhaeghen, te Ghis-
tel, op MAENDAG 27 JUNY 1870, i ure namiddag, op 
de voormelde Hofstede te Clemskerke, voor genoemde 
kinders KETELAERS van : 

4 Werke Peerden, wanof een met Kachtel, 5 Melk
koeyen, 5 Kal vers, 5 Zwyns, 3 Wagens, wanof een 
Speel wagentje, Karren, Ploegs, Eggen, Houtwaren. 
En verpachting van II. 3.53.89 C. Koeigars tot 15 No
vember 1870. 

De Notaris B O X J S S O I S " , te Oudenburg, zal 
overgaen tot den O v e r s l a g - » zonder uitstel, op 
Maendag 23 Mei 1870, om 3 ure namiddag, in d'kerberg 
de Casino, te Oudenburg, bewoond door Pieter Van 
Slembrouck, van een schoon HOFSTEDEKEN met 
II. 2-41 60 C. Hovenierhof, Boomgaerd en Zaeilanden, 
te Oudenburg en Ettelghem, by het steedje van Ouden 
burg, tusschen den zeeweg en den steenweg van Ouden
burg naer Eltclgbem, verdeeld in dry koopen. 

Bewoond en gebruikt door den heer verkoopcr Bal-
baert, tot den I September 1870. 

Afzondeiiyk ingesteld 12,250 francs. 

MERKWEERDIGE KOOPDAGEiX 
By iiMscSiddlng. — DYNSDAG 31 MEY 1870, om 

1 ure, te Clemskerke, op de Schaephofstede, en ten ver
zoeke Dheer Auguslin Blauwet: 

7 Schoone Werkopeerden, wanof 4 met Kachtel, 9 
Melkkoe ven, 14 Kalvers, 30 Weer lam uiers, 5 groote 
Zwyns, 4 Wagens, Ploegs, Karren, Eegden, enz. 

By tiiteclieidlng. — DYNSDAG 14 JUNY 1870, om 
I ure. te Knocke, op d'Hofstede en ten verzoeke Dheer 
Karel Traen : 

6 Goede Werkepeerden, 6 Melkkoeyen, 10 Kalvors, 
6 grooie zeuge Zwyns met jongen, Kiekens, Ganzen en 
Duiven. 

3 Wagens, Chieze, 2 Karren, Ploegs, Eegden, enz. 
Bctaelbaer ten kantoore van den Zackwaernemer 

AdolpBüo Viindcr Mk»ft»t»dt-I>e NSeyer, Korte Zil-
verstiaet, 4, te Brugge. 

E e n e g - r o o t e v e r k o o p i n g " 
VAN TWEE LADINGEN 

N O O R D S C H 

zal plaets hebben in de Magazynen van 
CHARLES SERWEYTENS, TE SCHEEPSDAELE, BT BRUGGE, 
op Maendag, 23 Mey 1870, ten » */« u r en juist 

namiddag. 
Zonder kosten voor de koopers. 

Verschenen by MODESTE DELPLACE, Boekdrukker, 
Geerolfstraet, te Brugge: 

DE CATECHISMUS MET UITLEG, 
TOT LEESBOEK V00B SCHOLEN, 

d o o i - O . V A T V H U L L E B U S C H , 
R . O . I » r i e s t e ï \ 

PRYS: 43 CENTIMEN. 

BE-RICHT • 
De Bestuurraad der Maatschappij van verzekering te

gen brand De Vereenigde Eigenaars, gevestigd te Brus
sel, heeft, in zitting van 4 April, benoemd tot het hoofd
agentschap van Brugge, de Heeren Jules Anthone en 
Leopold Philippe. 

De Bureelen zijn gevestigd Naaldestraat, 10. 
De Bestuurder algemeen agent, 

HAMOIR DE REUS. 

I n d e n G r r o o t e n T u r l c , H o o g s t r a o t IV0 4H5 
t e BirugTs-e, \yy I*. I5Ve»ii»ult , C o i f l e n r , O i -
g r a r e n l e q n a l ï t e i t tk 3 F r . 5 0 c . ' t ÏOO. 

LIEBIG'S VLEESC1I-EXTRACT 
VAN ZUID-AMRRIKA (FRAY-BENTOS), 

" V a n d e L i e l > ï g ' 1 ! S - C o i i v p a g ' n i e , L o u d e n . 
Groote bezuiniging voor de Huishoudens. 

Oogenblikkelyke bereiding van soep, driemael goedkoo-
per dan diegene van versch vleesch. — Verbetering van 
spijzen, sauzen, groenten, enz. — Uitmuntende versier-
kinq voor zieken en herstellende personen. 

GOUDEN MEDALJE IN DE TENTOONSTELLINGEN VAN PARYS 
1867 EN VAN HAVER 1868. 

Pot v. 1 entf. L | P. v. 1/2 «ntf. L. \ P. v. 1/4 enfij. L. \ P.'v. l/8e. L. 
fr. I Q | fr. O . S 4 5 | fr. 3 . 5 0 | fr. 1 . 0 0 

B E R I C H T . 
Aenfjezien de talrykc namaeksels van het o p r e c h t Hi ie tofg- ' s 

V l e e s c h e x t r a c t , roept de Liebig's extracl-kompafinie de 
aeitdachl der koopers in op het fabriekinark en zy verzoekt hen, om 

zich van de echlheid van het produkt te verzekeren, op elk pol de liand-
leekenintfpn van de heeren professor Baron J. VON L1EBIG en doktor 
MAX VON PETTENKOrER, tceisehen. 

(Zc-^ijt^^ 

Te koop by de voornaemste handehiers in levensmiddelen, kruide
niers, confiseurs, apothekers en drogisU'n. 

Voor den verkoop in het groot, zich le adresseren by M. DE GERLA-
CHE-DE MARiELAERE, te Antwerpen. Te verkrygen ie Brugge, in 
helgroot en in't klein, by BI. EL. VAN SPEYBROUCK-VAN DAMME, 
Negociant in coloniale waren, Phiüpstockstraet, Brugge. 

A. D'HAESE, Koopman in Houillie- en Bosehko-
len, Noordzandslrael, N° 4S, te Brugge. 

MAEKTPEYZEN DER VOLGENDE WAREN 
BRUGGE, 21 Mei. — Per Hectoliter. 

Terwe, 16 00 a 19 75 Sucrioen, 00 00 a 00 00 
Rogge, 13 50 ^ 14 50 Boek weel, 17 00 a 18 25 
Uoonen, 16 50 a 18 o0 Aerdappels, 9 00 a 10 Oi» 
Geerste, 13 75 a 14 00 Boter per kilo, 2 18 a 2 73 
Haver, 8 50 a 1t 00 Eyer per 26, 1 54 a 1 72 

VEURNE, 18 Mei. — Per 145 liters. 
Terwc, 2a 00 a 28 00 Haver, 14 00 a 17 00 
Rogge, 22 00 a 22 00 Uoonen, 25 00 a 28 00 
Sucrioen, 19 00 a 21 00 Erwclen, 21 00 a 28 00 

POPERJNGHE, 20 Mei. — Per Heel. 
Terwe, 19 72 a 00 00 Aerdappels, 10 00 a 00 00 
Rogge, 14 50 a 00 00 Boter per kilo, 2 90 a 00 00 
Haver, 10 00 a 00 00 Hoppe per 50 k. 000 0 a 000 00 

ROUSSELAERE 17 Mei. — per Heel. en hall'. 
Nieuwe Terwe fr. 28 50 a 29 50 Aerd. 100 kil. 9 00 a 10 00 
Oude » 35 00 a 37 00 Boler per kilo. 2 60 a 2 70 
Australische Tarwe 27 00 a 2» 00 Eyers per 23. 1 70 a 1 80 
Roode » 28 00 a 29 00 Viggens 27 00 a 30 00 
Rogge 20 00 a 21 00 Koolzued 00 00 a 00 00 
Haver 16 00 a 17 00 Koolz-Olie 103 kil. 113 00 a 000 00 
Boonen 29 00 a 51 00 Lynz.-Ulie 105 » 82 50 a 00 00 

DIXMUDE 16 Mei. — Per hectoliter. 
Terwe, 17 24 a 19 31 Boonen, 17 24 a 19 31 
Rogge, 00 00 a 00 00 Boter hot st. 7 h. 1 90 a 2 09 
Sucrioen 13 10 a 14 -18 Eyers per 25, 1 45 a 1 54 
Haver, 10 34 a 11 72 Aerdappels(100 k.) 10 00 a il 

GENT, 20 Mei, per In et. 
Terwe, 20 75 a 00 00 Eyers, 1 50 a 0 00 
Rogge, 15 50 a 00 00 Aerdapp., 100kil. 11 00 a 0 00 
Geersle. 14 00 a 00 00 Koolzued, 48 Oi) a 00 00 
Voederhayer, 9 50 a 00 U0 Lynzacd, 36 00 a 00 00 
Boekweil, 17 50 a 00 00 Koolzaadolie, 55 00 a 00 00 
Boonen, 16 00 a 00 00 Lyuolie, 45 00 a (Hl 00 
Bulci', per kil. 2 2,'i a 00 00 Kciupolie, 21 00 a 00 00 

Brugge, Drukkery VANDEISBERCHE-DENAUX. 



Brugge, den 28cn Mcy 1870. X» 508, 7* Jaer, i\" 2! 
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BUREEL TE BRUGGE 
alwaer dit blad verschynl 

DEN ZATERDAG 

IN SINT ANTONÏUS 
GRUUTHUIS-STRATE, numero 4. 

ABmnVELHICtCN 
4 0 CENTIMEN PER REGEL. 

JAER 30 
INSCHRYVINGEN EN BETALINGEN 

geschieden opliet bureel van dit blad 
Ei\ OP ALLE 

P O S T K A N T O O R B N , 
rails eene verhooging van 25 centimen 

ABNKONDIIIftBII 

2 0 CENTIMEN PER REGEL 

De Vlamingen zyn getrouwe onderdanen — maer — zy en verdragen geen slaverny » {Keizer Karet). 

« 3 ^ 1 ' r y n j v o o r s t a d 3 f r . 50 c . e n v o o r d e p r o v i n c i e 3 fr . 75 c . v o o r a f t e b e t a l e n a c n d r u k k e r VAflDliUVBËRGJEUil-DEflAÜX, i e itëa'asgge» 

YZERENWEG VAN DEN STAET. — 1 Mei. 
De uren met een (') geteekend zyn expres-treinen. 
Van Brugge naer: 

w - - 8'28 9.34 10.43 2.57 7*25 8.32 Oostende 7.17 
Gent,.Brussel, Meche-

len en Antwerpen 7*13 
V. Ostende n. Brugje 6"45 
Van Gent » 6.02 
Van Brussel » 6*27 
V. Antwerpen » 6.»» 
Van Mechelen » 6*45 

7.38 10.08 12.43 3*27 (0.13 Gent) 
7.00 9.30 12.05 3*00 5.45 6.00 
7'39 8.45 9.28 1.22 6'36 7.17 
7,18 8.08 11.20 12.02 5*»» 5.15 
9.30 3.45 4*50 

10.42 5*50 

6.58 

5.57 

YZERENWEGELN VAN WËSTVLAENDEREN. 
Brugge 
Thourout 
Lichtervelde 
Rotisselaere 
Iseghem 
Ingelmunster 
Korlryk 
Vertrek Korlryk 
Meenen 

8.30 12.25 
8.57 11.50 12.53 

6.»» 9.06 12.»» 1.03 
6.19 9.24 1.22 4.23 
6.33 9.59 1.37 4.40 
6 41 9.48 1.44 4.54 
7.»»10.I0 2.10 
8.3510.15 2.15 
8.5810.33 2.37 

5.30 0.40 
5.54 7.08 
6.05 7.17 
6.16 7.38 
6.27 7.50 
6.32 7.58 
6.50 8.25 

4.30 7.50 8.55 
5.10 8.12 9.»» 

Werviek 9.0610.41 2.45 5.55 8.20 9.10 
Comen 9.1410.50 2.53 6.15 8.28 9.24 
Yper 9.3911.15 3.19 7.»» 8.54 9.50 
Poperinghe 9.5511.35 3.55 7.25 9.1010.10 

Van Poperinghe naer Brugge. 
Poperinghe 5.55 9.15 12.»» 4.40 5 35 
Yper 6.15 9.35 12.20 5.»» 5.55 
Comen 6.32 9.56 12.37 5.27 6.16 
Werviek 6.59 10.05 12.44 5.35 6.23 
Meenen 6.50 10.18 12.55 5.50 6.34 
Korlryk 7.10 10.35 1.15 4.15 6.55 
Verdek Korlryk 7.40 10.42 12.45 5.»» 7.»» 8.40 
Ingelmunster 8.01 10.58 1.04 3.15 5.17 7.20 9.05 
Iseghein 8.1111.05 1.10 3 21 5.25 7.26 9.15 
Rotisselaere 8.27 11.18 1.24 3.35 5.40 7.40 9.40 
Liclilervelde 5.10 8.46 11-53 1.45 6.»» 7.59 10.»» 
Thourout 5.17 8.55 11.40 1.55 6.08 8.08 
Brugge 9.25 12.05 2.25 6.30 8.38 

ROÜSSELAERE — YPER. 
Van Rotisselaere naer Vper 9.30 1.30 7.45 

Yper naer Rousselaere 7.30 12.25 0.40 

THOUROUT — OOSTENDE. 
Van Thourout naer Oostende 5.30 9,00 2.»» 8.10 

Oostende naer Thourout 8.00 10.30 12.00 6.18 
LICHTER VELD E — VEURNE 

Liehlervelde nner Veurne 6.10 9.15 11.35 1.50 8.05 
Dixmude naer Veurne 6.51 9.50 12.15 2.29 8.48 
Veurne naer Liehtervelde 7.&J 11.40 3.20 5.02 6.34 
Dixmude » 7.58 12.15 4 10 5 25 7.07 

NlEUPOlVT — DlXMUDE. 
Vertrek uit Nieuport 7.20 11.35 4.40 

» Dixmude 10.00 2.55 8.50. 

BllUGGE NAER GENT LANGST EECLOO. 
Gent iiaerEedoo en Brugge. 6.45 9*15 12.55 2.40 5'20 7.20 9.10. 
Brugge naer Eecloo en Gent, 7*25 9.30 12.35 4*10 6.40 7.10 

BRUGGE NAER ÜLANKENBEKGIIE EN HEYST. 
Brugge naer Mankenbcrghe 8.25 10.45 den zaterdag, 2.40 7.25 
Blankenherglie naer Brugge 035 9.25 » 11.50 5.30. 
Brugge naer Ileyst 8.25 2.40 7.25 
Heyst naer Brugge 0.05 11.20 5.20 

Eene kos tc lykc b e k e n t e n i s . 
Onze minister van het inwendige, M. Pirmez, moeide 

toekomende maend te Charleroi als volksvertegenwoor
diger herkozen worden. 
~ Over eenige dagen begaf de man zich ter plaelse ten 

einde zich aen de welwillende aendacht zyners aen te 
bevelen. 

In eene lange redevoering lei die heerschap zyne ge
voelens eens klaer aen den dag, en deed lerzelver tyd 
eens zi n wat ons land te verwachten heeft van hel zoo 
gezeid liberalismus. 

« Hy verfoeit, zegt hy, de leerling van de katholike 
kerk, en hy en wilt zich niet verbergen onderden dek
mantel der schynheiligheid. 

« Het liberalismus, roept hy uit, zegcpraelt in Spanje, 
in llalien en Ooslenryk. liet is Ie zien of het arrondisse
ment van Charleroi mag achterblyven wanneer al de 
volkeren zich vooruit werpen. » 

Welke bekentenis! 't Is een minister die spreekt en 
durft zeggen dat de liberalen denzelfsten zegeprael wil
len in Belgenland als in Spanje en in Italien. 

En wie weet niet hoe het gaet in Italien eu in Spanje, 
in die twee ongelukkige landen. 

Ja, het liberalismus zegepraelt in Spanje en in Italien: 
in Spanje, waer men sedert zoo lang zoekt om eenen 
koning te vinden, zonder dat iemand het durft wagen 
de kroone teaenveerden van de woelzieke liberalen; in 
llalien, waer men het volk verdrukt onder de zware 
lasten, en waer de schuld van 't gouvernement onbetael-
baer geworden is? 

Ja,' het liberalismus zegepraelt in Spanje, waer de 
burgers en 't leger tegen elkander ten stryde trekken, 
waer men in stad en te lande steelt en moord en slraf-
loos blyft. 

Ja. het liberalismus zegepraelt in Italien, waer de ge
vangenissen opgepropl zitten met omtrent 80 duist mis
dadigers, en waer er verleden jaer alleen 8 duist moor
den gebeurden! 

Ja, het liberalismus zegepraelt in Spanje en in llalien, 
waer koophandel en ny verheid verdwenen zyn, waer de 
uiterste armoede het volk onderdrukt. 

O weldoende liberalismus! O gelukkig Spanje en Ita
lien, waer 't liberalismus zegepralend de kloosterlingen 
verjaegd en de kerken geplunderd heeft. 

Ja, wy wisten het en gy bekent het, minister Pirmez, 
het liberalismus van Belgien is helzelsle als dat van 
Spanje en Italien, en overal moet het liberalismus de
zelfde vruchten voortbrengen, vruchten van wanorde 
en armoede, van stelt n en moorden, van goddeloosheid 
en zedebederf. 

Wat is het liberalismus van Spanje en in Italien, an
ders dan de vrymelselary ? Hel zyn francmacons die in 
Spanje aen het hoofd staen; 't zyn francmacons die lla
lien bestieren, die den Paus aengerand hebben, die 
't grootste gedeelte zyner staten ontnomen hebben en die 
verlangen hunne heiligschendende hand op Roomen te 
leggen. 

En 't isdat/elfste liberalismus, of beter diezelfstc vry-
metselarye, die in Spanje en Italien den godsdienst ver
drukt en volk arm en goddeloos maekt, die ook in Bel
gien eenen zegeprael zal behalen, indien de kiezers ver
blind blyven en niet eu willen luisteren naer de stem 
der katholike kerk. 

Da l a s t e r i n g e n d e r d o c t r l n a i r e n . 

Ze dachten den vogel te hebhen afgeschoten! zegt het 
Handelsblad. De kiezing naderde, en ze hadden weer 
zoo'n schandaeltje noodig om den waggelendeu kiezer 
tegen de lyst hunner tegenstrevers op te jagen, en hunne 
eigene creaturen in den haet legen de geestelykheid 
te versterken: ze hoopten het clcricael spook te vinden 
in eene erfdeelroovery te Lier. 

De pop, die dezen keer door de Liersche doctrinairs 

was acngekleed en opgeschilderd, werd dapper door de 
antwerpsche en genfsche doctrinairs, die achter de 
schermen zaten in de hoogte gestoken, en ze deden 
al wat mogelyk was, om te doen zien dat de pop 
een wezenlyk spook was. 

't Ging ai byzonder goed, toen wy een eenige Liere-
naers het ding eens van dichterby wilden onderzoeken, 
en welhaest bevonden, dat de comedie dezen keer wat 
al te grof gespeeld werd. 

Toen wy achter de schermen kwamen zien; vonden 
wy daer zelfs eenen der ministerieele nieêspelers, die 
zeker ongelyk had over erfdeelen en wat dies meer 
te spreken, dewyl hy zelf, eenige jaren geleden, eene 
erfenis trok van personen, die hem wüd-vreemd waren. 

Overigens, zyt er zeker van: als ge de conscientie van 
zekere hardsetireeuwers, in soorlgelyke comedies, wil-
det onderzoeken, zoudt ge meer dan eens tot dezen 
of genen in onze stad kunnen zeggen: «maer gy ten 
minste zoudt moeten zwygen, gy, die op slinksche 
manier hel geld van weezen inpalmt; gy, die zelf 
op den loer ligt om dit of dat erfdeeitje binnen te doen;» 
gy kortom, gy » met allerhande varianten. 

