Over dit boek
Dit is een digitale kopie van een boek dat al generaties lang op bibliotheekplanken heeft gestaan, maar nu zorgvuldig is gescand door Google. Dat
doen we omdat we alle boeken ter wereld online beschikbaar willen maken.
Dit boek is zo oud dat het auteursrecht erop is verlopen, zodat het boek nu deel uitmaakt van het publieke domein. Een boek dat tot het publieke
domein behoort, is een boek dat nooit onder het auteursrecht is gevallen, of waarvan de wettelijke auteursrechttermijn is verlopen. Het kan per land
verschillen of een boek tot het publieke domein behoort. Boeken in het publieke domein zijn een stem uit het verleden. Ze vormen een bron van
geschiedenis, cultuur en kennis die anders moeilijk te verkrijgen zou zijn.
Aantekeningen, opmerkingen en andere kanttekeningen die in het origineel stonden, worden weergegeven in dit bestand, als herinnering aan de
lange reis die het boek heeft gemaakt van uitgever naar bibliotheek, en uiteindelijk naar u.
Richtlijnen voor gebruik
Google werkt samen met bibliotheken om materiaal uit het publieke domein te digitaliseren, zodat het voor iedereen beschikbaar wordt. Boeken
uit het publieke domein behoren toe aan het publiek; wij bewaren ze alleen. Dit is echter een kostbaar proces. Om deze dienst te kunnen blijven
leveren, hebben we maatregelen genomen om misbruik door commerciële partijen te voorkomen, zoals het plaatsen van technische beperkingen op
automatisch zoeken.
Verder vragen we u het volgende:
+ Gebruik de bestanden alleen voor niet-commerciële doeleinden We hebben Zoeken naar boeken met Google ontworpen voor gebruik door
individuen. We vragen u deze bestanden alleen te gebruiken voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden.
+ Voer geen geautomatiseerde zoekopdrachten uit Stuur geen geautomatiseerde zoekopdrachten naar het systeem van Google. Als u onderzoek
doet naar computervertalingen, optische tekenherkenning of andere wetenschapsgebieden waarbij u toegang nodig heeft tot grote hoeveelheden tekst, kunt u contact met ons opnemen. We raden u aan hiervoor materiaal uit het publieke domein te gebruiken, en kunnen u misschien
hiermee van dienst zijn.
+ Laat de eigendomsverklaring staan Het “watermerk” van Google dat u onder aan elk bestand ziet, dient om mensen informatie over het
project te geven, en ze te helpen extra materiaal te vinden met Zoeken naar boeken met Google. Verwijder dit watermerk niet.
+ Houd u aan de wet Wat u ook doet, houd er rekening mee dat u er zelf verantwoordelijk voor bent dat alles wat u doet legaal is. U kunt er
niet van uitgaan dat wanneer een werk beschikbaar lijkt te zijn voor het publieke domein in de Verenigde Staten, het ook publiek domein is
voor gebruikers in andere landen. Of er nog auteursrecht op een boek rust, verschilt per land. We kunnen u niet vertellen wat u in uw geval
met een bepaald boek mag doen. Neem niet zomaar aan dat u een boek overal ter wereld op allerlei manieren kunt gebruiken, wanneer het
eenmaal in Zoeken naar boeken met Google staat. De wettelijke aansprakelijkheid voor auteursrechten is behoorlijk streng.
Informatie over Zoeken naar boeken met Google
Het doel van Google is om alle informatie wereldwijd toegankelijk en bruikbaar te maken. Zoeken naar boeken met Google helpt lezers boeken uit
allerlei landen te ontdekken, en helpt auteurs en uitgevers om een nieuw leespubliek te bereiken. U kunt de volledige tekst van dit boek doorzoeken
op het web via http://books.google.com
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__ Den Journal du .Commerce is dol over de afzetting van sieur