Hoe hei zy, om terug te komen op de zaek van Lier, 
hadden wy het genoegen te zien, dat dilmael de spoo-
kers hunne pop lieten zakken: maer toch heeft die 
lastertael haer eflfekt gemaekt; want de eerlijke minis
terieele dagbladen herroepen niets, en hunne kleine 
stacrldragers in Vlaenderen en in het diep van Brabant 
gaen voort met schreeuwen, terwyl de Hollandsche 
protestantsche dagbladen zoo eerlyk zyn, den laster mee 
te doelen, maer niet de weerlegging. 

Lastert, lastert maer, dat is het aengenomen grondbe-
gin; de laster doodt, want er blyft toch altyd iets van 
over. 

De Gazelle van Lier, die zich in de weerlegging ver-
dienstelyk heeft gemaekt, die veel heeft toegedragen 
om het miskend « gezond verstand » te doen bovendry-
ven, geeft de spookers in zyn nummer van zaterdag nog 
een schot hagel ia den rug, dat hun niet heel welkom 
zal zyn. 

Het conci l ie . 

53° Algemeene congregatie. — Volgens de byeenroe
ping, den dag te voren door den cardinael De Angelis 
gedaen, hebben de Vaders van het Concilie, zich op 
woensdag 18 mei, op de gewone ure, naer de kerk van 
het Vaticacn begeven, ener de 55u algemeene congrega
tie gehouden. 

Na de mis, die gecelebreerd wierddoor VgrGregorius 
Mclithon Martinoz, aertsbisschop van Manilla, heeft de 
cardinael De Angelis, terwyl de aenwezigen rechtsiaen-
de waren, het gebed Admmns Do-mine Sancte Spiritus 
gelezen, en daerna heeft men de beraedslaging hervat 
over het gezamentlyke van het schema van het romein
se h e pausdom. 

Mgr (iarcia Gil, aertsbisschop van Sarragossa heeft, in 
den naem der commissie van het Geloof, van welke hy 
deel maekt, de tribune beklommen en in eene lange 
redevoering geantwoord aen opmerkingen, die in de 
laetste congregatie door de sprekers gemaekt waren. 

Daerna wierd het woord gegeven aenZ. Emm.den 
prins von Sc li warzen berg, aertsbisschop van Praag; Z. 
Ëuim. den cardinael Frans-Auguste-Ferdinand Donnet, 
aertsbisschop van Bordeaux; aen Z. E mm. den cardinael 
von Kanselier, aertsbisschop van Ween en, die zich door 
Mgr Hefélé, bisschop van Uottemburg, heeft laten ver
vangen. 

Ingezien de langdurigheid der redevoeringen, was het 
onmogelyk andere sprekers te hooren. De zitting wierd 
ten I ure en half des namiddags geheven. 

De Vaders wierden op nieuw tegen des anderendags, 
donderdag, 10 Mei, byeen geroepen. 

Naer het voorbeeld van Pruissen zal Belgien welhaest 
eene oorlogschole bezitten. 

Door deze instelling tracht minister Renard eennieuw 
leven in het leger te brengen. 

Vele neven en cosyns van graven, barons, minisiers, 
senateurs, representanten en epaulellendragers zullen 
de beste plaetskens in den sial (etat-major) bekomen. 
Het systeem van bevorderingen volgens ouderdom, vol
gens bewezene diensten zal gansch verdwynen. 

Zy die het meest met die nieuwe wyze van bevorde
ring zullen verliezen, zyn de officieren welke voor 
gansch fortuin niets dan hunnen sabel, en voor gansche 
bescherming niets dan hunnen goeden dienst en hebben. 

De Monileur bevat de wyzigingen, die er, te beginnen 
van 1 juny aenstaende, aen de verzending der brieven 
en boeken zullen toegebracht zyn, 

Het brievenport voor gansch het binnenland is bepacld 
op lOcentiemen per brief van 15 grammen; 20 c. per 30 
grammen; 30 c. per 50 grammen ; 40c. per 100 gram
men; en vervolgens met by voeging van 10 centiemen 
per 50 grammen. De niet gefrankeerde blieven belalen 
20 centiemen. 

De gebonden en gekartonneerde boeken, oorspronke-
lyk en bestemd voor het binnenland zuil MI voortaen, 
onder kruisband, insgelyks langs den post verzouden 
worden, aen I centime per 30 grammen. 

Pi'ö^5acSalo k lea lngea . 
De uitslag der provinciale kiezingen in West-en Oost-

Vlaenderen is zeer voldoende, en degrooteconservative 
meerderheid die in den raed der beide provinciën be-
stact, is onaengeraekt gebleven: hel ministeiie, overal 
niet openbaer kunnende worstelen, heeft gepoogd de 
conservatieven hier en daer te verdeelen; maer zyne 
pogingen zyn vruchteloos geweest. 

Ziehier de uitslag derzelve : 
Ardoye. — Zyn herkozen: MM. Vanden Bussche en 

Vuylsteke, uittredende leden. Zy en hadden geene me-
dingers. 

Ghistel. — Geenen slryd. De twee uittredende leden 
(liberalen) zyn herkozen. 

ThielL — Geenenstryd. Stemmers, 171, M.deLophem-
Plettinck, 459 stemmen, M. Goelhals, 150 stemmen. 

Twee katholike kandidaten. Die laetste in vervanging 
van M. Ysenbrant, ontslaggever. 

Oostende. — Er is geene worsteling. MM. Janssensen 
Valcke, ministerieelen, zyn herkozen. 

Thourout. — Al de conservative kandidaten zyn zon
der oppositie gekozen. 

Veurne. — Ingeschrevenen, 613; tegenwoordig 334. 
Zyn gekozen : M. De Keuwer, aftredend lid, met 308 eu 
M. De Smedt, idem, met 307 stemmen. 

Wervkk. — Zyn gekozen: MM. Van Elslande en Ver-
haeghe, aftredende leden. 

Korlryk. — De conservative candidaten zyn herkozen 
met 810 stemmen. 

IJoüfjhlede. — Zyn gekozen: M. Willaert, conservative 
candidaet, met 154 en M. B. De Laey, idem, met 146 
stemmen. 

De ministrieclen bekwamen: 31. De Mey, 104 enM. 
Verley, 73 stemmen. 

Dixmude. — Geenen stryd. Stemmers 5C7. Witte 
briefkens, 20. 

M. VanNieuwenhuyse,257,en M, Dautricourt-Woets, 
255 stemmen. 

Yper. — Geenen stryd. Stemmers 507 M. De Sluers is 
gekozen geweest door 534 stemmen in vervanging van 
M. Merghelynck, overleden. 

Oostroosebake. — MM. Ëugóne Van Outryve-d'Yde-
walle, voorzitter van den provincialen raed en B. Ver-
haeghe, zyn herkozen. 
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De drukkerye dep apostolische Kamer te Roomcn, 
heeft, op bevel van Z. H.,eenenaemlyst uitgegeven van 
de Vaders, die het regt hebben om in het Concilie te ze
telen ; ze zyn op dit oogenblik, ten getalle van 1037. Van 
dat getal zyn er 702 naer Roomen gekomen en zyn er 
335, om wettige redens, hiervan verschoond geworden. 

Deze 4037 Vaders zyn veerdeeld in kardinalen, pa
triarchen, primaten, aertsbisschoppen en bisschoppen, 
abten nuUius en generaels van orders: ziehier de ver
deeling dezer naemlysl: 

De kardinalen, 51 in getal, zyn : 6 in het order der 
kardinacls-bisschoppen, alle in hel Concilie aenwezig; 

38,„ in het order der kardinael-priesters, van welke 
er 3, om reden van hunnen hoogen ouderdom, in hunne 
bisdommen zyn moeten blyven. 

7, in het order der kardinael diakens, allen aenwezig 
in het Concilie. 

Er moeten dus nog 19 kardinalen benoemd worden 
om het H. Kollegie voltallig te maken. 

De patriarchen zyn 9 in gelal; een enkelen, Z. Emm. 
Paul Mashab, patriarch van Antiochie, van den maro-
nielschèn ritus, is in zyn bisdom moeten blyven. 

Er zyn 10 primaten: een enkele Z. Émm. Joseph van 
Maura, aertsbisschop van Birga, is gedwongen geweest 
in zyn bisdom (e blyven. 

De bisschoppen zyn ten gefalle van 741, van welke er 
2G8 hunne bisdommen niét en hebbun kunnen verlaten. 

Er zyn 6 abten nuUius dicewseos; een enkel van hun 
is in zyn bisdom moeten blyven. 

De generaels der kloosterouders, hebbende de bis-
schoppelyke juridictie, zyn 22 in getal, van welke er 22 
verre van Roomcn zyn moeten blyven. 

De apostolische bestierder van het bisdom Palosk, in 
Rusland, de eerw. CasimirSomowski, is naer hel Conci
lie gekomen. 

De generaels en vicarissen-generaels zyn 29 in getal; 
van welke 8 voor de congregatie der reguliere geestely-
ken, allen in het Concilie aenwezig zyn. 

8 Voor de kloosterorders, van welkecr4van Roomen 
Terwyderd gebleven zyn. 

10 voorde bedelorders, allen in het Concilie aenwe
zig. 

Sedert den 8 december 1869 tot den 30 april 1870, zyn 
er 12 vaders overleden, te weten : 

HU. Emm. Francis Pentini, Karel von Reisach, Eus-
tachius Gonella, Antoon Marie Cyrska, Bernard Fras-
<;olla, Eduard Vasquez, Francis Suares Peredo, Bernard 
Mascarou Laruence, MarianusPuigllaty Amigo, Basilius 
Gil y Bueno, Hieronymus Zeidler(abt der Premonslian
ten en Raphaël Biale. 

Eindelyk isMgr Jan Devouroux, bisschop van Evreux. 
dezer dagen na Iwaelf jaren gezeteld te hebben, in zyn 
bisdom overleden. 

JUebilé t e Ghisée ï eaa t e V c n r n e . 
Den 6 July toekomende is het aohl honderd jaer ge 

leden dat de heilige Godelieve, op haer kasteel te Ghis-
tel, wreedelyk verworgd wierd. 

Deze gebeurlenis zal dit jaer aldaer plaetselyk ge
vierd wordendoor eenjubilé met eenc prachtige pro
cessie en sloet. 

Binnen kort zullen wy de legende der Heilige Mar
telares Godelieve, geschreven door den Eerw. heer 
J. J. Van der Morst, in ons blad mededeelen. 

Te Veuine zal er dit jaer insgelyks eene groote ju-
bilé plaels hebben, ter gelegenheid van den duizend
sten verjaerdag der overbrenging van de rclikwien der 
.heilige VValburga en van deze harer broeders Sint VVil-
lebal'd en Sint Wunebald. 

't Is de 4 Augusty dal te Veurne de aenkomst van 
«leze kostelyke pauden gevierd wordt, en, dit jaer zal 
den zondag 7 Augusty. eene plechtige processie uilgaen. 

Wy vernemen dat, in deze processie, verscheide ge
beurtenissen uit de levens der drie heiligen zullen ver
beeld worden, en dit ten prachligsten mogelyk. Eene 
nieuwe ryve is ook in 't werk, waerin, met den jubilé, 
de reliqüien van Sinte Walburga en van hare twee 
heilige broeders zullen ter bewaring besteld worden. 

Jfsibilé te E?'«iss©!. 
Ziehier de lyst der groepen, die in de prachtige pro

cessie, in devaenslaende maend july, ter gelegenheid 
van 'tSOOjarigjubelfeesl van 'l 11. Sacrament van Mira
kel, zullen verschynen : 

le Groep. St-Michiel en de engelen; 2eSt-Gudula en 
de heiligen harer familie; 3° Stichting der kerk en van 
't kapittel; verplaetsing van de relikwien in de kerk 
van Sl-Gudula; 4" Historisch feil: overbrenging der H. 
Hoslien uit de kapel naer de St Gudulakerk; ;>' Instelling 
der jaerlyksehe processie, op verzoek van iVlargaretha 
vanOostenryk; öe Kapel van 't H. Sacrament van Mira
kel, ambtenaren, kunstenaren, priesters en vorsten van 
dat tydslip; 7C Schending der St-Gudulakerk in de XVI0 

eeuw. Herstelling van den godsdienst (l579-8;>); 8° Al-
bert en Isabella. gevolgd door ridders en capellanen 
van hun hof; 9° Aen de weldoeners en beroemdheden 
der Kerk, pauzen, de gelukzalige Jan Van Ruysbroeck, 
beroemd nederduitsch schryver, enz., enz.; 10° Schen
ding der kerk op 't einde der XVIII» eeuw. Herstelling 
van den Godsdienst in de X1XÜ eeuw (1*89-1805); li« 
Ridders van verschillende orden, kloosterorden, zan
gers, priesters, lichten en tnuzyk. 

Keizerlyke xfttlng tier Wetgevende Htiaitier 
iu Vrctnkryk. 

Uitroeping der volksstemming van den 8 Mei. — Rede
voeringen des keizers e» van den voorzitter der Kamer. 
Met de gewone plechtigheden by de opening der 

Wetgevende zittingen in gebruik, heeft de Keizer met 
zyn Hof zich den 21 dezer naer het Paleis-Bourbon 
begeven, ten einde de uitroeping van den uitslag der 
volksstemmingen op de nieuwe Grondwet te aenhoo-
ren. Voor de eerste mael, nam de Keizerin plaels naest 
den Keizer, op den troon, omreden zy volgens de schik
kingen der nieuwe Constitutie, de eerste plaets na den 
Keizer in den Slaet bekleed. Om dezelfde reden zyn de 
leden des Slaetsraed, niet meer rechts en links om den 
troon, maer achter den Senaet geplaetst. 

De Keizer is in 't paleis der Tuileries afgehaeld door 
eene deputatie der Wetgevende Kamer met den voor
zitter aen 't hoofd. Al de leden der keizerlyke familie 
en dehooge Hofbeambte volgden hem in staetsierrytui
gen. De tribunen waren vervuld met diplomaten, ma
gistraten, hoofdofficieren en ontelbare aenzienlyke per-
soonen. 

Een schitterende zonneschyn, begunstigt de plech
tigheid en doen de ryke kleedyen en tooisels vooral die 
'der dames schier oogverblindend weêrschi tieren. Hon
derden nieuwsgierigen zyn toegevloeid, de burger
wacht en de troepen bevinden zich in de nabyheid van 
het Wetgevend pa|eis. 

Tien minuten voor een uer, kondigt het kanon der 
Invaliedcn aen dat het keizerlyke Hof de Tuileries ver-
laet. De Keizer droeg de uniform van divisiegenerael 
met een hoed met witte pluimen. De kleedy der Kei
zerin was oostersch ryk en schitterend, in haer tooisel 
vonkelde de diamanten diadeem. 

By den ingang van 't Paleis-Bourbon, wierd de kei
zerlyke familie nogmaels begroet en verwelkomd door 
de deputatie der Kamer en door de luidruchtige vivat-
kreten der toeschouwers, die allen met ontdekten hoof
de hunnen geestdrift lucht gaven. De Keizer en de 
Keizerin hebben met vriendelyke groeten die kreten 
beantwoord en vervolgens plaets genomen op den troon 
onder nieuwe en daverende toejuichingen der Kamer
leden en der toeschouwers in de tribunen. 

REDEVOERING VAN DEN VOORZITTER. 

De heer Schncider heeft tot den Keizer de volgende 
toespraek gedaen : 

Sire, . 
Het Wetgevend lichaem is gelukkig, Uwe Majesteit 

het plechtig antwoord aen te brengen, welke de natie, 
met7,350,000xstemmen, gegeven heeft op het plebiscite, 
welke gy haer onderworpen hadt. 

In volkomene gemeenschap van gedachten met deze 
schitterende openbare betooging, bieden wy den Kei
zer, de Keizerin en den Keizcrly ken prins onze hulde 
en gelukwenschen. 

Achttien jaren geleden, stelde Vrankryk, afgemat 
door omverwerpingen, hygend naer veiligheid, ver
trouwend in uw vernuft en in de napoleontische dy
nastie, met de keizerlyke kroon, in uwe handen hel 
gezag en de macht, door de openbare noodwendighe-
den vereischt. 

De verwachting der natie en is niet bedrogen ge
worden. 

Welhaest wierd de maetschappelyke orde hersteld en 
groote dingen zyn verwezenlyk geworden: al de stan
den der samenleving hebben hunne welvaert zien aen 
groeien; landbouw, handel en nyverheid hebben eene 
tot dan toe ongekende vlucht genomen, en gedurende 
dezen aengroei van den openbaren voorspoed, zag 
Vrankryk ook zynen invloed naer buiten vergrooten. 

Maer, van den eersten oogenblik, bekommerde uwc 
Majesteit zich met het tydslip, waerop die groote sa
mentrekking van machten niet meer overeen en zoude 
komen met de verzuchtingen van het gerustgestelde en 
veilige land; en, den vooruitgang onzer nieuwe samen 
leving voorgevoelende, hebt gy uilgeroepen dat de 
Vryheid het gebouw moest bekronen. 

Ook beeft eene edele onderneming, die de eeuwige 
eere uwer regeering zal zyn, u bekoord, en gy hebt 
besloten aen Vrankryk den eersten rang onder de vrye 
volkeren te verzekeren. 

De dagleekeningen van 24 November 1860 en 19 Ja-
nuary 1867 bewyzen uwe edelmoedige voorhand en 
uwe vaderlandslievende inzichten. 

Liter, den dag nadat het algemeen stemrecht deszelfs 
vryheidslicvende strekkingen veropenbaerd had, en 
toen het Wetgevend lichaem deze vertolkte door zyne 
wenschen, heeft Uwc Majesteit, van onze medewerking 
verzekerd, niet geaerzêld met eene voorbeeldelooze 
zelfverloochening in de geschiedenis, de grondslagen 
der parlementaire Constitutie des Keizerryks te leggen. 

Maer, gelrouw aen het groote beginsel, waerop uwe 
regeering rust, hebt gy zulke grondige wyziging aen 
de macht, welke gy van den vryen volkswil in handen 
had, niet willen daerstellen zonder de rechtstreeksche 
medewerking van dat volk. 

In zyne kiesdistricten vereenigd, heeft het fransche 
volk, na die twintigjarige regeering, in zyne volstrekte 
onafhankelykheid, en onder voorwaarden die den voor
uitgang en de krachtdadigheid onzer openbare zeden 
bewyzen, zyne goedkeuring bevestigd met eene een
parigheid, welker macht door niemand betwist en kan 
worden. 

Met meer dan zeven millioen stemmen den nieuwen 
vorm des Keizerryks toejuichende, zegt het land, welk 
hel gevoel zyn er belangen en grootheid bezit, tot u: 
Sire, Vrankryk is met u, ga vertrouwend voorwaerts 
op den weg van alle mogelyke hervormingen en ver
beteringen, on sticht de vryheid op den eerbied voor 
de wetten en voor de Constitutie. 

Vrankryk stelt de zake der vryheid onder de bewa
ring uwer dynastie en der groote Staetscorpsen. 

ANTWOORD DES KEIZERS. 

De Keizer heeft op die toespraek het volgende geant
woord : 

Mynhceren, 
Uit uwe handen den uitslag der stemmingen van den 

8 Mei ontvangende, is myn eerste gedachte myne dank-
baerheid uit te drukken aen de Natie, die voor de 
vierde mael, sinds twce-cn-twiniig jaren, my zulk een 
schitterend bewys van haer vertrouwen geeft. 