Liabraolits', welken dit lot wel verdiend heeft , door zyne openlyke
tegenlianting aan het bestaande order van zaken. Den Journal-Dalma
Benassi., 1 Januar.
troost sieur Liebreohts met de belofte dat er eenan d
van vraek
zal komen. Indien sieur Liebreehts dit in ernst приватный hy tyd
SENAET. — Zitting aan den 30 december.
om te wachten.
’
‘
‘
Idem.
(Voorzitter M. de Stassart.)
 De orangisten zullen morgen een middagmaal hebben , waerby
Ош een ner en half word de zitting geopend. — Ilet verslag der
zullen nytgenoodigd worden alle de gene, die zieh weten te onder
voorgaande zitting word gelezen en aangenomen.
_ _
`
’
l. d’Hauuy doet verslag over den budget van justicia, en geeft scheyden in hat beledigen en uytdagen des volks.
den wensch te kennen 'van eenen raad van staat te zien opgeregt
n
l
Antwerpenaar.
-- Eene fabriek van sterk water ‚ gelegen in ’t Gooreynd , is door
worden , die zou belast zyn met het opstellen der ontwerpen van wet.
Dit verslag, dat nog vele andere aanmerkingen behelst, zal ge de ïrtkaen omgeävorgen. Eenen’ knecht en eenen metser die ‘erin
wer en , zyn on er e puynen verpletterd. De schade word e
drukt en ny gedeeld worden.
op 6000 fr. ; het gebouw was verzekerd.
sloot
Het order van den dag is het beraadslagen over dan budget van
oorlo
Il. este. Раис/ау verzet zich tegen de ofﬁcieren die in disponibilite'yt
A
en in werkloosheyd van dienst zyn , en verklaart dat indian men het
toekomende jaar dit nyt den budget niet doe verdwynen , liy tegen
den zelven’zal stemmen.
Ы. de Rades verzet zich tagen den luxe en kostelykheyd der uni
formen onzer soldaten , bazonderlyk dar ruytary ; hy doet zien dat
dit de обойм-ел blootstelt een groote verliezen.
l. den minister een oorlog geeft eenige uytlegging wegens de ОШ
nieren in disponibiliteyt, én zegt dat zy by besluyt van het provi

ao‘ir gouvernement in disponibiliteyt gesteld zyn , en dat men ìerop
niet meer kan terug koeren.

De beraadslaging over den budget in liet algemeen is gesloten.
Morgen zal men tot de besondere artikels overgaan.
De zitting word om dry uren gesloten.

Zitting van den 31,
Om twee uren word de zitting geopend. — Na da namelyke op
roeping word het verslag gelezen en aangenomen.
Bet order van den dag is het beraadslagen over de artikelen van

.den budget van oorlog.
Alle de artikels_worden opvolgendlyk zonder weynîge aanmerkin
gen aangenomen. — Men gaat tot de stemming 'over; den budget

' word niet eenparige stemmen aangenomen.
Щеп gaat over tot de beraadslagingen nopens den budget van
justicia, die maar tot weynige aanmerkingen aanleyding geeft. De
artikels zullen overmorgen in overweging genomen worden.

GE ND , 2 лишат.

Het is maar
‘aar sedert
om
varloopen
is , het
en derde
de belgise’he
onafhaiîgrdlç'llrltligçâ
osyaqtîlilf’ d“
men gevestigd te zyn. Alles wat de artsvyandenvan liegt Ё: еп "De.
dig stelsel van zaken, gedurende dry jaren hebben u ighgoË“
heeft maar gediend om hunne magtelooze woede te doen iiy {ее}: e t ‚
aangezien ons nieuw koningryk, in het midden van alle dieymoe узы]?
heden , tegenkantingen , zamenzwœringen en verraad tot dit u t;
is gekomen daar wy het zelve met trotschheyd beschouwen
p n
_ Het `liner dat wy intreden , bied zich onder eeii voordeelig lvoor“ s
zigt een. Wy zyn herkendv door de'groote mogendheden ’ en {1°

overeenkomst van den 21 may heeft toegelath ons leger денешь
lyk te verminderen ; groote spaerzaerilhedeii' zyn reeds in de bud—
getten te wege gabragt , en door nie e о twerpen van wat d'ie
welhaast aan de kamers zullen
v0u' worden , mdeten

de persoonele belastingen ,
worden. Ziet daer daedzaken

tentaii

„venster ald verminderd

ie wy nu mogen afkondigen en die

den mond moeten stoppen aan onze vyanden , indien zy eens met
goede trouw de zaken van ons land ‘k’ nden naaien , oni dia’met
de gene van Holland te verge‘l
. Gpèae trouw by de orangis
ten! ah! sedert lang bestsehdìei by dat slach van menschen'
met meer. Zy zyn woedende tegen alles wat maar dan sohyn heeft
van onze omwenteling te zyn toegedaan , en hunnen haat , rryd en
razerny alleen gehoor verleenande , spannen zy alle hunne kragten

Bill. Dellafailla d’Buyssa , Barré de Comogne , E. de Robiano , de in om het bestaande order van zaken omver te werpen ,. om aldus
Secos, Yilain XIllI en d’Aerschoodt verzetten zich met heviglieyd ’ nieuwe poogingen te beproeven tot- het wederroepen der атлас.
tegen het ontwerp van wet betrekkelyk de verkoopingen van hout landen die voor eeuwig uyt ons land gebannen zyn. Не! zyn die
en vruchten te lande. — De beraadslaging over de artikels van dit vyanden , die vuyge or‘à’ngisten , die betaalde broodschryvers , aan
wie wy den oorlog verklaard hebВерден d'e wy zullen bostrydeu zoo ‘
ontwerp word tot donderdag uytgesteld.
lang zy hunne strafbare ontwerpei'ifzßlf
,De zitting word om vier uren gesloten.
smeden .
Wy zullen hier niet herhalen al het

den loop van 1883 is voorgevallen , wy.;
0in een ner en half heeft de deputatie van den senaet zich naar
het paleys begeven om , ter gelegenheyd van het nieuw jaar , den

n dit op tyd an stond

in ons nieuwsblad aan onza lezers medegedeeld, eenen wensch alleen
zullen wy uyten , te weten : ons geliefd vaderland , voor welk wy
zoo vele opoﬁ‘eringen gedaan hebben, ta‘ziea bloeyen en zynen voor

konin en koningin geluk te vvenschen.
0p ezelva ner zyn de leden van het hof van cassatie , van appel ,‘ spoed'te zien vermeerderen , terwyl da regten en vryheden in onze
en der regtsbank van eersten aanleg ook aangekomen ; zy waren konstitutie gewaarborgd ,f'vryliedan die met het bloed en leven van
alle in grooten uniform en zyn door den koning en koningin ont
zoo vele dapperen gekoçht ,en gezegeld zyn , hunnen vollen uytvoer
vangen.
en uytbreyding
"шалашy gelooven ons deel toegebragt te heb
De andere overheden zyn nadien op de gestelde uren ontvangen.
ben tot het bewer
en _
stigen onzer omwenteling; wy ge
-» Een groot getal serenaden zyn gisteren , zoo aen eenige bezon
dere peraoonen als aen de openbare overheden gegeven.
— len verzekert dat M. Serruys, gehaymschryver van het afga

zantachap van Derlyn , als zaekgelastigden naar Lisbonne zal ge

looven bewyzen gegeve, _fbi „e _bén dat wy onze bekomene regten en
vryheden weten te weer
’ n n te handhaven, nu , wy zullen den
zelven yver en aanhouden'dbey 4ti'aiiliten te behouden om onze kon
stitntie en het nieuw order varifzaken , dat op de konstitutia geves

zonden worden.

tigd is , voor te staan en ‘te verdedigen tegen de vyanden der zelve.

- De werklieden die onlan s veroordeeld waren voor verhooging
van dagloon gevraagd telieb

n, hebben door den koning afslag

hunner straf bekomen.

Wy zeyden onlangs dat alle de bewegingen der orangisten , da

poogingen dei' fabriekantan en hunnen alarm niets anders tot doel
Armi-:aras , 3l amenaza.