Het algemeen stemrecht, welks elementen onophou-
delyk vernieuwd worden, behoudt eventwel, in des
zelfs beweegbaerheid, een volhardenden wil. Tot zy,«e 
leiding, bezit het de overleveringen, de zekerheid zyner 
gevoelens en de getrouwheid zyner loegenegenheden. 

Hel plebiscite had enkel ten voorwerp de bekrachti
ging eener grond weltelyke hervorming door 't volk; 
maer, temidden vanden stryd der gevoelens en in de 
medesleping der worsteling, wierd de bepleit ing veel 
hooger opgevoerd. Betreuren wy dit niet. 

De tegenstrevers onzer instellingen hebben hetvraeg-
stuk tusschen de revolutie en 't keizerryk gesteld, liet 
land heeft dit opgelost ter gunste van het stelsel, welk 
de orde en de vryheid waerborgt. 

Thans is het Keizerryk op zynen grondslag bevestigd. 
Het zal zyne kracht toonen door zyne gematlgheid. Myn 
Staetsbestuer zal de wetten doen uilvoeren zonder par-
tydigbeid of zwakheid. Het zal niet afwyken van den 
vryheidsweg welken het zich gebaerd heeft. Ieders 
rechten eerbiedigende, zal het aller belangen bescher
men zonder herinnering van afgescheidene stemmen en 
vyandelyke kunstgrepen. Doch het zal ook den natio-
nalen wil doen eerbiedigen, zoo krachtvol uitgedrukt, 
en denzelve voorlacn boven alle betwisting handhaven. 

Ontdaen van de grond weltelyke geschilpunten, welke 
de beste geesten soms in verdeeldheid brengen, moeten 
wy maer een wit hebben: de eerlyke lieden van alle 
partyen rond de Grondwet scharen, welke het land nu 
bekrachtigd heeft; —de openbare veiligheid verzeke
ren ; —- de kalme bevrediging der driften te wege bren
gen;—de maetschappelyke belangen behoeden tegen 
de besmelling der valscho leerstelling;-—inet behulp 
van ieders verstand, de middelen zoeken om de groot
heid en den voorspoed van Vrankryk te vermeerderen. 

Het onderwys overal verspreiden; hel bestuerlyke 
raderwerk vereenvoudigen; de bedryvigheid uit het 
middelpunt, waer ze overvloedig is, overbrengen naer 
de uiteinden, welke zeontwykt; in onze wetboeken, 
die gedenkstukken zyn, de verbeteringen aenbrengen 
door den lyd gerechtvaardigd; de algemeene bewèeg-
krachten van voorlbrengst en rykdom vermenigvuldi
gen; den akkerbouw en de ontwikkeling der openbare 
werken aenmoedigen ; eindelyk onzen arbeid toewyden 
aen dit altoos opgelost en immer zich wcèr aenbiedend 
vraegstuk der beste verdeeling van belastingen: zie-
daer ons program. Met dit te yerwezenllyken, zal onze 
natie, door de vrye uitspatting harer krachten, den 
vooruitgang der beschaving altyd hooger opvoeren. 

Ik bedank u, Mynhceren, over de medewerking welke 
gy my in die plechtige gelegenheid verleend hebt. 

De bevestigende stemmingen, wejke degenen van 
1848, van 1851 en van 1832 bekrachtigen, versterken 
tevens uwe machten en geven u, even als my, een 
nieuwe kracht om voor hel welzyn des lands le werken. 

Meer dan ooit, moeten wy de toekomst zonder vrees 
te gemoet zien. Wie, inderdaed, zou zich durven stel
len tegen den voorni(strevenden gang van een beheer, 
door een groot volk geslicht te midden van staetkun-
dige beroerten, en welk het versterkt in den schoot des 
vredes en der vryheid? 

Onweer in ffVanki*. k. 
Zondag heeft boven Parys een hevig onweder losge-

borsten: Inde rue de Reuilly, is de bliksem langs de 
buis der dakgoot in huis gedrongen, en heeft al de 
buizen doen smelten, gelukkiglyk heeft er geene gasont
ploffing plaets gehad, dacr men dencompteur spoedig 
heeft kunnen toedracijen. 

Byeen wynkoopman heeft hy ook een bezoek afge
legd, en verscheidene persoonen, die aen eene tafel 
lustig zaten le drinken, zyn üglelyk gewond geworden. 

De bliksem is op hel standbeeld van Guttenberg, die 
in de keizerlyke drukkery slaet, gevallen. Het beeld, 
welke groen brons was, is geheel wit geworden. 

De hevige hitte, welke in de laetsle dagen heerschte, 
heeft zondag, omtrent zes ure, een tamelyk hevigeti 
brand in de zydenmagazynen van MM. Bohague en 
Pazel, gelegen op den boulevard de Sebasiopul, 05, vcr-
oorzaekt. 

Ten gevolge der luchtgesteldheid was er eenc hevige 
gisting in verschillende pakken zyde onlstacn. Welhaest 
deelde het vuer zich aen andere pakken ineê, en men 
heeft in eenige derzelve. welke niet volkomen verbrand 
waren en na gedurende zeer langen tyd gesmeuld te 
hebben, vlammen zien opslygen, welke het gansshe 
magazyn overweldigden. 

Het onweer schynt op eene ernstiger wyze in do 
vlakte van den Dauphiné gewoed te hebben. 

Dat van woensdag heeft niet alleen het grondgebied 
van den Mont-d'ordoor hagelslagen verwoest, maer ook 
verschrikkelyke schade aen de helling van Gulce en 
Cal mire aengericht. Te Vernay heeft eene waterhoos 
gronden doen inzakken, stukken van muren neergewor
pen en niet alleen den oogst, maer ook den grond 
meegesleept. 

In het arrondissement La Palissc, heeft dit onweer 
voor meer dan een milloen verliezen aengericht. De 
hagel viel zoo geweldig, dat er honderde schapen ia 
de velden gedood werden. 
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Een Dame* «Ier <iro©i« wereld. 
Een geacht paryzer.-nyveracr, M. M., welke spoedig 

in den huidenhaiulel ryk geworden was, kreeg het 
noodlottig denkbeeld de man te worden van eene dame 
der groote wereld. Hy trouwde over eenige jaren met 
de weduwe van den markies deX. 

« De edele ecblgenoole betreurde welhaesl hare nieu
we echherbindtenis; de kamers waren volgens haer, 
haer niet waerdig; de naera van haren man was al 
te burgerlyk; eindelyk verliet zy de huishoudelyke wo
ning, hernam haren titel van markiezin en richtte een 
eigen:huisgezin in. 

» Dewyl zy het gemeenzame bestaen aen den gewezen 
huiden-koopman ónverdragelyk gemaekt had, liet deze 
haer begaen, gelukkig zynde van haer ontslagen te zyn. 
Echter had de trotsche vrouw zieh het verblyf by haren 
man ten nutte gemaekt, en buiten zyne weet, had zy 
zich waerden aengemaligd, in titels aen drager, ten 
bcloope van eene zeer groote som. 

» Nadat M. M , vruchteloos schriflelyk en door eenen 
hussier gepoogd had de titels terug te bekomen, besloot 
liy dezelve in persoon aen iMev. de markiezin te gaen 
vragen; deze laetste deed hem, na eene hevige woorden
wisseling, door hare dienstknechten aen de deur zetten. 

» Alstoen werd hy woedend, wapende zich met eenen 
stoel, en verbryzelde vensters, spiegels, porcelein en 
schilderyen; de dienstboden der markiezin riepen om 
Kuip. De portier, welke verschrikt was, ging de stads
sergeanten halen, welke een einde aen het looneel 
stelden. Waerschynlyk zal hetzelve zyne onlknooping 
voorde rechtbanken hebben.» 

Geheimzlnuig drama. 
Men leest in den Figaro : 
< Den 19 mei laetslicden, heeft men in de omstreken 

van Vitry-le-Francais, het lyk gevonden van eenen man, 
welke stellig vermoord was, en in welke misdaed de 
moordenaer groot belang moest hebben de identiteit 
van het slachtoffer te verbergen. 

» Met lyk droeg slechts eenen paletot, eene gilet en 
slobkousen. Het overige van het kostuem was verdwe
nen. Hel lyk werd met het gezicht op den grond liggen
de gevonden. 

» Op ongeveer den meters afsland van de plaels waer 
het lyk lag, vond men een lederen riem, welke blykbaer 
met geweld uit eenen waggon gerukt was, en een mas-
lenhoulenstok met punt. 

» Op ongeveer 150 meters bemerkte men het spoor 
van een vuer, hetwelk aengestoken was, waerschynlyk 
om een gedeelte der klieren te doen vcrdwyncn, want 
men zag duidelyk de verkoolde overblyfsels van een 
paer bottinnen en drie knoppen. Een weinig verder 
ontdekte men stukken van een zwarten vilten hoed, 
doch nergens vond men overblyfsclcn der voedering. 

* Men nam het lyk op. De paletot is btuinkleurig met 
rood doorzaeid. In een der zakken vond men verschil
lende voorwerpen, van welke geen hoegenaemd kan 
hydragen om cl e identiteit van den vermoorde te be-
wyzen. 

» Het lyk aen het onderzoek des deskundigen onder
worpen, heeft bet volgende doen opmerken : 

» Op de hoogte van den linkerkant bemerkte men zes 
steken, welke met een mes of eenen dolk zyn toege
bracht; op den rug twee steken, door hetzelfde snytuig 
veroorzaekt; op het hoofd zeven of acht wonden van 
denzelfden aerd; op de linkerkaek eene wonde veroor
zaekt door een vuerwapen, van hetwelk de kogel onder 
het been der longen is teruggevonden; aen het afchler-
gedeelte van het hoofd was de schedel gansch verbry-
zeld. 

» De persoon is volkomen onbekend. Men verliest 
zich in gissingen opzichtens de oorzaek dezer misdaed 
en het geheim, met hetwelk men gepoogd heeft hetzelve 
te omsluieren. 

% Het parket van Vitry-le-Francais zet het onderzoek 
vlylig voort.» 

Wludftoas in Oostcnryk. 
Verleden vrydag is te Nagy-Bun (Zevenbergen) eene 

windhoos ontstaen, door welke 80 huizen meegesleept 
wierden. Men heeft tol hiertoe de lyken van 200 per-
soonen in de velden verspreid gevonden. Te Schatzburg 
heeft men 40 lyken uit het water opgevischt. 

RechtbnBfiliCBi. 

Dysendag is alhier de eerste serie des tweede zittyd 
van het assisenhof geopend geweest door de zaek ten 
laste van dengenaemden Ed. DeJVormc, werkman, oud 
42 jaren, beschuldigd van in den nacht van 2 tot 3 
Maert laetslieden, met het inzigt de wooning der we
duwe Boudin, te Moorslede, in asschen te leggen, het 
vier gestoken te hebben aen eene schuer, by do woo
ning gelegen die by wilde vernietigen. 

De beschuldigde loochent de bedreigingen af en ver-
klaertzich oupliglig der beschuldiging ten zynen laste 
gelegd. 

Ma E. Cauwe wierd met zyne verdediging belast. 
In het gehoor van woensdag heeft de jury een ont

kennend verdikt gegeven en de beschuldigde is onmid-
dclyk in vryheid gesteld geweest. 
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'4 Kfleuws vaea de weke. 
— De ontvangsten in het Park, tydens het concert 

der maetschappy van Ste-Cecilia, ten voordeele der 
weduwe Van Nieuwenhuyze, heeft de somme van 515 
fr. 84 et. opgebracht. 

— In 't korto zullen er ridder- en olïicierskruisen van 

de Leopoldsorde geschonken worden aen verscheidene 
volksvertegenwoordigers. Wanneer de kiezingen op 
handen zyn is het tydslip daer om kamerleden te deco
reren, want geschiedt dit op andere tyden, dan zouden 
degenen die zulk eene onderscheiding ontvangen, zich 
dadelyk aen eene herkiezing moeten onderwerpen. 

— Over twee jaer vierde men in de gemeente Ruysse-
lede den honderdjarigen jubilé van de landbouwster 
Joanna Zilversmidt. Deze vrouw is nu, spytig genoeg, 
overleden, na hier ruim honderd jaren op de wyde we
reld gewandeld te hebben. 

Ma'er wonder l 't schynt dat Ruysselede een zeer vrucht
bare grond is voor eeuwelingen. Men gaet er nu 
alweer ecu honderjarig jubilé vieren, dat van een an
dere landbouwster, Joanna De Backer, weduwe Lanck-
riet. Die schoone feeste is voor 14 juny aenstaende be-
paeld. 

— Te Loo-Christy wierd door den veldwachter Ri-
chard De Pauw, vrydag een Spanjaerd aengehouden, 
die al dreigende en tierende, met een mes in de hand 
door die gemeente liep. Hy wierd ia de gevangenis op
gesloten, 't Was toen 7 uren 's avonds. Drie uren later 
wierd de noodklok geklept: de gevangenis stond in 
brande; naer alle vermoeden had de Spanjaerd met sul-
ferslekskens, die hy had weten te verduiken, het vier 
aen het siroo gestèken. De veldwachter sprong in de 
vlammen en trok er den spanjaerd uit, die inbezwy-
iiiing lag. Zaterdagmorgen heeft die veldwachter hem 
naer hel parket van Gent gebracht. 

In die zelfsle gemeente is er onlangs een aerdig feit 
gebeurd. Een dief was by klaren dage in de woning van 
den landbouwer De Coninck gedrongen, en had er zich 
meester gemaekt van eene zilveren horlogie en 85 fr. in 
geld. Hy had de juweelen der vrouw nagezien, doch in 
plaetse van die te ontvreemden, had hy er twee nieuwe 
bygeleid, namclyk twee paer oorbelien. Was die dief 
misschien een voorslaender van hel stelsel van gelyke 
verdeeling der goederen, die vond dat de man te vele 
en de vrouw te weinig bezat? 

— De volgende zaek wierd vrydag voor de correc-
tionneele rechtbank van Brugge opgeroepen : 

Ingezetenen van Mariakerke, by Oslende, begaven 
ẑ ch op Paeschen-maendag naer het zeestrand, om er 
kolen te zoeken, voortkomende van een tegen de kust 
verbryzeld schip, waervan de overblyfsels in 't open-
baer waren verkocht geworden. By hunne opzoekingen 
ontdekten zy in het zand de twee yzeren ankers van 
hel vaertuig, die zoo diep in den grond gedrongen wa
ren, dat zy onzichtbacr waren geworden; zy dolven de 
ankers uil en voerden ze weg, terwyl twee hunner 
kennis van den vond aen den bestuerder der domeinen 
gingen geven, om te weten watzy met de ankers moes
ten aenvangen. Dien dag en deed men geene zaken in 
het bureel der domeinen, en men wierd verzocht des 
anderendaags om een billet te komen. 

Maer ondertusschen was de brigadier of wachtmecs 
ter der gendarmerie, een Wael, onderricht van het 
feit, dat men dacht eene diefte te zyn. De Waelsche 
agent der openbare macht ondervroeg de Vlaemsche 
kustbewoners in zyne tael, die naer het schynt niet 
verstaen en wierd, en er wierd een proces-verbal op-
gemaekt, by gevolg van hetwelk 9 Mariakerkenaers 
vrydag, 13 dezer, voor de correctionneele rechtbank 
van Brugge verschenen, onder beschuldiging van diefle 
der ankers, die ongeveer 100 fr. weerde hadden. 

De beschuldigden zagen er allen deftige werklieden 
uit. Na afloop der debatten wierd de uitspraek op vry
dag gesteld, wanneer men de getuigenis van den heer 
bestuerder der domeinen zou hooien. Na dezes getui
genis zyn al de beschuldigden vrygesproken zonder 
kosten. Indien de chef der gendarmerie een Vlaming 
ware geweest, wy denken dat deze zaek voor hel tri-
bunael niet en zou gebracht zyn, en meii groote on
kosten zou vermeden hebhen. Er gaen weinige weken 
voorby, zonder dat de Waelsche gendarmen voor onze 
rechtbank komen getuigen. En een minister durft nog-
tans beweren, dat er geene Waelsche gendarmen in de 
Vlaemsche provinciën meer en bestaen. 

— Uil Oslende meldt men, dat men er vrydag avond 
een buitengewoon schouwspel heeft waergenomen. 
Van op den zeedyk zag men aen den horizon eene 
opeenhooping van wolken, die eene nooit geziene weer
spiegeling verwekten. De schepen, die in de verte zeil
den, schenen in de zon teruggekaelsl als in eenen spie
gel. Zoo zag men eene brik, een steamer en verschei
dene vischsloepen, die aen hun toppunt dezelfde sche
pen lieten weerspiegelen, maer in eenen omgekeerden 
toestand. Ieder stond met verwondering en bewonde
ring geslagen. 

Gansch den namiddag had men reeds Duinkerken en 
Nieuwpoort kunnen zien, die in de hoogte scheen te 
hangen, in de richting van Engeland. Niemand herin
nerde zich ooit zoo iets IrelFmds gezien te hebben. 

— Men verzekert dat de linie van Poperinghe naer 
Hazebrock met 1 Juny aenstaende zal bediend worden. 

— Den 8 juny zal de 5u kompagnie van het 7° linie 
Brugge verlaten om te Leuven ga ruisoen te gaen hou
den. 

— M. Leent, habituant in Si Berlinuskerk, te Pope
ringhe, is den 20 dezer maend in zyn 74u jaer overleden. 

— Onze lezers hem mieren zich nog de schrikkelyke 
moord welke in Griekenland door zeven baenstroopers 
op engelsche reizigers is gepleegd. 

Deze weke zyn zy allen tot de dood veroordeeld. 
— Men heeft te Londen een testament geopend, dat 

alle erfgenamen zal doen bleek worden van afgunst, 
namelyk het testament van graef Derby. De graeflaet 
eene fortuin achter die tot 130,000 p, st., 't is te zeggen 
0,280,000 fr. beloopt. De loon van den graef erft zyne 

kaslcelen en landeryen; zyne vrouw krygl 75,000 p,st. , 
rent en hel mobilier, en zilverwerk; zyn groom en zyn 
kamcrknechlkrygen ieder eene rent van Ii2u() fr. De ka-
merknechl heefï daerenboven geheel de garoob, uitge-
nonrK'n de galakleedcren en de kousebandorde. Hei tes
tament baslaet 79 bladzyden. 

— Men schryft my uit Charleroi, 24 Mei: 
Eene commissie der oudheidkunde maetschappy on

zer stad heeft zich woensdag laelstleden naer Thuillics 
begeven, om er opgravingen te doen op een kerkhof 
van het frankische tydvak. De opzoekingen zyn met 
goeden uitval bekroond; zy hebben de ontdekking te 
weeg gebracht van een twintiglael geraemlen en eene 
groote' hoeveelheid oude voorwerpen : lyk vaten aen de 
voeten der geraemten geplaelst, zwaerden onder de 
hoofden, messen, bronzen ringen, platen van koperen 
gordels, glaswaren, enz. Verscheidene geraemten zyn 
zeer groot van gestalte. Drie grafsleden, lecnemael in 
mergelsteen gemetseld, waervan eene met twee zware 
gebeitelde vloersteenen gesloten, drie grafkelders, vol
gens allen schyn van familie-oversten, zyn insgelyks 
onderzocht; doch hier wachtte eene teleurstelling onze 
oudheidskundigen af: de grafkelders hielden slechts 
eene mengeling van beenderen, aerde en potscherven 
in. Men veronderstelt dat zy reeds gedurende den inval 
van het fransche leger, iu 1030, onder Lodewyk XIV, 
opgegraven zyn. 

Twee Smokkelaers. Gevecht. — Aenhouding. Onze 
lezers herinneren zich nog de gebroeders Delannoy, 
die beruchte smokkelaers, den 27 november 18GP, door 
het assisenhof van het Noorden (Frankryk), by verstek 
tot levenslangen dwangarbeid veroordeeld, voor moord
poging, slagen en wonden, welke den dood hadden 
veroorzaekt. Zooals men weet waren die kerels uit de 
gevangenis van Rysel ontsnapt en werden, voor ge-
wapenden opstand en moordpoging, door het parket 
van Valencyn en de belgische jnsticie vervolgd. 

Zondag morgen, tusschen 5 en 6 ure, waren de gen
darmen der brigaden van Doornyk en Rnmes, onder 
bevel van den wachtmeester Thery, in dienst iu het 
bosch van Howargnies, afhangende van de gemeente 
Taintegnies en eigendom xnn de wed. Lejeune; zy wa
ren op zoek naer de gebroeders Delannoy, Edward en 
Jan Baptist, woonachtig te Orchies. 

Zy zochten te vergeefs reeds verscheidene uren, toen 
een der gendarmen eensklaps tusschen het kreupelhout 
twee gedaenlen opmerkte, welke hem menschen sche
nen te zyn. Niet twyfelende of het waren de gebroeders 
Delannoy, riep hy zyne naeslbyzynde kameraden; maer 
byna op heizelfde oogenblik sprongen de smokkelaers, 
met lansen en revolvers met zes en acht schoten gewa
pend te voorschyn en losten hunne wapens op de gen
darmen; levens hitsten zy drie of vier honden van een 
vreemd ras tegen hen op. 

Door het eerste schot der Dclannoy's werd een gen
darm aen den schouder getroffen. Deze laetste en zyne 
kameraden wisselden mol de smokkelaers een hevig 
geweervuer. Tydens het gevecht, dal niet lang duerde, 
werd Edward Delannoy, door eenen kogel in de rech-
terheup getroffen en viel ten gronde; Jan-Baptist nam 
de vlucht. 

Edward had nog kracht genoeg, om lyf omlyf met 
de gendarmen te worstelen; deze wierpen zich op hem 
en maekten zich van hem meester. 

De lansen, waervan die schelmen zich bedienden, 
bestonden uil een stuk yzer aen eenen langeu stok. De 
gebroeders Delannoy hadden geene vaste Voonplaets. 
Zy waren gedurig in het bosch en sliepen onder den 
blooten hemel, in grooie zakken, met wol hekleed. 

De aenhouding strekt lot eere der belgische gendar
merie, des temeer daer deze smokkelaers den schrik der 
fransche douane waren. Zy hadden altyd honden van 
een vreemd ras en van eene buitengewone kracht en 
behendigheid by zich. Op zekeren dag konden de gen
darmen te peerd, de Delannoys, welke door hunne hon
den voortgetrokken werden, niet bereiken. Deze dieren 
hadden een byzonder instinkt, om de gendarmen en 
douanen te herkennen, en hunne tanden boezemden 
vrees in. Dat men over den toestand der gendarmen 
oordeele, bedreigd door de revolvers, de lansen en de 
honden. 

Edward Delannoy is zondag morgen naer de gevan
genis van Doornyk gebracht, waer hy met eene byzon-
dere zorg bewaekt wordt. 

Men verhaelt dat na zyne aenhouding, de gendarmen, 
toen ze hem wegbrachten, door eene menigte van een 
lOOtal persoonen werden beleedigd. Dit is zeer betreu-
renswaerdig, doch evenwel te begrypen: do gebroeders 
Delannoy wonnen veel geld en verteerden alles in de 
herbergen. 

'— De ivaterleerzen. — Welk een slecht weer, hé 
Rikus! — Ja, Sus, en welk slyk en modder! ik kan er 
niet door. — Komt maer gerust langs hier, Rikus; volgt 
my maer op, ge moet niet bang zyn u vuil te maken, 
want ik heb waterleerzen aen. 

— Ilooge belastingen. — Zekere landlieden protes
teerden tegen de belastingen die altyd hooger en hooger 
wierden. Myne vrienden, zegde de Burgemeester, be-
daerl u, 't is allcmacl voor uw goed dat gy betaelt. De 
regering wil niets anders dan nw goed. — Dat weten 
wy wel, zei een boer, dat zy ons goed wilt, maer wy 
geven hel niet geerne. 

— Arme zhmelooze! — Een jongeling werd onlangs 
aengehouden en voor landloopery tot acht dagen gevan
genis veroordeeld. 

Men herkende in hem den graef Louis de V. 
Nadat hy zyne gevangenisstraf onderstaen had, gelukte 

hy er in, dank zy de aenbeveling van de opperbeambten 



der gevangenis, zich als koetsier in oen burgershuis Ie 
plaetsen. 

Door het onverwachte vertrek van zynen meester 
bevond hy zich opnieuw zonder plaels. 

Zyne armoede was zoó groot, dat hy zich op zekeren 
avond in het depot gevangen stelde, ten einde het 
misdryf van landloopery te voorkomen. IFet moede zyn-
de van vruchteloos werk te zoeken, keerde hy zekeren 
avond naer hel depot terug; doch dewyl hy in herval-
ling was, zond de direkteu.r der gevangenis van het 
depot hem naer de conciergeric, in welke hy in de cel 
nn 15G opgesloten werd. 

Toen graef de V. in zyne nieuwe woning aengekomen 
was, werd hy zeer wanhopig. 

In een der zakken van zynen paletot had hy eenige 
wetenschappelyke schriften gesleken, welke eenparig 
door de drukpers goweigerd waren uit Ie geven. 

Hy kwam op het denkbeeld dezelve voor zyne mede
gevangenen te lezen; deze lachten met hem, zegden dat 

- hy een pocher was, enz. 
Wanhopig, omdat hy door niemand ondersteund 

werd, verliet de ongelukkige de opene binnenplaets der 
gevangenis, vergezeld van zyne medegevangenen, en 
na een potlood en papier aen den gevangenbewaker ge-
vracgd te hebben, begaf hy zich naer zyne cel. 

Aldaer schreef hy op een blad papier de woorden: 
dewyl elkeen met my den spot dry ft, verklaer ik dat ik 
een ezel ben. Door middel van zyn lederen broekriem 
verhing hy zich aen een der yzeren staven van zyn 
venster. 

— Een broeder moorder. — Verleden zaterdag avond, 
omtrent 8 1/2 ure, was de passage Saint-Pierre, te Ver-
sailles in opschudding. Men had eenen jongeling, in zeer 
slechten toestand, in eene apotheek gebracht. 

Ziehier wat er had plaets gehad: 
JVI. D., een inwoner der passage Saint-Pierre, heeft 

twee zonen; de jongste van hen, woonde by hem (e 
Versailles en de andere te Parys, in de rue de Labruyère. 
Uet schynt dat het gedrag van dezen laetstcn niet al te 
voldoende scheen te zyn, en M. D. zond verleden zater
dag zyn jongsten zoon tot hem, ten einde hem eenige 
opmerkingen temaken en te verzoeken zich naer Ver
sailles te begeven, om ereen gesprek met zyne familie 
te hebben. 

De jongeling ontving zynen broeder, en na eenige 
oogenblikken met hem gesproken te hebben, beloofde 
hy zich naer zyuen vader te zullen begeven. 

Hy hield woord: zyn broeder wachtte hem in de sta
tie van den linkeroever; zy begaven zich beide naer de 
passage Saint-Pierre en traden in de woning van hunnen 
vader, met wie zy een gesprek hadden, hetwelk in schyn 
tamelyk kalm was. 

Plotseling haelde de oudste der zonen eenen revolver 
uit den zak en op zynen broeder aenleggende, loste hy 
drie scholen op hem; de jongeling werd door drie ko
gels geraekt, een derzelve drong door zyn rechterarm, 
een tweede kwetste hem aen den linkcrpols en de derde 
vloog in de richting van hel hert. De moordenaer nam 
de vlucht, terwyl men den gekwetste ter hulp snelde, 
en sedert dien tyd heeft men niet kunnen weten waer-
heen hy zich begeven heeft. 

De jonge D. werd onmiddel) k verzorgd; doch zyn 
toestand schynt onrustwekkend te zyn. 

— Een politike Gerefugicerde. —Men leest in den 
Guulois : • Een der politike gerefugieerden, welke 
Jersey bewoonde, heeft zich verleden zaterdag door hel 
inzwelgen van fosfoorslekjes gezelfsmoord. Hy had zich 
insgelyks twee dolksteken in de richting van het hert 
toegebracht. 

« Deze ongelukkige heet Paul Harro-Hurring. Hy 
was een Deen en was, voor zyne revolutionnaire ge-
voelens, beurtelings uil Rusland en Vrankryk verbau-
ncn. Sedert eenige dagen had hy zonderlinge inbeeldin
gen. Hy dacht aenhoudend door de wraek van russi-
sche bespieders vervolgd te zyn. 

Hy is een wapenmaker van lord Byron in Grieken
land geweest. 

Diè arme man, 72 jacr oud, leefde van de ondersleu
ning, welke eenige geloofsgenoten hem verleenden. » 

— De liberalen hebben inde kamers eene meerder
heid van 22 stemmen; in de aenstaende kiezingen 
zou het wel kunnen gebeuren dal die meerderheid fel 
zou versmelten, ja zelfs te niet gaen. Gent, waer de op
positie groole kans van winnen heeft, telt 7 volksverte
genwoordigers. Te Charleroi, Verviers en Soignies zal 
er ook hevig tegen de ministerieele slaven gesteden wor
den. Al de katholyken zyn byna zeker herkozen te wor
den. 

— M. Lievens, onderpastor te Klverdinghe, is bestier
der der Damen van Rousbrugge te Yper, benoemd 

M. Van Haverbeke, professor in 't collegie van Pope-
ringhe, is onderpastor te Elverdinghe, benoemd. 

— M. Mandel, opsteller van het blad te Cöte Libre, had 
sedert eenigen tyd de magistrature van Brussel verwv-
üingen toegebracht dat zy zich niet genoeg bezig hiel
den met de zaken van Langrand. Om die reden wierd 
hy voor het hof van assisen gebracht, en hy is woensdag 
vrygesproken. 

— De koophandelsrechtbank van Brussel, heeft, in 
zitting van woensdag, de Internationale (sociëteit Lan
grand) in bankroet vcrklaerd. 

Wat zal M. de Vrière nu zeggen, hy die over twee ja
ren zei dat M. Langrand de tretlelykste mensch van de 
wereldwas! en M. Brasseur, de geritsel) e vrydenker, de 
iritime secretaris van dien grooten iinanciemau en zen
deling in de zake der kerkgoederen van Italien? 

't Jaer 50 is contenl dat het zich nooit met de zakeu 
van Langrand bezig gehouden en heeft. 

— Men schryft uil Brussel, 27 mei : 

« Het parket heeft dezen morgen de hervatting bevo
len der instructie, ten laste van M. Langrand en de ad
ministrateurs. M. Celarier is aengeduid als instructie-
rechter; hy zal geassisteerd worden door M. Laurent, 
substituet van den procureur deskonings. Het in-beslag-
nemen der boeken zal dezen achternoen plaets hebben. 
Tevens wordt het geheim dossier in beslaggenomen, 
hetwelk zich in de handen van den prins de Chimay be
vindt. » 

— Zoo ik reeds gezeid heb, zal te Veurne, den 7 au-
gusty aenstaende, de duistjarige jubilé met solemnele 
processie, gevierd worden, ter eere der H. Maegd en 
princesse Walburga. 

Men zegt dat, in september toekomende, diergelyke 
processie zou plaelse grypen in Ste Walburga proohie, 
te Brugge. 

BURGERLYKEN S T A E T . 
Huwelyken. 

Den 24 Mei — Louis Lasue, taerlehakkcr, met Cor.ilie Blommaert, 
byzondere. 

Den 25. — Henri Blondeel, agent van police, met Rosalie Hoens, 
dienstmeid. Adoil' Dupon, kleermaker, met Rosalie Du pon, zonder be
roep. Julianus Lanssens, schilder, met Clemence Depont, kleermaker. 

Den 27. — Miehcl Willetns, mtizykanl, mei Clemence Foos, bjzon
dere, Franciscus Goelinck, leerzenmaker, met Marie Van Hove, stryksler. 
Petnis Moslaert, werkm., melColela De Clerck, kanlw. Petrus De Nys, 
werkin., met Marie Vandcnbroucke, dienstmeid, Henri Van Cacyze,ele, 
werk in., met Fmierica Meeus, klecrmaeksler. 

Overlydens, 
Den 21 Mei. - Carolus Schoone, echlg. van Uosa'ie Huberl, 84J M 

Ste-Calherinastr. Ilubertiis Dutroux, 31 j . , St-Joorisslr. 
Den 23 Mei — Joannes Heiidrickx, wed. van Anna Laqnel:, 7.') j . , 

Werkhuisstr. ïhnesia De Graeve, wed. van Franciscus De Busscher, 
31 j„ Mariastr. Pauline Tassail, 49 , j . , Mariastr. Carolus (icoon, wed. 
van Boiine Marlens, 83 j . , Sle-Galherinaslr. Aittonelte lioone 51 j . , 
Goudhandslr. Louis Vermeersch, I 2 j . , Houwerslr. Caroline Packenius, 
echtg. van Alfred Vanden Bulcke, 30 j . , Goudhandslr. 

Den 24. — Rarhara Loncke, echlg. van Am in:l Everaert, 81 j . 9 m., 
Ü( uveryslr. Marie Snel, 58 j . 3 m , Biggynhof. 

Dun 23. — Isahelle De Clercq, echtg. van Franciscus Vcrlonje, 62 j . , 
Zwarte Leerthouwersslr. Louis Saeys, wed. van Charlotte Maudens, 
.38 j . , Schaenstr. Joseph Spysse'aaerl, echtg. van Thercsia Mandeville, 
70 j . , Mariastr. 

Den 27. — Uos-ilie Van de Moere, echtg. van Petrus Duthoy, 36 j . , 
Peperstr. Isabeila Vandendorpe, echtg. van Petrus Maureaul 67 , j . , Ja-
cobinessenstr. Theresia Cudron, 69 j . , Hoodeslr. Marie Heireboudt, 
70 j . , Ezelstr. 

4 kinders onder de 9 jaer. — Geboorten, 22. 

B E K E N D M A K I N G E N . 

Kantoor van den Notaris BOUSSON 
T E O U O J E l V m j I f c G . 

J*L. T o e w y z i n g zonder uitstel, op MAENDAG 
J3 JUiNY J870, 3 ure namiddag, in d'herberg de Casino, 
te Oudenburg, by de Merkt van : 

1U Eene s c h o o n e H o f s t e d e met II. 9.52.C3 
C. Land en Gars. te Clemskerke, verdeeeld in acht 
koopen, bewoond en gebruikt door de kinders KETE-
LAEIIS, voor het Land tot het scheeren van den Ougst 
J870, Garzingeu tot Kerstdag van het zelve jaer, 'en 
Gebouwen 1 Mei 1871. 

2° Een s c h o o n H o f s t e c l e k e n met II. 3-08-75 
C. Land, Hooragaerd en Hovenierhof, te Snelleghem, 
verdeeld in dry Koopen, bewoond eo gebruikt door 
FRANCISCUS CUVELIERS, voor het Land tot i October 
4870, Hovenierhof en Hooragaerd, 15 Maerte 1871, en 
Gebouwen 1 Mei van het zelve jaer, mits de jacrlyk-
sche pachtsoinme van 250 francs, boven alle de lasten. 

Alle inlichtingen Ie bekomen by genoemden Notaris. 
En Ï 3 . V e n d i t i e onder de directie en ter ont

vangst van genoemden Notaris B o u s s o n , en door 
't ambt van den Deurwaerder Vanderhaeghen, te Ghis-
tel, op MAEiNDAG 27 JUNY 1870, i ure namiddag, op 
de voormelde Hofstede te Clemskerke, voor genoemde 
kinders KETELAERS van : 

4 Werke Heerden, wanof een met Kachtel, 5 Melk
koeyen, 5 Kalvers, 5 Zwyns, 3 Wagens, wanof een 
Sptelwagentje, Karren, Ploegs, Eggen, Houtwaren. 
En verpachting van H. 3.53.89 C. Koeigars tot 15 No
vember J&7Ü. 

MERKWEERDIGE KOOPDAGÉF 
By ultfteBaciding. — DYNSDAG 31 MEY 1870, om 

1 ure, te Clemskerke, op de Schaephofstede, en ten ver
zoeke Oheer Auguslin Olauwet: 

7 Schoone Werkepeerden, wanof 4 met Kachtel, 9 
Melkkoeyen, 14 Kalvers, 30 Weêrlammers, 5 groote 
Zwyns, 4 Wagens, Ploegs, Karren, Eegden, enz. 

By ui*selie3(!isa%. — DYNSDAG 14 JUNY 1870, om 
1 ure. te Knocke, op d'llolslede en ten verzoeke Dheer 
Ka iel Traen : 

0 Goede Werkepeerden, 6 Melkkoeyen, 10 Kalvers, 
6 groole zeuge Zwyns met jongen, Kiekens, Ganzen en 
Duiven. 

3 Wagens, Chieze, 2 Karren, Ploegs, Eegden, enz. 
Betaelbaer ten kantoore van den Zaekwaernemer 

AMB^LC Vaudei* Iloltetadt-llc* Wtyes', Korte Zil-
verslraet, 4, te Brugge. 

BERICHT. 
De Hestuurraad der Maatschappij van verzekering te-

gen brand De Vereenigde Eigenaars, gevestigd te Brus
sel, heeft, in zitting van 4 April, benoemd tot het hoofd-
agentschap van Brugge, de Hoeren Ju los Anlhone en 
Leopold PhHippe. 

DuBureeleu zijn gevestigd Naaldestraat, 10. 
De Bestuurder algemeen agent, 

li.A.Mom DE HEUS. 

Ora weldra te verschynen by Herrcboudt en Zoon, 
Boekdrukkers te Brugge: 

U J I U n BISmilRilllIILfGIN 
DAT IS 

't leven en de mirakelen van S. Walburga en van hare 
broeders S. Willebald, bisschop van Eichstad en St-
Wunebald, abt van Heidcnheim, alsook de geschiede
nis van hunne reliquien te Veurne, uitgegeven ter ge-
legendheid van de duizend jarigen jubilé, door den 
E. II. AD. DUCLOS, priester, bewaerder der HIJ. reli
quien van het bisdom van Brugge. — Met eene prenle 
in verwendruk en andere opluisteringen. 

PHYS : 1 fr. 25 - 50 exempl. aen 1 fr. 10 't stuk. 

Verschenen by MODESTE DELPLACE, Boekdrukker, 
Geerolfstraet, te Brugge: 

DE CATECHISMUS MET UITLEG, 
TOT LEESBOEK Y00R SCHOLEN, 

d o o r C - -VJSJS H U L L E B U S C H , 
R . O. P r i e s t e r . 

PRYS: 45 CENTIMEN. 

UIT ER HAND TE KOOPEN 
Eenen W^Igekalanten WINDMOLEN, warrvan hel onderste deel in 

stren, dient voor Slamkot, en het bovenste in hout, voor Koorn-
Wi ml molen; met Woonhuis, Olie M.iRazyn, Giterne, Pakhuis en andeie 
G»;ii*;ilykli(Hlen, l)i:iievcns den Molenwal, twee Hovcnicrhoven en Zaei-
laud, te samen groot zeventig Aren en zeventig Centiaren, volgens 
lytfl al gelegen te Brielen, langs den steenweg naer Yperen. 

De hovenslaende goederen zyn verpacht aen PETMJS DUFLOU. 
Zicli te aildresseercn voor de conditien,by CMAHLES DE ÜAKNE. 

Poperinglie, üijslliuisslraet, N° 46. 
Met gemak van betaling. 

I n d e n G r o o t e n T u r k , H o o g s t r a e t JN"0 4 5 , 
t e Briig-jsye, by i» . F r e m a u l t , OoiiTenr, O i -
gfuren l e q n a l i t e i t A 3 F r . 5 0 c. 't ÏOO. 