Een verneemt dat de tentoonstelling van konstvoorwarpen ,
ten „юную der zondag-scholen , welke in deze stad van den 3 tot

hadden, dan hetgouyernement te doen gelooven datz zich in

oote

` moeyelykheden bevonden , en gedwongen zoudeny нанеся? zyn i
hun werk te staken. 0in hier aen coni en seh n van waerha d

geven , hadden de‘. gandsehe fabriekaiiten eenyen klagtbrief ап’а:

den 23 february moet plaats hebben , eene doorluchtigo aanmoedi
Messager de Gand doen plaatsen , en eene memorie ‚ nopens den zoo

“а? heeft bekomen. De koningin , in hare bezorgdheyd voor liet
_un erwys der behoeftigejeugd , heeft de konimissia laten weten dat
zy er ook kunstwerken door hare eygcne handen gemacht zal zenden.
_De knrrektionnele regtbank dezer stad heeft heden haar vonnis
geveld in de zaak van de sieurs Koelman en Planeq , welken laatsten

door dan eersten in tweegevecht gewond was. Den sieur Koelman is
vrygesprokeu.
_.. Het Allerheyligen was dan Journal d’Anoera het eenigste blad
van het land geweest het welk uytkwnm ; liet zou ook ‘inet Kersmis
zyn uytgekomen , zonder eene zanienspnmiing welke onder, de druk
kers is ontstaan ‚ die gaweygm‘d hebben op den hoogtyd te werken :Y

sieur P. heeft de тайги en de mui'tery op nieuw verwenseht.
Anno. Nieuwsli.
О

gezeydeu netelachtigen toestand der nyverheyd ‚ naar Brussel ge»
stierd. Deze genomenamaatregel'èn waren ver van het uytwerksel te
hebben , het welk de ordngìsten er van verwachtten; niemand kon
gelooven dat de fabriekanten in‘nood waren , niemand kon denken
dat hunnen alarm opregt was, terwyl men alle de fabrieken tot na
gen en tien uren den avonds zag werken. Eenen anderen middel wierd
nlsdandoor de fabriekanten werkstellig gemaakt, te weten : van hun
werkvnlk te dwingen eene petitie te teekenen, om dien alarm te ver

spreydep.‘ Deze petitie heeft geen~beter uytwerksel gehad dan den

klagtbrief der fabriekanten, en de orangisteu zyn er niet schand e
afgekomen , want hoe meer zy trachtten de openbare деньгу; e
te bedriegen, hoe meer zy hun geheym doel ontdekt hebben.
Een’groot deel der fabriekanten van Gend zyn groote sîmme n

(2)
aen het gouvernement „huidig, omgelle ibn tyd nadert dam" tyd вынет eenen hoed van eenen geestelyken heeft gevonden , die
die geheel of gedeeltel yk: moeten litalen , wgen spookt het par
vernement te doen gevoelen dat zy door de tydsomstandigheden in

doorsteken was; dit zou doen gelooven dat het lichaam, na ver
moord te zyn , in de rivier is geworpen.

—- Eene pooging van moord is in den namiddag van den 26 de
de onmogelykhe d zyn van te konnen betalen , om aldus meer en .
cember op den grooten weg van deze stad uaer St-Nikolaes begaan ,
meer de'vboŕdeeèn. шипы-„дым die]. nu bezitten.
Ten tydevan Willem, ‘al’wie den ouden wingeland kon vle en ten gevolge van een krakeel en gevecht, hetwelk in een huys van
ontucht der laetstgenoemde stad ontstaen was. Den dader, zynde
ente voet vallen , was zeker van aen het schotelken van het il
lioenflllerlin te mogen zitten, en groote sommen te bekomen—diode
hebzucht van den verbannen Nassanw de Belgen wist af te perssen.

eenen ingezetenen van Waasmunster, is des anderdags in zyno

wooning aangehouden. De wonden welke hy zyne wederstrcvers
Aldus zag men eenen gebrandmerktengçkyhaef mendeppbrangpten toegebragt heeft zyn niet doodelyk.
van, het zweet en_ arbeyd des топчет“ worden, om‘in z‘yn‘eer— ‘
 Onder de persoonen die ten tyde van Willem in het millioen
loos dagblad de Belgen te bespotten ; aldus zag mende sommen die merlin hebben medegedeeld , bevinden zich nog de volgende :
den armen werkman voor-clap`> en maelgeld. moest betalen naar
Gaens en Comp. , te Dendermonde , hebben 20,000 guldens beko

het hoofd geworpen worden van een handvol vuyge pluymstrykers

men , aen 3 ten hond. , van welke som zy nog 11,000 gold. moeten

of bedriegelyke bauk‘roetiers. Nu , zoo lang den trouwloozen Nas
sauw de Belgen' onder zyn-jolt deed bukken ‚ leefden deze geprevi

terug geven.

legieerde persoonen in weelde en deden grooten handel-met het
geld dat den gewezen koning ons afperste.
Toen de omwenteling nytborst wisten deze betaelde persoonen
zeer wel dat hunne goede dagen met het ryk van Willem een eynde
namen , hierom hebben wy hun zoo vele middelen zien in het werk

stellen om de herstellingder Nassauwen tewege te brengen. Nu, dat er
eene hoop meer is van ooytlnog de Belgen onder het jok van eenen

` âassauw te doen zuchten , wenden zy alle hunne moeyte aen om dit
gouvernement te bedriegen , en eenen nytstel van betaling te ver

P.-F. Verbsrksnerl, te Dendermonde, 20,000 guldens, aen3 ten
honderd ; hy moet nog 14,000 gold. weder geven.

D’Haons en Comp. , te Dendermonde , 6000, nen 3 len honderd.
J.-F.-R’. Gambnerl , te Kortryk , 7000 , een 3 ten honderd.

A~ Den 29 heeft men te Oostende het lyk van eenen onbekenden
persoon nyt den dok opgevischt
‚
— Een koninglyk besluyt van den 30 december, bepaalt de ge.
daente der yzore kruyssen en medailien die voor bewezene тешил
een het vaderland gednen , zullen uytgeroykt worden.
Het yzere kruys zal vier takken hebben , in het midden eenen

werven. Het is hier aen dat wy alle hunne bewegingen moeten toe
schryven, en wy hebben diesaengaende sedert eenigen tyd te veel ge
zeyd om hier nu nog in voordere uytbreydingen to moeten treden.

schild , weer op den Belgische» Leeuw in hetgoud, omringd door

Ensor en Powell , 30,000 guldens ,I nen 4 ten honderd.
Er moeten n0g-22,500 guldens van deze som aen het gouverne
ment weder gegeven worden.
’

del uyt Vraukryk in Belgien bragt en weer van de weerde op
20,000 francs begroot word.
-— Eene zeldzame wisselvalligheyd komt eenen jongen koeywsch