LIEBIG'S VLEESGH-EXÏRACT 
VAN ZUID-AMERIKA (FUAY-UENTOS), 

V a n «le L i e b i g ' s - C o m p a g n i e , X^oncleii. 
Groote bezuiniging voor de Huishoudens. 

Oogenblikkelyke. bereiding van soep, driemael goedkoo-
per dan diegene, van versch vleesch. — Verbetering van 
spyzen, sauzen, groenten, enz. — Uitmuntende verster
king voor zieken en herstellende personen. 

GOUDEN MEDAL1E IN DE TENTOONSTELLINGEN VAN PARYS 
1807 EN VAN HAVER 18(38. 

Pot v. 1 eng. L | P. v. 1/2 *ng. L. \ P. v. 1,4 wig." L. | P.'v. 1,8e. /.. 
fr. 12 | fr. 6 . 9 5 | fr. S . G O | fr. l . Ü Q 

B E R I C H T . 
Aengezien de talryke namaeksels van liet o p r e e l v t Hiiet>ïg"8i 

V l e e s c h e x t i - s i o t , roept de Liebi^'s exlraelko:npagiiit' i'e 
atiulacht der koopeis in op het fabriekmark en zy verzoekt hen, ora 

zich van de echtheid van liet produkl te verzekeren, op elk pol de band-
teckeningon van de lieeren professor Baron J. VON LIEBIG en doktor 
MAX VON PETTENlvOFER, tecischen. 

(/c^z&t^&^y 

Te koop by de voornaemsle handelners in levensmiddelen, kruide
niers, conliseurs, apolhekera en drogisten. 

Voor den verkoop in het groot, zich le adresseren by M. DE GERI.A-
GIIE-DE MARI'ELAERE, te Antwerpen. Te veikrygen ie brugge, ia 
het groot en in 't klein, by M. EL. VAN SPEYÜROUCK-VAN DAMME, 
Negocianl in coloniale waren, Phiüpstockstraet, Brugge. 

A. D'HAESE, Koopman in Houillie- en Boschko-
len, Noordzandstraet, N° 4S, te Brugge. 

MAHKTPRYZEN DER VOLGENDE WAREN 
BRUGGE, 28 Mei. — Per Hectoliter. 

Tcrwe, tfi 00 a £0 t>9 Suerioen, 00.00 a 00 00 
Rogge, 13 00 * 15 09 Üoekweet, 18 00 a 18 !'0 
Buoncn, 18 50 a 19 u0 Aerd?ppels, 8 00 a 10 UU 
Geëiste, 13 5i) u 14 00 Boter per kilo, 1 81 a 2 45 
Haver, 8 00 a 9 00 Eyer per 20, 1 54 a 1 03 

VEURNE, 25 Mei. — Per 145 liters. 
Terwe, 2a 00 a 28 «0 Haver, 15 00 a 17 00 
Rogge, 20 00 a 22 00 Bonnen, 25 00 a 28 00 
Suerioen, 20 00 a 21 00 Ervveicn, 25 00 a 28 00 

P0PER1NGHE, 27 Mei. — Per Heel. 
Terwe, 19 72 a 00 00 Aeidappels, 10 00 a 00 00 
Rogge, 14 50 u 00 UO Boter per kilo, 2 90 a 00 00 
Haver, 10 U0 a 00 00 Hoppe per 50 k. 000 0 a 000 00 

ROUSSELAERE 24 Mei. - per Heel. en ha!f. 
Nieuwe Terwe lï. 28 00 a 30 00 Aerd. 100 kil. 9 00 a 10 00 
Oude » 36 00 a 37 00 Boter per kilo. 2 70 a 2 80 
Australische Tarwe 20 00 a 2>S 00 Eyers pur 25. 1 70 a I 80 
Roode » 20 00 a 28 00 Viggens 2H 00 a 29 00 
Rog{>,e 20 00 a 21 00 Koolzacd 00 00 a 00 00 
Haver 1B 00 a 17 00 Koolz-Olie 103 kil. 112 S0 a 113 00 
Coaten 30 00 a 31 00 Lynz.-Olie 105 » 82 50 a 00 00 

ÜIXMUDE 23 Mei. — Per hectoliter. 
Terwe, 17 24 a 19 31 Boonen, 10 5:> a 19 31 
Rogge, 00 00 a 00 U0 Boter het si. 7 li. 1 03 a I 90 
Suerioen 13 10 a 1 i 48 Eyers per 25, I 45 a 1 54 
Haver, 0 CG a II 72 Aerdappels (100 k.) 10 00 a i l 

GENT, [27 Mei, per heil. 
Terwe, 20 75 a 00 00 Eyers, 1 50 a 0 00 
Rogge, 15 ;iü a 00 00 Aerdapp., 100 kil. II 00 a 0 00 
Heerste. U 00 a 00 00 Koolziu-d, 48 00 a 00 00 
Voederhayer, 9 f»0 a 00 00 Lynzaed, 3ft 00 a 00 00 
Boek wei I, 17 50 a 00 00 Kool/aedolin, 55 00 a 00 00 
Boonen, 10 00 a 00 00 l.ynolie, 45 00 a 00 00 
Buter, per kil. 2 27 a 00 00 Kempolie, 24 00 a 90 00 

Hrugge, Di'ukkcry VANDENBKUGHE-DENAÜX. 



Brugge, den 4cn Juny 1870, j\o 309. — 7^ Jaer, N» 22 

BUREEL TE BRUGGE 
alwaer dit blad verschynt 

DEN ZATERDAG 

IN SINT ANTONIUS 
GRUUTHUIS-STRATE, numero 4. 

AKHBBVBfcMVCkBl* 

40 CENTIMEN PER REGEL. 
TJAER 30 

INSCHRTVINGEN EN BETALINGEN 
geschieden op hel bureel van dit blad 

EN OP ALLE 

POSTKANTOOREN, 
mits eene verkooging van 25 centimen 

A B N K O M D l M G B a 

20 CENTIMEN PER REGEL 

De Vlamingen zyn gelrouwe onderdanen -*- maer — zy en verdragen geen slaverny » (Keizer Karel). 

Hjg»pgy t voor stad S fr. 50 e. en voor de provincie 3 ffr. 75 e. vooraf te betalen «en drukker VANDENBEEGHE-DENAUX, te Brugge. 

YZERENWEG VAN DEN STAET. — 1 Mei. 
De uren met een {*) geteekend zyn expres-treinen. 
Van Brugge naer: _ _ 

- -" 8*28 9.34 10.45 2.37 7*25 8.32 Oostende 7.17 
Gent, Brussel, Meche-

len en Antwerpen 7*13 
V. Ostende n. Brugge 6*45 
Van Gent » 6.02 
Van Brussel » 6*27 
V. Antwerpen » 6.»» 

7.38 10.08 12.43 3*27 (6.13 Gent) 
7.00 9.30 12.05 3*00 5.45 6.00 
7*39 8.45 9.28 1.22 6*36 7.17 
7,28 8.08 11.20 12.02 5*»» 5.15 
9.50 3.45 4*50 

Van Méchëien » 6*45 10.42 5*30 

6.38 

5.57 

YZERENWEGEN VAN WESTVLAENDEREN. 
Brugge 
Thourout 
Lichtervelde 
Rousselaere 
Iseghem 
Ingelmunster 
Kortryk 
Vertrek Kortryk 
Meenen 

8.30 12.25 
8f57 11.50 12.53 

6.»» 9.06 12.»» 1.03 
6.19 9.24 1.22 4.25 
6.33 9.39 1.37 4.40 
6 41 9.48 1.44 4.54 
7.»»10.10 2.10 
8.3510.15 2.13 
8.5810.33 2.37 

5.50 6.40 
5.54 7.08 
6.03 7.17 
6.16 7.38 
6.27 7.50 
6.32 7.58 
6.50 8.25 

4.30 7.50 8.35 
5.10 8.12 9.»» 

Wervick 
Gomen 
Yper 
Poperinghe 

9.0610.41 
9.1410.50 
9.3911.15 
9.5511.35 

2.45 
2.53 
3.19 
3.35 

5.35 8.20 9.10 
6.15 8.28 9.24 
7.»» 8.54 9.50 
7.25 9.1010.10 

Van Poperinghe naer Brugge. 
Poperinghe 5.55 9.15 12.»»» 
Yper 6.15 9.35 12.20 
Comen 6.32 9.56 12.37 
Wervick 6,39 10.05 12.44 
Meenen 6.50 10.18 12.55 
Kortryk 7.10 10.35 1.15 
Vertrek Kortryk 7.40 10.42 12.45 
Ingelmunster 8.01 10.58 1.04 3.15 
Iseghem 8.11 11.05 1.10 321 
Rousselaere 8.27 11.18 1.24 3.35 
Lichtervelde 5.10 8.46 11-33 1.45 
Thourout 5.17 8.55 11.40 1.55 
Brugge 9.25 12.05 2.25 

ROUSSELAERE — YPER. 
Van Rousselaere naer Yper 9.30 1.30 7.45 

Yper naer Rousselaere 7.50 12.25 6.40 

4.40 
5.»» 
5.27 
5.35 
5.50 
4.15 

5.»» 7.»» 
5.17 7.20 
5.25 7.26 
5.40 7.40 
6.»» 7.59 
6.08 8.08 
6.30 8.58 

5 35 
5.55 
6.16 
6.25 
6.34 
6.55 
8.40 
9.05 
9.15 
9.40 

10.»» 

THOUROUT — OOSTENDE. 
Van Thourout naer Oostende 5.30 9,00 2.»» 8.10 

Oostende naer Thourout 8.00 10.30 12.00 6.18 
LICHTERVELDE — VEURNE 

Lichtervelde naer Veurne 6.10 9.15 11.35 1.50 8.05 
Dixmude naer Veurne 6.51 9.56 12.15 2.29 8.46 
Veurne naer Lichtervelde 7.£5 11.40 3.20 5.02 6.34 
Dixmude » 7.58 12.13 4.10 5 25 7.07 

NIEUPORT — DIXMUDE. 
Vertrek uit Nieuport 7.20 11.55 4.40 

» Dixmude 10.00 2.35 8.50. 

BRUGGE NAER GENT LANGST EECLOO. 
Gent naer Eecloo en Brugge. 6.45 9*15 12.55 2.40 5*20 7.20 9.10. 
Brugge naer Eecloo en Gent, 7*23 9.30 12.55 4*10 6.40 7.10 

BRUGGE NAER BLANKENBERGÜE EN HEYST. 
Brugge naer Blankenherghe 8.25 10.45 den zaterdag, 2.40 7.25 
Blankenberghe naer Brugge 6.35 9.25 » 11.50 5.50. 
Brugge naer Heyst 8.25 2.40 7.25 
Heyst naer Brugge 6.05 11.20 5.20 

Besteding Tan ' • land» gelden voor publieke 
werken. 

De grootste partydigbeid wordt aenden dag gelegd in 
het uitdeelen der staetsgelden tusschen de verschillige 
provinciën des lands. 

Het Walenland in het algemeen is bevoordeeligd. 
Het platland en voornamelyk de vlaemsche landstre

ken worden voorby gegaen; het zyn parias, bet is alsof 
de zon voor hen nfet scheen. Daerenboven het politiek 
sedert eenige jaren moeit zich op eene scbandige wyze 
met het uitdeelen der staetsgunslen en staetsgelden. Het 
geen onlangs gebeurd is, levert biervan een nieuw en 
onbetwislbaer bewys op. Wy hebben gezegd dat een 
nieuw buitengewoon krediet gestemd is door de wetge
vende Kamer, uitsluitelyk voor openbare werken, be-
loopende.fr. 15,593,500. 

't Is byna 15 1|2 millioen franken in eens, boven en 
buiten het gewoon jaerlyksch budjet vanopenbare wer
ken, hetwelk voor 1871, zoo als wy gezegd hebben, om 
trent'..de 38 1*2 millioen bedraegt. — Welnu, beminde 
lezers, wilt gy weten hoe de verdeeling van dit nieuw 
buitengewoon krediet van 15 1|2 millioenen door het 
ministerie Frère-Bara voorgesteld en door de wetge
vende Kamer is moeten gestemd worden. 

LEEST EN OORDEELT: 
Op de 15 millioenen bekomt de stad Gent alleen als 

volgt: 3 millioenen voor het verdiepen van de vaert 
van Gent op Terneuzen; 2 honderd duizend franks voor 
hare statie, .(<Me nu al, voor die ze kennen, eene monu
ment-statie' is;) een som van 3 honderd duizend frank 
voor.jeencT brug te Gent over de Schelde (300,000). — De 
stad Brussel alleen voor een paleis van justitie, de sta
tiën en andere openbare werken, de somme van 2 mil
lioen 783 duizend fr. Het overige van den koek van 15 
millioen is voor de steden Charleroi (waer minister 
Pirmez van daen is); Bergen en Oostende, Verviers, 
Luik (waer minister Frère vandaen is). 

Oostende bekomt alleen voor de statie van zynen yze-
renweg de bagatel van 350,000 franken. 

Nog eens, Brugge, geen centiem! 

Wat ko^t 's lands regering. 
Weinige menschen, zeer weinige, hebben een ge

dacht van hetgeen op ieder jaer, de regering kost 
van ons geliefd demokratiek vaderland België. De mi
nisters die te Brussel op de kussens zitten; en hunne 
slimme ondergouverneurs en onderministers, in de 
verafgelegene steden, en die van tyd tot tyd aen den pot 
gaen lekken weten 't wel. 

Zy zyn zoo slim, zoo liberael met het geld van de 
schalpiigligen! Liberael zyn is maer eene kunst, gelyk 
er zooveel in de wereld bestaen. 

Wy roepen er de ernstige acndacht op van alwie 
er aen houdt verlicht en onderrigt te worden. Het volk 
moet vooruitgang doen. Het volk moet verlicht worden. 
Het volk moet meester zyn in ons land, want uit het 
volk alleen vloeit alle magt voort. Maer geen betere 
vooruitgang, geene nuttigere verlichting, geen beter 
middel om de meesterschap waerlyk en wezenllyk te 
bekomen en uit te oefenen, dan de kennis van '* lands 
gcldelyken toestand. Immers de boer zal het al belalen, 
zeggen de groote mannen die te Brussel op de kussens 
zitten. 

Welaen dan, beminde medeburgers en lezers, wy 
gaen u leeren, aen u allen, wat er te Brussel in de 
Kamer der volksvertegenwoordigers gedaen wordt met 
ons geld van ons Katholieken. 

Gy zult dan zelf kunnen oordeelen of het waer is dat 
in ons land Liberteit en Egaliteit, in de Constitutie 
neergeschreven, bestaen voor alle gedeelten en al de 
bevolking van België. Gy zult zelf oordeelen of het niet 
waer is dat, zich als Liberael op alle toonen uit te 
trompetten, maer een slimme trek is; en dat onze 

regeerders, altoos en overal maer weten liberael te zyn 
mèt het geld van 't volk, meestal van de katholieken! 

België1» 1 andsbudget voor 1871 . 
Het algemeen 's landsbudget geheeten « Budget des 

voies et moyens » beloopt voor het aenstaende jaer 1871 
ter som van 179 millioenen 292duizend franken!!! 
En dat voor een, een enkel jaer! — Byna 180 millioe
nen moet België op een jaer opbrengen en betalen. 

Dit kapitael verdeelt zich als volgt tusschen de ver
schillige Stadsdiensten, te weten: 

!• Af te leggen Staetschuld, fr. 43,371,202 
2° Dotatien en pensioenen, » 4,382,982 
3° Budget van 't ministerie Bara, » 15,026,592 
4° Budget van 't ministerie van 

Buitenlandsche zaken Jamar, » 3,415,1123 
5° Budget van 't ministerie van H 

Binnenlandsche zaken, » 13,586,575 5' 
6° Openbare werken Jamar, » 38,415,546 § 
7° Budget van oorlog voor 1 jaer » 36,871,500' 
8° Idem ministerie van financiën » 13,378,880 
9° Onvoorziene schulden berekend óp» 847,000 

Te samen fr. 179,293,395 
Het algemeen 's landsbudget voor het loopende jaer 

1870, zooals hetzelve gesloten is door de wetgevende 
Kamers, heeft beloopen ter somme van 176 millioenen 
725 duizend franken (176,725,000) zoo dat er voor het 
aenstaende jaer 1871, eene vermeerdering is van het 
bagatelken van... 2 7* millioen op een jaer. 

Ziedaer, beminde medeburgers en lezers, wat ons 
gelukkig Belgenland, ons gelukkig Vaderland alle jaer 
moet opbrengen en betalen circa 180 millioen franks, 
klinkende munt. 

Onder het liberael ministerie van Frère-Bara is het 
budget van oorlog alleen geklommen ter som van 37 mil
lioen franks! 

Hoe liberael, niet waer, hoe liberael! 
De boer, de lompe katholiek zal het al belalen en 

uitzweeten! zegt men te Brussel. 

Weg met het ministerie! 
Ziedaer den kreet, die te Charleroi verleden zondag 

in al de koffiehuizen wierd geslaekt, nadat men een 
artikel gelezen had van den ministeriëelen Progrès, 
getiteld: Ou sont les voleurs? (Waer zyn de dieven ?) 

Dit artikel was infaem, zoo infaem, dat liberalen zoo
wel als onverschilligen en katholieken, al de nummers 
dier gazet, welke zy op de tafels vonden liggen, met 
walg en verachting verscheurden. En inderdaed, de 
heeren Lebeau, burgemeester, en Balisaux wierden er 
op de grofste, gemeenste, lafhartigste wyze in belee-
digd en belasterd. Iedereen te Charleroi is verontwaer-
digd, dat zulke laegheden moeten strekken om het gou
vernement dienstig te zyn, en om de eere van zulke 
burgers af te breken, welke den moed hebben zich van 
dat gouvernement los te maken. 

Die bravi der ministerieels pers zyn wel dwaes, zoo 
zy denken, dat zy door zulke lafheden de doctrinaire 
kandidaturen zullen doen lukken. De stad Charleroi, 
zegt de Union, zal opstaen als een man, om den smaed 
te wreken, haren burgemeester en eenen even achtba
ren ingezetene toegebracht. 

Intussclien is het goed om nagaen, hoe de zaek des 
gouvernements van Frère en Bara (hans zit. Op al de 
grieven, door de onafhankelyke drukpers tegen hen 
uitgebracht, weten zy niets anders te antwoorden als 
door den afschuwclyksten laster; zy moorden de eere 
van hunne tegenstrevers! 

Wy vernemen, zegt de Union, dat de heeren Lebeau 
en Baliseaux een proces wegens laster tegen den mi
nisteriëelen Progrès hebben ingespannen. Een rekwest 

is, by dringendheid, toegestuerd aen den voorzitter der 
rechtbank, en de verschyning is reeds beleekend ge
worden. De akte is gesteund op het bedoelde eerloos 
artikel. 

rninlsterlcele hardnekkigheid of dtvlngclandy. 
Een feil dat eene ontzaggelykc opschudding verwekt, 

is vrydag verleden, 20 mei, Ie Borgerhout voorgevallen. 
Ziehier in welke omstandigheden: 

Een braef inwoner der gemeente, C. Vander Wee, had 
over eenige maenden aen de bestuerlyke overheid de 
toelating gevraegd, een huis te mogen bouwen op eenen 
eigendom hem toebehoorende; doch deze toelating werd 
hem geweigerd. 

Daer de plaets waer hy voornemens was te bouwen, 
eenen afstand van de straet had van 50 meters en 
daer het artikel 5 van het gemeente-reglement formeel 
zegde: dat alle gebouwen, welke meer dan 20 meters van 
de straten en wegen gelegen zyn, geene toelating vcr-
eischen; zoo dacht Vander Wee in zyn recht te zyn 
en bouwde een huis. 