eenen gouden krans en, op de keerzyde het jaertal 1830.
De yzero- niedalie zal dragen langs de eene zyde den Belgische»
Tot hier toe kende men nog alle de persoonen niet die nen het ' Leeuw , met het randschriﬂ : Aan de verdedigers van het vaderland,
schotelken van den hollandschen Woekerner gezeten hadden , men en langs de keerzyde negen vschilden met do wapens der negen pro
wist alleenelyk dnt de som dienen het gouvernement moest betaeld vincien van het koningryk, en in het midden der schilden' eene zon,
worden tot meer dan 10 падаем” beli’ep. Eene brochuer , die te insigodit randschrift : Ons/honglykksyd van Belgien ‚ en het jaartal
Brussel komt uytgegeven te worden , behelst‘de namen van alle de
gene die uyt het zoogezeyd millioen-Merlin van Willem geld ont
Bet lu'uys en de mcdalie zullen op de linke borst gedragen wor
vangen hebben. De lyst is te groot om die in haer geheel in ons dag
den , hangende het kruys aen ecn rood gemoireerd lint, ter breedte
blad te plaetsen , wy bepalen ons met hier de namen d'er persoonen van 32 millimeters , hebbende langs elken kant eenen gelen en
van Gend te laten volgen , met do som die zy ontvangen hebben.
._ zwarten lr‘aéré van 3 millimeters breed; en de medalie aen een zwart 3
Ziet hier de zelve :
’
’
gemoireerd lint , met rooden en gelen ls'aérá , van de zelve breedte
P. J. Bauwens , 169,000 guldens.
1
als ook voor het kroys. Aen alle de gedecoreerde met het yzerekruys
J. J. lleguen-Kerman , 100,000 idem ,- aen 8 tenl honderd.
of medalie zal men het geweer moeten nenbieden.
L. F. B. Sibilla, 8,000ridem, aen. 3-ten honderd.
— Er was aen den minister van binnenlandsche zaken gevraagd
J. Rosseel, 37,500idem.
geworden hoe veel thé er in Belgien langs de douane was gekomen.
Van deze—som. moeten er nog 22,500 guldens aen het’gouverne
Den minister heeft laten weten dat voor 1832 de hoeveellieyd op
ment wedergegeven worden.
1000 lkilogrammen thé Congo beliep , welke 586 francs regten be
Scribe, 49,000 guldens.
’
taeld hebben, en op 81,513 kilogrammen andere soorten vnn thé ,
Van—dan Bossche-Huguette , 60,000 idem , aen Ben 5 ten honderd. die 87,993 francs botaeld hebben. Gelykerwys dein Belgien gesletene
Nog-51,000 guldens moeten er van deze sommen weder gegeven ‘ hoeveelheyd thé op een millioen kilogrammen begroot word , zou de
worden.
‘
'
_
’ sloyking er de 9/10 van verschañ'en.
'
Houdinen ”вбивайте/д , 85,000 guldens , aen _3 ten honderd.
- De douaniers der controlen van Hennen cn Mouscron hebben in
Van deze sons moeten er nog 24,500 guldens aen het gouverne- ' de nachten tusschen den 18 en 19 en tusschen den 24 en 25 dezer , ment terug gegeven-worden.
` 60 balen met katoene tullen aangeslagen, welke men in sluykhan

De Rudder-Faelsns, 10,000 uldens,'aen 5 ten honderd.
Yan deze som moeten er nog ‚000 guldens, terug gegeven worden.
De .Bast-lle Hert , 52,000 guldens , aen 3 tenihonderd.
P. Van Herfst, 15,000 idem, aen 4 ten honderd.

wen, doch die stierf het ter wereld brengende. Den baron zond het

Er moeten van deze som nog 12,000 gnld. weder gegeven worden.
G. Appelbea , 2,000 guldens.

kind nner Loupoigne by Nyvel , en den burgemeester was zynen _
peter. Meer den vader vergat haast zynen zoon , liet hem van alles

J. V. Braeekman , 30,000 idem , aan 4 ten honderd.
J. C. Ване: ‚ 4,000 idem , aan 3 ten honderd.
Speslman- gebroeders , 30,000 idem, aen 3 ten honderd
G. Meldepenm'ngen, 20,000 idem , nen 3 ten honderd.
Wy zouden by deze namen nog de gene van eenige andere per

ontbreken , en dacht er niet meer aen ten zy op zyn doodbed. Door

ter uyt dc omstreken van Nyvel, genaemd Glibert , een inkomen
van 30,000 fr. lo doen erven; Den baron

die komt te sterven ,

had dit kind van eene jonge juffrouw gehad die hy moest trou

zyn testament liet hy aen den jongen alle zyn vermogen , en den
burgemeester die tyding zelf brengende aen zyn doopkind , wey- 1

gerde het er lang aen tc gelooven ; hy meynde dat men hem wilde

soonen konnen voegen die ook zoo al iets van vader Willem bekomen

kwaed doen , en het was‘maer met veel moeyte dntv men hem over
haelde om zyno koeycn dser te laten en zyn ryk erfdeel te gaen in

hebben , en wiens neem hier niet by staet , aengezien Willem zom
tyds geld uyt zyne zoogezeyde eygene kos gaf, gelyk hy nog blyft

zamelen. Glibert , die over vyftien dagen boeren koeywachter was ,_
is nu als ryken erfgenaam neer Luyk vertrokken om er zyne studien

doen nen zyne tedere en geliefkoosde vrienden , de orangisten.

te geen doen.
- Men leest in den Journal de Luxembourg f

— Noch den Messager de Gand, noch Moeder Gazelle geven de
namen der persoonen onzer stad , die een zoo merkelyk deel >in het
millioen-Merlln gehad hebben.
_Gedurende den loop van het jaer 1833 zyn erin deze stad

309 hollandsche overloopers aengekomen.
-- Wy hebben van tyd tot tyd , om onze lezers te vermaken,
eenige rymon uyt de Gazelle van Gand aengehaeld , rymen die
'Moeder den neem van рапиде/цеп of verzen geeft. Ziet hier weder
eenige die den vloemsohen orangist voor een nieuw jaer aen zyne
dungezaeyde lezers nenbied :
Er zyn reeds dry jaren verloopen
Sedert dlt wy ons laten “торт
En verkoapen,‘
En zoo dit no langer moet duren ,
Zullen wy ‚we moeten bezuren
Vieze kuren.

lam heeft eer isteren nyt den brngschen vaerd' entrent Lo
vendeghem het yk van eenen geestelyken opgevischt , dat sedert
eenige weken er scheen in gelegen te hebben , aangezien het reeds
in eenen staat van verrotting was. len zegt dat men over eenigen
is door MM. Speelman den n шву 1832 aen het governement
Neta van den Vaderland».

‚

u Z. II. den Paus Gregorius XVI hebbende besloten een apostolylt
vikariaet in le stellen , onafhnngelyk van,y het bisdom van Namen ,
voor het deel van dit bisdom dat aen Holland is gebleven , en dón I

koning-groot-hertog hebbende ten dien eynde geagreêerdß. den
abbé Van der Noot ,_p'astor van St. Petrus-kerk _te Luxemburg ‚_ is

dezen tot dit ambt benoemd den 17 december Îdo‘o'r M. Antonacci ‚ ‚
zaekgelostigden van den H. Stoel in den Haag. Dien akt, afgeleverd

uyt .kragte van bemagtigingvan den ll.I Vader , verleent aen den
apostolyken viksris alle demagten welke de kapitulaire vikarissen
sede vacante lgenieten ,Y onder voorbehoudiltg dat hy zich zal stieren

tot den voorgenoemden zaekgelastigden, telkensdat hy veen opper
bestial' zal noodig hebben.
’
.

n Diensvolgens heeft den apostolyken. vikaris Van der Noot
in deze hoedenigheyd den eed afgelegd, in- handen van dempre-` .
sident der gouverneinentsfkonimìssie van het groot-hertogdom,

voorgeschreven door den art. 6 van het konkordaet van_1801. 1_».
— llet pruyasiseh gouvernement heeft de .geheele bibliotheek van
den professor Rndolphi, beroemden insekten-,kondigen , alsoohzyne
merkwaardige verzameling vanwormen, aangekocht. De bibliotheek
telt niet min dan 14,000 boekdeele'ni
— Men schryft uyt Francfort. : in Op de merk van den 24 december

hebben landslieden korven medegebragt vol violette-bloemen. Wy

( 3 )
hebben alhier gedurige regens met eene warmte van acht of negen
den.
_
g rîTe пSpringfield in de Vereenigde-Staten heeft men eene schild‘
pad gevangen , op welkers schelp men hetjaertal 1717. gesunder;` (ge
vonden heeft. By die gelegenheyd herinnert men. dat in den ho er
bisschoppen van Petersburg eene- schildpad 220 )aren geketend ge

leefd heeft, om haar te beletten rond to loopen en fram-boozen-boc
men te beschadigen.

Eenen brief uyt Temsche is ons te laet toegekomen om heden
eene plaets in ons dagblad te bekomen.

—— Een' korps opstandelingen , onder bevel van Zabala is door de
troepen der koningin verslagen. Meer dan 680 dooden zyn op het
slagtveld gebleven.
-Men verneemt dat er te Huesca en Barbasbro ,cene zamen
zweering is ontdekt, en dat de bezonderste opperhoofden aangehou
den zyn.
.
.
- De tydingen die men uyt Arragon ontvangt spreken alle van
eene hevige gisting die aldaar heerscht. Men zegt dat er op zommxge
plaatsen onlusten zyn nylgebnrsten.
-— Een deel karlisten zyn hunne wapens te Irun en te St.-Sebas

tiaen komen nederleggen.