Het kollegie, dat in Vander Wee eenen politiken tegen
strever had, maekte proces-vcrbael, en dooreen vonnis 
van den vrederechter, werd deze laetste veroordeeld. 

Vander Wee, een eenvoudig ongeleerd mensen, ver
zuimde van in den door de wet bestemde tyd, tegen dit 
vonnis in beroep te gaen en het kollegie, waerschynlyk 
ongeduldig om eenen politiekenvyand te treffen, haestte 
zich bet vonnis te lichten en zond aen Vander Wee 
eene dagvaerding om zonder uitstel zyne woning af 
te breken. 

De gemeenleraed ziende dat het kollegie aendrong de 
uiterste middelen te gebruiken, vereenigde zich by 
hoogdringendheid en nam met 6 stemmen tegen 2 en 1 
onthouding, het besluit van geen gevolg aen de afbraek 
te geven. 

Doch de meerderheid van het kollegie, samengesteld 
uit twee hevige ministeriëelen, den burgemeester en 
eenen schepen, verleenden niet het minste gehoor aen 
de beslissing van den raed, en om een bewys te geven 
tot hoeverre de doktrinairen in alles den partyhaet 
dryven, behoeven wy er by te voegen dat de schepen 
Van den Bossche, antwoordende op het aendringen van 
een raedslid, hetwelk zegde: «dat het onmenschelyk 
zyn zou eenen braven vader des huisgezins te ruïnee
ren » in woede uitriep: tik zeg dat het huis zal afge
broken worden! » 

En inderdaed, zy hebben hun woord gehoudan, Vry
dag morgend, om 5 1/2 uer, kwam de politie, begeleid 
door zes gendarmen en een tiental werklieden, in naem 
der wet. bezit nemen der woning van den ongelukkigen 
Van der Wee en na zyne meubels aen de deur gezet 
te hebben, is men onraiddelyk aen het vernielingswerk 
begonnen. 

De bevolking in tegenstrydigheid met hetgeen som
mige dagbladen beweerd hebben, is kalm gebleven. 
Niet een schreeuw, niet een gebaer. De toeschouwers 
staerden met somberen blik de verwoesting aen, on 
in menig oog parelde een traen van medelyden voor dit 
ongelukkig huisgezin, wiens fortuin onder het punt-
houweel in puinen gelegd werd. 

Voorzeker is eenieder eerbied aen de wet verschul
digd ; doch wat zeggen van een gemeen te best uer, wiens 
heilige plicht het is, het geluk harer onderhoorigen 
te waerborgen, dat zoo onmedoogend en daer het slechts 
van haren wil afhing, eene brave familie in de armoede 
dompelt? 

De Indépendance en de Escaut hebben alreeds het 
onmenschelyk gedrag van het Burgerhoulsch gemeente-
bestuer ten strengste gebrandmerkt en wy twyfelen 
niet of onze kollegas der dagbladpers zullen hunne stem 
by de onze voegen, om de dok tri na i re bestierders van 
eene der grootste en schoonste gemeenten van ons land 
aen de schandpael te plaetsen. 
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Wy moeien er by voegen dat wy do hier bovenstaende 
inlichtingen waer borgen. 

De zaïteaa vaaa Lfflaagĉ saasB. 
De doctrinaire gazelte vcrwyten nu bitier aen de con

servatieve, dat deze laetslen geholpen hebben om het 
crediet van die geldmactschappy op te beuren. 

Een oogenblik geduld! 
En gy dan, doclrinaircn, gy, die nu schreeuwt nadat 

gy de duiten in den zak hebt? 
Men weet zeer goed dal de artikels van dergclykemaet-

schappyen, aityd als aenkondigingof reclame, dus, in 
betaling opgenomen worden. 

Welnu, het waren de conservatieve gazetten niet al
leen, het waren ook de doctrinaire gazetten die üe pros
pectussen, deannoncen, de bilans en wat dies meer van 
Ai. Langrand meedeelden. 

Als er eenige kleene doctrinaire gazetten zyn die deze 
artikels niet gegeven en hebben, dan was het omdat zy 
deze niet konden bekomen; maerdat ze de bel by iM. Lan
grand in stukken trokken, om die annoncen te kunnen 
krygen — dat is waer. 

Indien de recommandatie van deze maetschappyen 
dus daerin gelegen is, dan zyn de ministeriele gazetten 
even plichlig, en zelfs veel plichliger dan de conserva
tieve. 

Verder, beste heeren, schreeuwt zoo niet van kalho-
lyke sirooperyen, dewyl hel bewezen is dat een aental 
uwer doctrinaire gazetten, die de bclaelde reclamen — 
de Indépendance deed zich zelfs het vetste betalen — op
namen. 

Geen tweemalen en geen twee gewichten dus! 

Middelerwyl zullen wy hier een artikel aenhalen uit 
een gazette, dat allyd de societeiten-Langrand bevoch
ten heeft, Ie Bien Public en dus meer recht tot spreken 
heeft als de doctrinaire gazetten die hun beste deden 
om mee aen den siroop- pot te lekken. 

Ziehier onder ander boe het blad zich over dit alles 
uitlaet: 

« Heeft M. de baron de Vrière, oud minister en minis-
» tericcle representant van Brugge, by de sociëteiten Lan-
» grand geene hooge posten van vertrouwen bekleed? 

» En de geheimschry ver van den te vermaerdeo finan-
» ciér, zyn vertrouweling, zyn afgezant en zyn onder-
» handelaer in de zaek der kerkelyke goederen van Ita-
t lién, wasdat niet eene celebriteii van het vrydenkend 
* liberalisme, M. H. Brasseur, gewezen professor by de 
» Universiteit van Gent?» 

De Peuple beige, een radicael blad van Brussel, maek-
ie deze weke de volgende opmerking: « Indien de ka-
» tholiken hunne zaek-Langrand hebben, hebbende mi-
» nisterieelen dan hunne zaek Pauwels niet? 

» Waerom en vragen de liberalen niet datdeze laelsle, 
dat de zaek-Panwels, voor de eer van het gouvernement en 
de magistralure, een onderzoek onderga? 

» Waerom is zy de zaek Langrand niet vooraf gegaen, 
vermits zy alle rechten van voorrang bezat? Het püblyk 
is diep getroffen over de schandalen, die nu voorliet 
assisênhof van Brabant ontwikkeld worden... Wie kan 
zeggen dat hetzelfste niet en zou gebeuren, met de mys
teriën des bestuers in hel huis Pauwels? » 

De liberale drukpers zal zich wel wachten, over die 
kwestie, door hacrzelven opgehaeld, een polemiek aen 
te vangen. De reden waerom en is niet moeielyk om te 
raên. 

Wy zullen ons bepalen hiervan maer een bewys uit 
de Annales parlementaires aen te halen : 

Het was inde maend maert 4862. De Compagnie du 
matériel des Cliemim de fer, en betaelde reeds geene di
videnden meer. M. Frère vraegt aen de Kamers aen deze 
sociëteit vyf millioen te mogen voorschieten, en de 
midden-sectie zegt, dat hy zyne vraeg om de volgende 
beweegreden goedkeurde: 

« De minister van financiën doet bemerken dat het 
gouvernement voor de uitvoering der vesling-werken 
van Antwerpen gehandeld heeft, niet met eenen particu
lieren, iviins slael van zaken altijd meer of min geheim en 
onbekend is, maer met ecne naemloose sociëteit, waervan 
alle de opcralten AEN HET ONDERZOEK VAN HET 
GOUVERNEMENT ONDERWORPEN ZYN en publyk 
qemaekt warden-, iedereen kan zich verzekeren VAN DE 
'VASTE EN GEGRONDE VVAERBORGEN DIE DEZE 
COMPAGNIE OPLEVERT. Zy bezit een ongeschonden 
sociael capitael, teenemael gestort, van 40 millioen, 
door welk hareschuhleischers zich, in geval van te-kort, 
zouden kunnen vergoeden, onverlet gelaten nog twee 
personneelo waarborgen die zich in do aden MET HET 
GOUVERNEMENT AENGEGAËN verplicht hebben. 
Welke andere ondernemers souden den waerborg van 10 
millioen sociael capitael aen geboden hebben ? » 

Welnu, de belanghebbenden verklaren ons, op het 
oogenblik dat M. Frère deze duidelyke verklaring in de 
mïdden-sectie en door haer aen de Kamers deed te we
ten in IS62. DAT DE COMPAGNIE ZICH REEDS IN 
EEN ZEER SLECHTEN STAKT BEVOND! Haer capi
tael, welk volgens de minister, ongeschonden ivas, was 
fel aengorand, gelyk het blykt uit echte openbaerge-
inaekte stukken, en de controle van het besluer » en be
stond eigenlyk niet. 

Wy vragen Jl aen al wie van goede trouw en onpar-
tydig zyn wil, wal moet men denken van zoo eeno hou
ding? Indiende prospectussen van Langrand afkeuring 
verdienen, zyn de stoute beweringen van den minister 
van flriancieh vry van alle opspraek?.... Zeker neen, ten 
ware het liberalisme, in deze zake ook, twee maten en 
twee gewichten gebruikte. » 
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E2et £©Dae2£2e. 
De redevoering, in 't Concilie door Mgr. Dechamps 

over de oufeilbaerheid uitgesproken, heeft eenen groo-
len indrukte weeg gebracht; enden weg geopend lot 
eenen oplossing, welke, naer 't schynt, zal aenveerd 
worden door eene onlzaggelyke meerderheid, zoo niet 
door al de Concilievaders. •"*' 

Daegs nadat Mgr Dechamps gesproken had, hebben 
de eardinalen van Schwartzenberg en Doanet, bene
vens de aertsbisschop van Saragossa, zyne woorden 
ingeroepen tot slaving hunner teksten. Er is meer : 
Mgr Dupaloup zou het verlangen uitgedrukt hebben, 
eene byeenkomst met onzen geéerden aertsbisschop te 
heiben. 

De afgezant van Oostenryk te Roomen heeft zich ge-
haest den miuisler van Beust verslag te geven over hel 
gebuurde, alsmede den diepen indruk bekend te maken, 
dien de redevoering in de hoofdstad der Christene we
reld had gemaakt, den minister de gelukkige gevolgen 
latende voorzien, die er van te verwachten zyn. Blyven 
deze gevolgen niet achter, zooals men hopen mag, het 
zal voor Belgenland en voor zyne bisschoppen eene 
groote eere zyn. 

De H. Vader heeft den 25 Mei de feeslmis ten 40 ure, 
in St-Jan van Lateranen gecelebreerd en daer kapelle 
gehouden. Het H. Collegie, de bisschoppen, de prela-
turc, de senaet,-hel leger, eenige leden van het diplo
matische korps en eene onlzaggelyke menigte woonden 
de plechtigheid by. Ondanks de warmte, zag de Paus 
er frisch, rustig en als verjongd uil. Als naer gewoonte 
gaf hy den plechtigen zegen van het balkon boven den 
gang, vanwaer men de groote ruïnen, de waterleidin
gen, het romeinsche veld tot aen de bergen van Alba, 
Sibina, en Socrale kan zien. 
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Mj3it!köEnS3cc2rg23e. 
Blankenberghe heeft ook den weldadigen invloed 

ondervonden der gemakkelyker en rappere gemeen
schap by middel der yzerenwegen. Zoohacst die bad-
plaets, ten jare 1864, door eene spoorbaen verbonden 
wierd aen Brugge en, bygevolg, aen geheel het Belgi
sche spoorwegnet, is het aental der badgasten en be
zoekers aldaer ontzaglyk toegenomen. Wy gelooven 
onze lezers aengenaem te zyn, met hun dien aengroei 
mat officieel» cyflers kenbaer te maken : 

In 1859 wierd Blankenb. bezocht door 3116 badgasten. 
» 1860 
» J81H 
» 1862 
» 1865 
» 1864 
» 1863 
» 1866 
» 1867 
» 1868 

V 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
s 
B 

» 
» 
» 
ï 

» 
V 

» 
j> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
8 

» 
V 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

5554 
5279 
2742 
3773 
4578 
5787 
4142 
6806 
9116 

» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 

Bovenstaende tabel bevat enkel het aental der vreem
delingen, die geheel het badgety, of een deel ervan, 
hun wettig verblyf in Blankenberghe hebben gehouden, 
en bygevolg beschouwd worden als blyvende toeristen. 

Wat de dagelyksehe bezoekers betreft, dezer aental 
is inderdaed ontzaglyk groot. Ten bewyze geven wy 
hier eenige uittreksels van officiëele verslagen der 
Spoorwegmae'tscbappy van Brugge naer Blankenberghe. 
In 'tjaer 1854 wierd Blankenberghe bezocht door: 
Gedurende de maend July 22211) 

J> » » Augusly 52494) 73804 reizigers. 
» » » September 19099) 

fn'I. ja er 18.65: 
Gedurende de maend July 27958) 

» » » Augusly 40900) 95875 reizigers. 
» » » September 25'öi 7) 

Het lotael der 12 maenden bedroeg 148195 reizigers. 
ïn 'tjaer 1866 : 

Gedurende de maend July 21737) 
» » » Augusly 22492) 59047 reizigers. 
» » » September 14818) 

Het totael der 12 macndèn bedroeg 413972 reizigers. 
In 'tjaer 1867 (Expositiejaer van Parys): 

gedurende du'maend July 18595) ,..^.x.n . . * i .;,„,., hdj'M reizigers. » » » Augusly 40961) ö 

Het totael der 12 maenden bedroeg 439401 reizigers. 
Dit cyfer van <Jo9iOI reizigers is verdeeld als volgt: 

1» klas, 11596. 
2° » 25965. 
3° » 96040. 

Het aental dor heden gebezigde badwagenljes be
loopt lol 149. 

Hierby moeien eene menigte byzondere badwagen
ljes gevoegd worden, die uitsluilelyk ten dienste van 
derzelver eigenaers zyn. 

Ziehier nu eenige officiëele cyfers der ontvangsten 
van do zcobaden : 
In 'tjaer 1865 fr. 15,376 50 
» » iSGi » 13,457 25 
» » 1865 » 19,476 50 
» » 1866 » 12,206 40 
» » 1867 » 25,856 90 
» » 1868 » 58,455 50] centimou voor kinderen. 
Uil de hierboven opgegevene cyfers blykt overtui

gend dal de voorspoed van Blankenberghe zichlbaer en 
gevoelig aengroeit. Zooals wy 't zeiden, hoeft de aen-
leg des yzerenwegs van Brugge naor Blankenberghe, 
en de onlangschc vertakking dezer spoorbaen tol het 
opkomende dorpje Hcist aen zee, machtig veel by ge
dragen lot die klimmende welvaerl. De acnstaende ope
ning der schoono on nutligc Schuilhavea zal een nieuw 

Elk badwagenlje wordt 
afgeleverd in verwisse
ling van een kaerlje van 
00 amlimen voor volwas
sen personen en van 50 

element van aenlokking ter bezoek voor Blankenberghe 

Sinds een zestal jaren, zyn te Blankenberghe VIER EN 
ZESTIG groote nieuwe gebouwen, villa's, hotels, byzon
dere woningen en koffiehuizen, opgetrokken langs den 
zeedyk, die meer als 28 meters breed en eene der be-
koorlyksle zomerwandelplaetsen van Europa is. Meer 
als 30 vragen van oorlof tot grondaenkoop en bouwings-
werken wachteden het verleden jacr nog op een gun
stig antwoord. 

Ook in de binnenstad, al waer door den ondernemings
geest eene om zoo te zeggen geheel nieuwe en breede 
strale is gemaekt van de standplaets des yzerenwegs 
tot aen den zeedyk, vermenigvuldigen langs andere kan
ten de nieuwe huizen van jaer tot jaer. 

dcBfiiecsuteraeel van BBrnggc. 
Zitting van 28 Mei. 

De zitting wordt om 5 1/2 ure geopend. 
De raed vangt zyn dagorde aen : 
4° Bestelling van diplomas aen MM. Cuypers-Daghe-

let en Popp, diplomas in de tentoonstelling van Rot
terdam bekomen. 

2° Hcspicen. — Bouwing in de Poltcry der zael De 
Penaranda. waervan het bestek beloopt tol 19,498 fr. 
72 c. — Er blyfl nog 47,542 fr. 59 c. beschikbaer op de 
fondsen door hel testament De Penaranda gegeven. Het 
te kort zal op het budjet van 1871 gebragt worden. — 
Aenveerd. 

De raed geeft een gunstig advies aen eene verwisse
ling van grond te Vlissoghem en aen de aenkooping van 
een parceel grond te Oostwinckel. 

De n0" 5 en 6 van het dagorde worden tot de loeko^ 
mende zitting uitgesteld ïn afwachting der uitleggingen 
aen het besluer der hospicen gevraegd. 

7° Nyverheidschool. — Rekening van 1869 die zich 
soldi^t als volst i 

Overschot fr. 828 06. — Goedgekeurd. 
8° Gemeenlerekenbaerheid 1869. — Overste! van kre

dieten. 
De onvoorziene uitgaven die van 2,500 fr. zyn, zyn 

1,350 fr. overtroffen geweest. — De jaerwedden der 
bedienden aen de Kom (4,500) van 59 fr. 38. — De 
onderhoudskosten van schooyers in het bedelaerswerk-
huis (16,000) van 5,898 fr. 90. 

9° Petroolkot. — Opzegging van den huerpacht van 
M. De Ranlere, het gemeenlcbeslucr bezit van den 
grond willende nemen. — Toegeslaen. 

10° Voorstel betrekkelyk de laslen der hospicen. 
M. de sekretaris geeft lezing van den volgenden voor

stel van t\I. Termole : 
Het besluer der burgerlyke godshuizen van Brugge, 

wordt verzocht van de volgende punten te onderzoeken 
en er verslag van te doen aen den gemeenteraed : 

Ware het niet voordeelig, dal er gesteld wierde, als 
voorwaerde der verpachting van hofsteden en andere 
landgoederen : 

1° Dat het regt van gebruik van den afgaenden pach
ter zal eindigen, voor de landen, met hét weeren van 
elk eerste oogstvruchlen, cu voor de gebouwen en 
boomgaerden, hovenierhoven, bosschen, mcerschen en 
garzingen met het zelve lydstip van eersten October; 
behalve nogtans dat hy, afgaenden pachter, zal vermo* 
gen: a) van te plukken, wanneer zy hun wasdom heb
ben, de vruchten van de boomgaerden; b) van te laten 
in de bilken lot einde garsgang, de becslialen die er 
geleid zyn als kweèkgoed of om te vellen en ook de 
jonge poerden; c) van te behouden hel noodig gebruik 
aen de schueren lot 1 January. 

2° Dal, voor de eigendommen waer dit gebruik niet 
en beslaet, den afgaenden pachter zal genieten van zy-
nen opvolger, de prysie der velten zich bevindende in 
de putten en messingen, alsook der navetten van den 
laetslen oogst. 

41° Rekening van plankieren."— Vernieuwing der 
onderneming. ~ Lastenkohier. 

M. Van der Plancke geeft lezing van eenen brief van 
iVl. Delacenserie vader, door welken deze, in tegen
woordigheid der benoeming van zyncn zoon als bouw
meester der slad, vraegt om vaa de acnneming der 
making van plankieren ontlast (e worden. — Die Vraeg 
wordtin aenzien genomen. Hel lermyn deraenneming 
eindigde dun 31 December toekomende. 

De achtbare schepen steil voor den lermyn der toe
komende acnneming op IS maenden vast te stellen en 
eenige.kleene veranderingen aen het lastenkohier toe 
te brengen. — Aenveerd. 

E>© CrrftïscEBsM'®. 

Wy lazen deze week in een beursbericht van Brussel 
dat er eenige verbeteringen waren in de obligalien van 
den yzerenweg van Granollers (Spanjen). YVy hebben 
onmiddelyk hierover inlichtingen genomen, en wy ver
nemen dal do concessie op nieuwgaet te koop acngo-
boden worden, maerdat de obligalien voor dezen oo
genblik weinig of geene weerde hebben. 

Een overgroot getal borgers en dienstboden zyn be
zitters van die obligalien. 

Het ware te wenschen dat de dagbladen hun daer-
mcde wat bezig hielden, om mnetregcls te nemen ten 
einde do intresten der obligalichouders voor'Ie slaeh. 

P. S. Wy vernemen uit Brussel dal er liefhebbers 
zyn die willen 25 fr. geven voor do Granollers, maer 
zy raden de obligatiehouders aeo van ze niet te ver-
koopen, alvorens do verkoop der concessie heeft plaels 
gehad. 
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liccMerlj Et© Sii'wncj'St.. 
HOF VAN ASSISEN VAN WEST-VLAENDEREN. 
Het hof heeft zaterdag namiddag uilsprack gedaen in 

zaek van Malhilde Annet, zy is oerwezen geworden: 
1° tot 3 maenden gevang en 26 fr. boete voor ieder der 
6 feiten van verheling; 2° lot eene gevangzilting van 
3 maenden en eene geldboete van 20 fr. uit hoofde 
harer medeplichtigheid aen eene diefte te Oostkerke, 
zonder bezwarende omstandigheden, ten nadeele van 
Thomaere bebreven; 3° tot G maenden gevang voor 
ieder der vyf feiten van medeplichtigheid waervan zy 
plichtig herkend is geweest in de dicften by middel van 
bezwarende omstandigheden, bedreven in de gemeen
ten Knocke, Oostkerke, Schoore en St-Pielers-Capellc 
in de maend September 18G8. 

De zaek van Karel Watthy, van Eerneghem, beschul
digd van zyn kind omhals te hebben gebracht, met het
zelve in den beerbut te werpen, is dysendagafgeloopen 
Watthy is onschuldig verklaerd en vrygesproken. Hy 
wierd verdedigd door JV1. Van der Meersen, avocaet te 
Brugge. 

TydSfiageaa BSSI Kwjase. 
Oproerïge benden. — Uit verschillende brieven, uit 

Rome ontvangen, blykt dat benden Garibaldisteu van 
400 a 500 man, de pauselyke grenzen by Toskane over
schreden zyn. In brieven van heden wordt bericht, dat 
zy door de zouaven over de grenzen-zyn teruggejaegd. 

Vrydag in de vorige week heeft de policie in eenen 
wynberg voor de poort van den H. Paulus een acnzien-
lyke voorraed wapenen ontdekt. In een naemloos schry-
ven werd de overheid van die verborgen wapcnplaels 
verwittigd, en de aengifte was zoo nauwkeurig gegeven, 
dat de gendarmen niet de minste moeite hadden om ze 
te ontdekken. 

Florencië, 31 mei. — Ten gevolge der laetstc pogin
gen, om benden samen te stellen, hebben er te Genua en 
in, de omliggende dorpen, eenige'nazoekingen plaels 
gehad. 

Men verzekert dat het gouvernement van VioJor-Em-
manuel maelregelsgenomen heeft, betrekkclyk het heen 
en weer varen der schuiten van en naer Zwitserland, op 
het meir van Como. 

Florencië, 1 juny. — De Ilaliu zegt, dat eene bende 
vluchtelingen van Lugano op Casino gericht wordt; 
men verzekerde dat Nalhan de bende kommandeerde. 
De douanenwacht marcheerde op Callico, om aen de 
bende den weg af te snyden; zy is by hel verschynen der 
troepen uileen gegaen. De bevolking, zegt het blad, is 
vyandelyk aen de inzichten der benden. 

liieziasg vasa cesa ELoaaiaag in Sprasjjc. 
M. Garrido heeft in de corlès voorgesteld, onmidde-

lyk eenen koning te kiezen, en indien deze niet en 
wierd gekozen na'drie achtereen volgende slemmingen, 
de bondsrepublyk zou worden aengenomen. 

Men gaet over lot de lezing van liet verslag der com
missie ópzichlens de kiezingvan eenen koning. 

De beraedslaging zal aengekondigd worden, acht da
gen voor de zitting en zy zal duren lol (lalde kiezing 
van eenen koning gedaen zy. 

De afgevaerdigden zullen het bulletyn van kiezing 
eens koniugs onderleekenen. 

De kiezing zal geldig zyn als zy gestemd wordt mei 
eene stem meerderheid der aenwezige gedeputeerden. 

Na de kiezing zal de koning, in koninklyke zitting 
der corlès, trouw aen de grondwet zweeren. 

M. Rogo Auaso heeft eene wyziging voorgedragen, 
ten einde de kiezing van den vorst te bekomen met de 
volstrekte meerderheid der gekozene afgevaerdigden. 

B&amg) op eïeaa yzercia-wcg'. 
« Poitiers, 27 mei, 8 u. 53 m. 's avonds. 

«Dezen morgend, ten 9 ure 4b minuten, is de post
trein, komende van Limoges en gaende naer Poiliers, in 
de vallei van Clain, van eene helling van 70 voeten 
gestort. 

» Er werden vyf waggons verbryzeld ; men had doo-
den en gekwetsten te betreuren; de oorzaek van hel 
ongeluk wordt aen hel breken ecner as toegeschreven. » 

De kompagnie van Orleans zendt aen den Temps, de 
volgende inlichtingen over dit ongeluk: 

» De trein n° 332, ten 5 ure 's morgends uit Saint-
Sulfure-Laurière vertrokken, is ten 9 ure 50 minuten, 
op 5 kilometers afstand van Poiliers, naby den tunnel 
vanSainl-Bcnoist, ten gevolge van het breken der as 
van eenen wagon, builen de sporen geloopen. Het 
machien en de eer.ste wagons zyn op den weg blyven 
slaen; doch de.acht laetste waggons zyn van de helling 
gevallen. 

Drie reizigers, MM. Bóuleillierdu-Retril, grondei-
genaer te Balresse; Brouillard, pastoor van Notre-
Dame-de-Mon(morillon,en Bradou, soldaet in garnizoen 
te Lyon, werden op den slag gedood. 

» Acht andere reizigers en een beambte van d n trein, 
werden gekwest. 

» Verschillende geneeshearen, in alle haest uit Poi-
tiers geroepen, hebben aen de gekwetsten de zorgen 
toegediend, welke door hunnen toestand veruischt wer
den. » 

Tropmann uit de dagbladen verdwenen, pas heefl Des-
sous-le-Monslier genade bekomen, pas heeft de moord 
Ie iVlelsea, in Engeland plaets gehad, of er treedt een 
nieuwe Tropmann in dal laelsle land op, die niet min
der als zeven mensclien in de eeuwigheid geslingerd 
heeft. 

Een zevenvoudige moord is, waerschynelyk zondag 
22 illei 's morgens/even na hel aenbrekon van den dag. 
gepleegd in liet engelsche dorp Denham, naby Ux-
bridge, aen den groo'ten weg (usschen die stad en Ox
ford gelegen. De slachtoffers zyn, Emanuel Marshall, 
een smid en fabrikant van landbouwwerktuigen, een 
braef en oppassend man van 55 jaer, zyn vrouw, na
genoeg even oud, zyne zuster, iets jonger (die een paer 
dagen later met een jongen tuinman uit Ilerefordshire 
in 't huwelyk zou treden), drie kinders van 4 tot 8 jaer 
(het jongste kind was elders gelogeerd, wegens de druk
te rnet het huwelyk der tanle) en de grootmoeder van 
't gezin, eene vrouw van 77 jaer. 

De woning stond buiten het dorp, tamelyk afgelegen, 
zoodat het tot dysendag morgend heeft geduerd, eer de 
moord wierd ontdekt. Een meisje, dat het bruidskleed 
van de arme Marie Ann kwam thuis brengen, geen 
gehoor krygende, gaf hel eerste alarm. Een van do 
buren, met behulp van eenen voorbyganger, de deuren 
van het overal gesloten huis, geforceerd hebbende, zag 
allereerst de lyken van Marshall's vrouw en schoon
zuster en van de twee oudste kinders. 

Het is zekere John Jenkins, die pas uit de gevange
nis was ontslagen voor eene zaek, wacrin Marshall 
tegen hem had getuigd. Zeer vermoedelyk is dus wraek 
de dryfveer geweest dezer afschuwelyke misdaed. Te 
High Wycombe is ook zékere Robinson gearresteerd, 
verdacht van medeplichtigheid. 

Küyaa geweer! Wlyaa geween»! 
Was de angstige kreet, die men vrydag morgen, by 

het aenbreken van den dag, door belgische soldaten te 
Brussel, hoorde uitroepen. 

Ziehier in welk geval : 
In de slraet Grand-Hospicc, is er een wachthuis, en 

het schynldat, terwyl onze moedige vaderlands-verde-
digers zich aen ecné zoele rust overgaven, waeraeo. de 
schildwacht insgelyks deel nam, er eenige spotvogels 
met de geweren'der waclil de plale gepoetst zyn. 

Het is onnoodig te zeggen, dal de geschiedenis van 
die soldalenwacht, welke op eene zoo nieuwe als on
verwachte wyze ontwapend is geworden, bliksemsnel 
in de stad verspreid wierd. 

En niet zonder rede. Men verbeelde zich die brave 
piotten, wakker wordende en zich beroofd zien van 
hunne geweren, zonder dat men van deze laetste [hel 
minste spoor kon ontdekken. En als men denkt dat het 
soldalenspel maer 40 millioen per jaer ea kost, dan 
moet ieder toch bekennen, dat wy er veel vermaek van 
hebben voor eenen kleenen prys. 

Wal de geweren betreft, deze zyn by eenen gcnerael 
aengekomen, die ze met opene armen ontvangen heeft. 

Welke vreugd! Maer ook welke roemryke toemkomsl! 

STAD ANTWERPEN. 

X^eeslIlag , v a n S Ï S m i l l i o e n ü « . ( I S ï ï * ^ ) . 
10° Gedeeltelijk aflossing. — Lyst der 10c trekking. 

Woensdag 1 Juny 1870. 
524 oblifffiücn uilkcerbncr op 1 September 1870. 

20939 winl fr. S0000 
J20G90 5000 
200932 1000 
210600 1000 
132Ü0 500 

20351 wint fr. 500 
150971 «00 
165111 500 
217777 500 
242843 500 

De volgende 50 nummers zyn nilbeü'.elbaer met 200 IV. : 
2014 55638 9.0495 120305 104205 19'i2!0 229084 
2084 899.13 102011 157088 160304 218988 231050 
57Ü9 90G27 109800 152847 1719G0 228123 257431 

58465 90913 128501 105975 182434 228523 2GG870 
51811 95438 

Sc!aB»ikkcIyke nuooa'iïefi'ytcaa Bas E&agelaira«H. 
Terwyl zekere menschenvrienden hun best doen om 

do doodstraffe af te schaden, gaen de moordenaers voort 
met onnoozelen den hals af te snyden. Pas is de zaek 

'<t KÊCÏÏWS vasa «Ie wek©. 
De veranderingen der yzerwegen ons te late toege

zonden, zyn wy verpligt dezelve Ie verschuiven tolde 
toekomende week. Ziehier de eenige die wy heden aen 
onze lezers kunnen medcdeelen. 

Van lintgqc naer Oostende: ten 7 u. 17 m., 8u.28 
m.*, 9 u. 54 m., 10 u. 45 m., 2 u. 57 m., 7 u. 25 m.*, 8 u. 
52 m. 

Naer Gent, enz. ten 7 \v. 15 m.. 7u. 58 m., 10u. 08 ra., 
12 u. 45 m., 5 u. 27 m.', G u. 15 m., ö u. 58 m., 8 u. 55 m. 

— Ter veemarkt van dynsdag telde men 248 hoorn
beesten. De verkoop was niet zeer levendig. 

— De luchtkamer der notarissen van het arrondisse
ment Brugge, in hare zitting van dynsdag heeft zich 
voor hel dïensljaer 1870-1871 als volgt samengesteld: 
Voorzitter, M. Fclix Van Cailiie, van Oostende; Syndi-
kus, M.August i)e Busschere, van Brugge; Verslag
gever, M. Mi'iiri Claeys, van Ooslcamp; Sekrelaris. M, 
Kaymondus Termote,'van Brugge; Tresorier, M. Aman-
dus Vuylstekc, van Zwevezeele; Leden: AlM. Ch. Do-
vriend l, van Coriemarck en Fel is Wauters, van Thielt. 

— Macndag namiddag hadden er ongevallen plaels ten 
hui.'.e van M. De Vos, juwelier op don hoek derGroote 
Markt. Aen de werken welke men er verrichtte brak de 
stelling door, ten gevolge waervan twee werklieden 
vielen: de genaemde Karel Depapc, metsersdionder, oud 
56 jaren, wonende Ryke Pindersstraet, en Willem van 
Rooscbcke, oud 50 jaren, wonende .Jan Boonemstraet; 
do eerste werd gewond aen hel hoofd en do rechte hand 
en naer S. Jans-hospilael gedragen, nadat twee heel
meesters ter plaels waren geweest; de andere bekwam 
wonden acu het been en de linkerhand en werd naer 

zyne woning overgebracht. De wonden van den eersten 
bieden gevaeraen. 

Men schryft de oorzaek van dit ongeval toe aen den 
overlast der stelling. 

— M. C. Verstraele, vrederechter, is macndag met 
eenparigheid van stemmen, als Stadhouder benoemd 
der Koninklyke Gilde van St. Sebasliaen van Brugge, 
in vervanging van M. Van Lede, overleden. 

De inhuldiging zal met veel plechtigheid geschieden 
en ter dier gelegenheid, zullen de leden den nieuwen 
Stadhouder een luisterlyk banket aenbieden. 

— Dynsdag 51 mei, hebben de stokers hunnen laet-
slen schoonen dag gehad, ook is de fabriekering der 
sterke dranken groot geweest. 

Om aen onze lezers een nauwkeurig gedacht te geven 
van den opbrengst van dien dag, hebben wy het officieel 
cyfer ontvangen der reglen door de stokers van onze 
stad alleen belaeld. 

Men weet dat die reglen op het derde van den totalen 
opbrengst der fabrikering geschat zyn ; dus, de eersten 
kennende, zullen wy aenslonds de tweede hebben. 

Ziehier de optelling der ontvangene reglen: 
MM. Van Mullem-Torreborre fr. 1707-25 

Verslraete-Lycke 
Van fioulryve 
Schavcrbeke 

1455-40 
910-40 
465-50 

Totael, fr. 4026-55 
die, door dry vermenigvuldigd, geven: 
MM. Van Mullem-Torreborre fr. 5591-75 

Verstraete-Lycke 4560-20 
Van Houtryve 2751-20 
Schaverbeke 1596-50 

Totael, fr. 15,879-65 
Men heeft dus in dicu enkelen dag te Brugge Voor 

15,879 fr. 65 c. sterken drank opgebragl die, in kleine 
glazekens aen 5 centimen gerekend, helgrool cvfer van 
277,595 fr. geven. 

— Eergisler was geheel de coupure in omroer; men 
zag van alle kanten policie-agcnlen, het parket was er 
insgelyks tegenwoordig. Zy begaven zich naer den wa
termolen aen het Yzeren Hekken. Wy vernemen dat 
de justicie in dien molen drie soorten van dairink aen-
geslagen heeft. Men heeft de zegels gelegd op al de 
plaetsen waer die materie is gevonden geworden. Men 
zegt dal er in eenen andoren molen ook eene onder
zoek gedaen heeft. 

— Maendag, 2d Sinxen, zal, in onze hoofdkerk, de 
jaeriyksche vergadering plaels hebben van 't genoot
schap van don II. Franciscus Xavcrius, onder voorzitter
schap van Mgr Wemaer, huisprelaet van Z. Heiligheid 
en Vicaris generati. 

— Wy vernemen dal de militianen der klassen 1865, 
1865en 1807 voorliet tydstip van het kamp onder de 
wapens komen geroepen te worden. 

Volgens eene onlangsche beslissing van den minister 
van oorlog, worden de getrouwde milicianen der klas 
van 1865 niet binnen geroepen. 

— Men bericht ons dat er te Gent by persoonen die 
gecne kennis van schilderyen en hadden, een panneel 
gevonden is, hetwelke wordt toegeschreven aen Jan Van 
ïüyck. Hel verbeeld hel hoofd van Joannes op de schotel. 
Het zou onze stadsgenoot, M. De Graene, glasschilder, 
Kloosterslraet, 29, Antwerpen, zyn, die het stuk ont
dekt heeft en die ook met den verkoop belast is. 

Wy willen nadere inlichtingen inwinnen alvorens de 
zaek verder te bespreken. 

•»— De pryskamp, verleden jaer door de vrye Asso
ciatie der landbouwers van Ghistel geopend, en tot 
doel hebbende het bekomen eener twee soortige plant 
van tarwe, rugge, of haver, heefl beslist, dal deze prys
kamp zou behouden worden voor het jaer 1870 aen de 
volgende voorwaerden: Hen prys van 1000 fr. of een 
kunstvoorwerp van gelyke wreerde zal toegekend wor
den aen den persoon, die eene baslacrdplant zal aen
bieden, waervan het graen eene handelsweerde kan 
verkrygen. 

— Dysendag heeft een rukwind twee vleugels van 
den windmolen van het gesticht van M. Breyne, te 
Yper, weggenomen. Een aenzienlyk deel van het dak 
van den molen is met den zelfden slag weggerukt ge
weest. De vleugels zyn verbryzeld. Op het oogenblik 
van het toeval, was de molen in volle werkzaemheid. 

— De veldwachter Van der Schaeghe, van Ste-Kruis, 
komt een behendigen kwaeddoener aen te houden, den 
genaemden E. V... welke in Hollanden Belgenland, 
sedert drie weken eene menigte dieftcn begaen heeft. 
Vrydag laetslleden was hy te Sinte Kruis in de woning 
gedrongen van A. II. en wed. K. alwaer hy nog al eene 
groote somme geld en juweelen heeft gestolen. Het is 
een kerel zeer ervaren in het uitoefenen van zynen die-
vensliel, en hy bezocht zeer dikwyls de marlen en foi-
ren dezer streken. 

— Zondag laetst heeft den zoolang aengekondigden 
stoet, verbeeldende deaenkomst von Baudewyn VII óp 
hel kasteel van Wynendaele, plaets gegrepen op den 
wyk over Statie. 

Reeds van twee ure begon het volk zich in beweging 
te stellen, om deze feest te gaen bywonen. Omstreeks 
5 ure wierd de toeloop van vreemdelingen zoo groot 
in onze stad, dat de straten brobbelden van volk; men 
zou ge/cid hebben dat eenen yzerenweg op elk uiteinde 
der straten geplaetst was, en zyne duizendc reizigers 
al met eens in onze stad wierp. 

liet volk dat zich zondag op dezen wyk bevond, mag 
ruim geschat ^vorden op 10,000 menschen.. 

Een heerlyk weder begunstigde deze feest, die zonder 
ongevallen isafgeloopen. {Landbouwer, vanRousselaeie.) 



— Een jong koppeltje, op huwelyksspeelvoyage, was 
te Arlon stil gebleven, om de stad en omstreken te be
zoeken. Zy kwamen op het gedacht om de nieuwe cel
gevangenis te gaen zien, die nog niet bewoond en is, en 
bekwamen den sleutel van eenen boodschapdoener. Om 
11 uren 's morgens traden zy het huis binnen, doorlie
pen de gangen, kamers en andere plaetsen, deden de 
ventilateurs spelen, en traden in eene cel. Ongelukkig-
lyk en kunnen de celdeuren maer langs buiten geopend 
worden, zoodat onze bezoekers in de val zaten 

Zy kloppen, slaen, weenen, niets komt, niets ant
woordt, ténzy de weergalm hunner slagen in de lange 
gangen des gebouws. 

Twee, drie, vyf uren verloopen, nog altyd zonder 
hulp. De schrik overvalt hun, te meer, daer zy weten 
dat het gevang eerst zes of zeven weken later bewoond 
zal worden Gelukkiglyk kwam om 7 1|2 uren des 
avonds een werkman een vond doen; hy hoorde het ge
schreeuw van het jong opgesloten koppeltje, en stelde 
een einde aen hunne marteling. 

De jonggetrouwden en zuilen nooit don voet meer 
stellen in eene celgevangenis, zeggen ze. 

— Zondag morgend is de jachthond van eenen offi
cier, in het voorgeborgte der Maire te Doornik wo
nende, eensklaps razend geworden, heeft zyne keten 
verbryzeld en is op den dienstknecht gesprongen, dien 
hy gebeten heeft; daerna heeft hy nog vier andere hon
den van bet voorgeborgte gaen byten, waervan een in 
zyn kot; de dienstknecht wapende zich met een geweer, 
liep achter den hond dien hy met het eerste schot trof 
en doodde, kwam dezelfde bewerking'doen, en zulks 
met de grootste koelbloedigheid, op de andere honden 
die het dol beest had gebeten, 't Is slechts na deze ge-
nomene voorzorgen, dat de dappere soldaet dacht om 
zyne wonde te heelen, waerna hy zyne pyp rookte en 
zyn gewoon werk deed, alsof er niets gebeurd en ware. 

— Iets wat niet dikwyls vooren en valt, en dus wel 
« in de gazette mag staen » is het huwelyk van drie 
broeders op eenen dag. Dat is gister te Gent gebeurd. 

De ouders van de bruidegoms zeiden zeker: 't gaet al 
met eene ruzie door, en 't is waer ook, 

— M. Bara beeft zich van daeg naer Doornyk bege
ven, om er de zitting der liberale associatie by te wonen. 

— De zittyd der negen provinciale raden van het ko-
ninkryk, zal op 5 july aenstaende geopend worden. 

— M. Nolhomb is in het cabinet van M. Celarier ge
roepen, welke met het onderzoek der zaek-Langrand 
gelast is. 

— Gister nacht is koning Leopold door onze statie 
gereden, komende van Londen. 

— De koning zal dynsdagdenministerraed voorzitten. 
— M. Van Eecke, lid van den provincialen raed van 

Westvlaenderen, is den 23 dezer, te Moorslede over
leden, in den ouderdom van 58 jaren. 

— De opening van den yzerenweg van Poperinghe 
naer Haezebrouk, zal den 10 dezer plaets hebben. 

— MM. Zuber en Piens, van Brugge, zyn tot leden 
der kommissie benoemd, voor het afdyken van het 
Zwyn, oud haven van Sluis. 

— Te Sint-Truiden moeten er nog al veel boomgaer-
den zyn, daer wy in een blad dier streek eene bekend
making lezen waerby er op woensdag toekomende eene 
vendilïe plaets heeft van meer dan 100 kersenboomen. 

Het hooigras ontbreekt er ook niet, want den 22 de
zer gaet de graef d'Outremont, te Duras, er 50 hectaren 
verkoopen. 

— De molen waervan wy op onze 5* bladzyde spre
ken, wordt gebruikt door een lid van onze gemeen te-
ra ed. Het schynt dat dezedairink gebruikt wordt tot het 
maken van chicorei, dewelke naer Gent verzonden 
wierd. Indien men de geruchten die in omloop zyn moet 
gelooven, doet dit Gentsche huis jaerlyks voor een mil
joen franks zaken. 

— De moordenaers van Prins van Arenberg, zyn deze 
week door het hof van assisen van Sint-Petersburg tot 
15 jaer dwangarbeid en levenslange verbanning naer 
Siberië veroordeeld. 

— De duitsche dagbladen bevatten het verhael van 
een verschrikkelyk ongeluk, hetwelk den 13 Vlei op de 
linie van den spoorweg van Bucharest naer Giurgewo, 
heeft plaets gehad. Een plcziertrein, uit een 20tal ry-
tuigen samengesteld, wierd in de statie van Vedra door 
eenen koopwaren trein doorgesneden. Meer als 100 per-
soonen wierden gekwetst, van welke verscheidene ge-
vaerlyk; 12 persoonen zyn zinneloos van schrik ge
worden. 

— NEN EZEL MINDER. Op zekere prochie moest er ge
kozen worden voor nen burgemeester der doctrinaire 

Early. Toen de stemming gekend was, stond de oude 
urgemeester droef te pronken met.... eene buis. Wel 

is waer, hy heeft de minderheid met een eenig stem
meken, maer toch hy was af! — 

Dat ongeluk moest toegeschreven worden aen den 
dood van eenen ezel (met vier poolen, verstaet ge my ?) 
't was dat ongelukkig toeval! Er was in die gemeente, 
sedert het verloopen der voorgaende kiezing, nen ouden 
braven werkzamen ezel gestorven, en door dat onge
lukkig toeval betaelde de ezelverliezer, om kiezer te 
Myven, in contributie eenen gulden te kort. Of er in 
die gemeente, om die aerdigheid, gelachen wierd, is 
gemakkelyk te verstaen. 't Was inderdaed een kiesge-
valletje om er recht goed mede te lachen: Een ezel 
min, maekte er eenen nieuwen burgemeester! 

En als morael stel ik dees leer: 
Een ezel min, een ezel meer, 
Stelt burgemeester af en aen, 
't Komt meestal op nen ezel aen! 

BURGERLYKEN STAET. 
Huwelyken% 

Den 1 Juny. — Hector Jacqué, bedienden by de administratie van 
bruggen en wegen, met Marie De Vlaeminck, byzondere. Josepli Bet-
tenot, zilversmid, met Elisa Van Brussel, byzondere. Julianus Boere 
boom, timmerman, met Eroilie Plancke, byzondere. 

Den 2. — Petrus De Langde, werkm., met Caroline Bonheure, kantw. 
Joannes Gatry, metser, met Rpsalie Jatnin, weikv. Josephus Gilbert, 
meubelmaker, met Marie Claey's, kantw. 

Overlydens. 
Den 28 Mei. — Ludovicus Moerynck, echtg. van Isabella Daenekindt, 

75 j . , Wyngaerdslr. Garolus Bigler, echtg. van Amelia Bosson, 53 ,j., 
Bouveryslr. Joannes Janssens, wed. van Marie Vanden Broucke, 76 j . , 
Ste-Catharinaslr. 

Den 30. — Franciscus Lowyck, echtg. van Marie Stevens, 62 j . 7m , 
Jerusalemstr. Guslaef Gilleman, 94 j . , St-Joorislr. Alfons Van Dosse-
laere, -22 j . , Bouveryslr. Marie Yperman, 60 j , Jan Van Eyckplaets. 
Franciscus Vcrsliggheie, 80 j . , Ste-Catharinastr. 

Den 31. — Marie Garette wed. van Gornelius Loramez, 76 j . , Maeg-
denslr. Seraphine De Coninck, 67 j . , Bouverystr. 

Den 1 Juny. — Joanna Thylis, echtg. van Ludovicus Schoonooghe, 
73 j . , Oudenburgslraet. 

Den 2. — Marie Renier, wed. van Jacobus Jonckheere, Lange cei. 
Juliana De Waele, 32 j . , Mariastr. 

12 kinders onder de 9 jaer. — Geboorten, 20. 

BEKENDMAKINGEN. 

BEEIGT. 
Bij vonnis van den 25 Mei 1870, heeft de handelsrecht

bank van Brussel de Failliet verklaard der Maatschappij 
van Internationaal Grondkrediet, te dezer stede, Ko
ninklijke straat, N' 28, gevestigd. De schuldeischers 
dier Maatschappij worden verwittigd, dat zij de ver
klaring hunner schuldvordering moeten afleggen, ter 
greflie der handelsrechtbank van Brussel, voor den 20 
Junij aanstaande. 

Diegene hunner, welke ten dien einde geenen om
zendbrief zouden ontvangen hebben, worden aanzocht 
hun adres te zenden aan de Heeren POELAERT en DE 
BOECK, Advokaten, Ku ra tors der voornoemde Failliet, 
Koninklijke straat, Nr 28, te Brussel. Men zal zich ver
haasten hun onmiddelijk al de noodige inlichtingen te 
geven. 

SCH00NE K00PDAGEN 
T E L O P H E M . 

THaendag 4 en Dynsdag 5 July 1&70, juist om 
12 ure 's middags, ten verzoeke van vrouw weduwe Ja
cobus Decock en kinders, op d'hofstede en landen te 
Lophem (d'Haende Kooi), van : 3 goede Werkepeerden, 
10 Melkkoeien, verders twee jaersche Kalfveerzen en 
vette Veerzen, Kalvers, Zwyns, Kiekens, 2 Wagens met 
Beerbakken, Driewielkarren, Gbieze en landbouwers 
Alam, Menagiegoederen, eenegroote hoeveelheid Brand
hout en 14 hectaren Tarwe, Rogge, Vlas en Klavers te 
velde. 

Door bevoegden ambtenaer en betaelbaer ten kantore 
van Dcsiré Vanderbcke, Kaodidael-Notaris, Geld-
muntslraet, 37, te Brugge. 

Kantoor van den Notaris BOÜSSON 
T E O U O E 1 V B T J R Ö . 

A.m T o e w y zing- zonder uitstel, op MA END AG 
13 JUNY 1870, 3 ure namiddag, in d'herberg de Casino, 
te Oudenburg, by de Merkt van : 

1° Eene s c h o o n e H o f s t e d e met H. 9.52.63 
C. Land en Gars, te Clemskerke, verdeeeld in acht 
koopen, bewoond en gebruikt door de kinders KETE-
LAERS, voor het Land tot het scheeren van den Ougst 
1870, Garzingen tot Kerstdag van het zelve jaer, en 
Gebouwen 1 Mei 1871. 

2° Een s c h o o n H o f s t e d e k e n met H. 3-08-75 
G. Land, Boomgaerd en Hovenierhof, te Snelleghem, 
verdeeld in dry koopen, bewoond en gebruikt door 
FRANCISCUS CUVELIEKS, voor het Land tot 1 October 
1870, Hovenierhof en Boomgaerd, 15 Maerte 1871, en 
Gebouwen 1 Mei van het zelve jaer, mits de jaerlyk-
sche pachtsomme van 250 francs, boven alle de lasten. 

Alle inlichtingen te bekomen by genoemden Notaris. 
En B . V e n d i t i e onderde directie en ter ont

vangst van genoemden Notaris B o u s s o n , en door 
't ambt van den Deurwaerder Vanderhaeghen, te Ghis-
tel, op MAENDAG 27 JUNY 1870, 1 ure namiddag, op 
de voormelde Hofstede te Clemskerke, voor genoemde 
kinders KETELAERS van : 

4 Werke Peerden, wanof een met Kachtel, 5 Melk
koeyen, o Kalvers, 5 Zwyns, 3 Wagens, wanof een 
Speel wagentje, Karren, Ploegs, Eggen, Houtwaren. 
En verpachting van II. 3.53.89 G. Koeigars tot 15 No
vember 1870. 

BERICHT. 
De Bestuurraad der Maatschappij van verzekering te

gen brand De Vereenigde Eigenaars, gevestigd te Brus
sel, heeft, in zitting van 4 April, benoemd tot het hoofd-
agentschap van Brugge, de Heeren Jules Anthone en 
Leopold Ph Hippe. 

De Bureelen zijn gevestigd Naaldestraat, 10. 
De Bestuurder algemeen agent, 

HAMOIR DE REUS. 

MERKWEERDIGE KOOPDAGEN 
By ultachcldliiff. — DYNSDAG 14 JUNY 1870, om 

1 ure. te Knocke, op d'Hofstede en ten verzoeke Dheer 
Karel Traen : 

6 Goede Werkepeerden, 6 Melkkoeyen, 10 Kalvers, 
6 groote zeuge Zwyns met jongen, Kiekens, Ganzen en 
Duiven. 

3 Wagens, Ghieze, 2 Karren, Ploegs, Eegdën, enz. 
Betaelbaer ten kantoore van den Zaekwaernemef 

Adolphe Vandcr Hofstadt-De nieyer, Korte Zil-
verstraet, 4, te Brugge. 

UIT ER HAND TE KOOPEN 
Eenen Welgekalanten WINDMOLEN, waervan het onderste deel In 

steen, dient voor Stamkbt, en het bovenste in hout, voor Koorn-
Windmolen; met Woonhuis, Olie Magazyn, Giterne, Pakhuis en andere 
Gerieflykheden, benevens den Molenwal, twee Hovenierhoven en Zaei-
land, te samen groot zeventig Aren en zeventig Centiaren, volgens 
lylel al gelegen te Brielen, langs den steenweg naer Yperen. 

De hovenstaende goederen zyn verpacht aen PETRUS DUFLOC. 
Zich te addresseeren voor de conditien, by CHARLES DE BAENE, 

Poperinghe, Gaslhuisstraet, N° 46. Met gemak van betaling. 

D E F I A T O U T E C O N C U R R E N C E ! 
OCCASION TJNIQÜE. 

Plus de six cent mille Cigares 
de toutes qualités. 

PRIX COURANT: 
Cigares Maria Louisa, 45 fr. Ie 1,000; la caisse de 100 

cigares, 5vfr. 
Cigares de la Havane, réo-gondo, 32 fr. Ie 1,000; 3 fr. 

50 c. la caisse de 100cigares. 
Cigares Hussman, forme carré, 50 fr. Ie 1,000; 1 fr. 35 c. 

la caisse de 25 cigares. 
Trabucos, 40 fr. Ie 1,000; 4 fr. 50 c. la caisse de 100. 
Cubas supérieur, premiere qualité, 40 fr. Ie 1,000; 

10 fr. 50 c. la caisse de 250. 
Floresta véritable, Tabac Man il Ie, 45 fr. Ie 1,000; 10 fr. 

la caisse de 200. 
Prince-Royal, 70 fr. Ie 1,000; 7 fr. 50 c. la caisse de 10Ö. 
Cavagnac- Regalia, 75 fr. Ie 1,000, 8 fr. la caisse de 100. 
Elhuvéros, grand Cigare Regalia, forme carré, 65 fr. Ie 

1,000; 7 fr. la caisse de 100. 
Londrès, 75 fr. Ie 1,000; 8 fr. la caisse de 100. 
FlordeSölar, 130 fr. Ie 1,000; 14 fr. la caisse de 100. 
Forte remise ponr les Magasins de détail. Adresser les 

demandes franco d Bruges, rue Haute, N° 27, 
c h e z I \ F R E 3 I A Ü L T . 

Gros et détail. Exportation. 

LIEBIG'S VLEESCH-EXTRACT 
VAN ZUID-AMERIKA (FRAY-BENTOS), 

Vai» <le L i e b i g ' s - C o m p a g n i e , L o n d e n . 
Groote bezuiniging voor de Huishoudens. 

Oogenblikkelyke bereiding van soep, driemael goedkoo-
per dan diegene van versch vleesch. — Verbetering van 
spyzen, sauzen, groenten, enz. — Uitmuntende verster
king voor zieken en herstellende personen. 

GOUDEN MEDALIE IN DE TENTOONSTELLINGEN VAN PARYS 
1867 EN VAN HAVER 1868. 

Pot v. 1 eng. L | P. v. 1/2 eng. L. | P. v. 1/4 eng. L. | P.'v. 1/8e. L. 
fr. 1 » | fr. O.Ü4-5 | fr. 3 . £ > 0 \ fr. 1 . 9 0 

B E R I C H T . 
Aengezien de talryke namaeksels van het o p r e o l ï t Hiletrig»"» 

V l e e s c h e x t r a c t , roept de Liebig's extracl-kompagnie da 
aendachl der koopers in op het fabriekmark en zy verzoekt ben, om 

zich van de echtheid van hetproduklte verzekeren, op elk rot de hantf-
teekeningen van de heeren professor Baron J. VON LIEB1G en doktor 
MAX VON PETTENK0FER, teeischen. 

fr^u^ 
Te koop by de voornaemste handelaers in levensmiddelen, kruide

niers, confiseurs, apothekers en drogisten. 
Voor den verkoop in het groot, zich te adresseren by M. DE GERLA-

CHE-DE MARTELAERE, te Antwerpen. Te verkrygen ie Brugge, in 
het groot en in't klein, by M. EL. VAN SPEYBROUCK-VAN DAMME, 
Negocianl in coloniale waren, Philipstockstraei',* Brugge. 

MARKTPRYZEN DER VOLGENDE WAREN 
BRUGGE, 4 Juny. — Per Hectoliter. 

Terwe, 17 25 a 19 75 Sucrioen, 00 00 a 00 00 
Rogge, 13 00 i 14 23 Boekweet, 19 00 a 00 00 
Boonen, ' 18 50 a 19 50 Aerdappels, 7 HO a II 00 
Gcerste, 13 50 a 14 12 Boter per kilo, 2 18 a 2 45 
Haver, 8 50 a 9 50 Eyer per 36, 1 45 a 1 63 

VEURNE, 1 Juny. — Per 145 liters. 
Terwe, 27 00 a 30 00 Haver, 15 00 a 17 00 
Rogge, 22 00 a 22 00 Boonen, 26 00 a 28 00 
Sucrioen, 20 50 a 21 25 Ei welen, 26 00 a 28 00 

POPERINGHE, 3 Juny. - Per Heet. 
Terwe, 20 89 a 00 00 Aerdappels, 10 00 a 00 00 
Rogge, 14 50 a 00 00 Boter per kilo, 2 90 a 00 00 
Haver, 10 25 a 00 00 Hoppe per 50 k. 000 0 a 000 00 

ROUSSELAERE 31 Mei. — per Heel. en half. 
Nieuwe Terwe fr. 29 00 a 31 00 Aerd. 100 kil. 9 00 a 10 00 
Oude » 00 00 a 00 00 Boter per kilo. 2 00 a 8 00 
Australische Tarwe 27 00 a 28 00 Eyers per 25. 1 70 a 1 80 
Roode » 28 50 a 29 50 Viggens 25 00 a 27 00 
Rogge 20 50 a 21 50 Koolzaed 00 00 a 00 00 
Haver 16 00 a 17 00 Koolz-Olie 103 kil. 112 S0 a 113 00 
Boonen - 30 00 a 31 00 Lynz.-Olie 105 » 82 50 a 00 00 

DIXMUÜE 30 Mei. — Per hectoliter. 
Terwe, 17 24 a 19 31 Boonen, 06 00 a 00 00 
Rogge, 00 00 a 00 flo Boter het st. 7 h. 1 63 a 1 81 
Sucrioen 13 79 a U 48 Eyers per 25, 1 50 a 1 59 
Haver, 10 34 a II 72 Aerdappels(100 k.) 10 00 a 13 

GENT, 3 Juny, per heet. 
Terwe, 21 50 a 00 00 Eyers, 1 50 a 0 00 
Rogge, 15 75 a 00 00 Aerdapp., 100kil. II 00 a 0 00 
Gecrsle. 14 50 a 00 00 Koolzaed, 49 00 a 00 00 
Voederhayer, 9 50 a 00 00 Lynzaed, 36 00 a 00 00 
Boekweil, 17 50 a 00 00 Koolzaedolic, 57 00 a 00 00 
Boonen, 16 00 a 00 00 Lynolie, 46 00 a 00 00 
Roter, per kil. 2 27 a 00 00 Kempolie, 24 00 a 00 00 

| Brugge, Drukkery VANPENBEKGHK-DENAUX. 