_

A l

D

Men
mag da onlusten
in verslagen
Valence als
gceyndigd aanzien.
l la 
eiste
opstandelingen
komen
te Worden.
S'rurr der officieren ton de gemobiliseerde borgenoacht , die met verza
Ísing een hunne geheele вашу in eerlofzyn gegaan
Bataillon can Kartryk. — Den majoor Bissehoﬂ‘ , de kapitayns
Danneel , Van den Pereboom en Buyse; de luylenanten Verschuere ,
Clemman , Schotte,`Dassonville; de onder-luylenanten , Ledure ,
Verschuerc , Ch. Verschure, Heldenbergh , Vnndenbroek cn Noppe—
Le давя van Antwerpen. — Den kolonel Vanderlinden ; деп kapi~
teyn agras; de luytenanten Dubois, Bommen , Seghers ; de onder
шумите“ Van Prnyssen, Andries, Bernaerls, Vincaert, Smits ,
Marchand , Kindschots en Daems.
Legioen van Henegouw.  De kapiteyns Jonret en Evrard; den

lnytenant-adjudnnt-majoor de Grive; den lnytenant Scouppe en
den onder-luytenant Carmoy.

Legioen van Brussel. - Den majoor Macdonald; deu kapiteyn
Peemans; da onder-luytenanten Grand-Ry en Reuters.
Legioen een Luyk. -— Den kolonel Анне: де Zillebeeek ; de luyte
nanten Davanx , Jar-don en Marten; de onder-luytenanten Sirtaine ,
Rensonnet, Colin , Thimister en Tonnoir.

Legioen can Vlaenderen. -— De kapiteyns Stirpin en Aaben; de
onderluytenanten Bruggeman , Lelen, Boele en Lambin.

ENGELAND  LONDEN , 29 пнсшвнв.

e

—

Nopens de ramp van den stoomboot van Liverpool verneemt

man het volgende. Door den rukwind was da keling der ﬂuitend,
vuerhaek nen den ingang der rivier losgerukt; denmeester van die
schuyt was afwezig, en de bewacrders verschrikt, vierden de andere
keling en deden zich door eenen stoomboot in de haven winden,
Alle de maatregels wierden genomen om de verplaatsing der voer
baek te doen kennen aen de schepen die zouden mogen aankomen,
en verscheyde waren hun behoud aen dia waerschouwing verschul

digd. Maer by ongeluk was het onmogelyk hun daer alle te ont
moetten , en den volgenden nacht kwam den Yord Blaney, eener
der schoensten stoombooten van Liverpool, naer Newryaenstavenen,
en de vuerbaek van Ayr-punt voor de vlottende vuerbaek nemende,
verging hy met man en muys op de klippen. De eqnipagie en de
passagiers , te zamen 96 mannen , zyn verdronken.
—- Een onzer weekbladeren bevat eene merkwaardige vergelyking
van da manier van leven by de Engelschen in vroegere tyden, en by
de hedendagsche bewooners van Groot-Brittannien. Ziet hier eenen

u yattrek
:
Voorgaandclyk
lagen de koningen op bedden v'an strooy , gelyk

*___

blykt ну! eene oude ordonaneie welke den leenheer verpligtte strooy

DBZONDEBBEDEN OVER DEN PAUS A33260111115 XVI.

voor ’s konings bed en hooy voor zyn peerd te leveren. Thans slaapt

te Londen den leerjongen van eenen baerdscheerder op dons. ~ Het
Den paus staat in allojaergetydenlten vier uren ’s morgens op. Zyna
godsdienstige oeHeningcn , namelyk het gebed , do meditatie , het
lezen der mis en van eenen godvuchtigen boek , nemen by de dr
uren. Om 7 uren begint den arbeyd met de ministers en andere per

gebrnyk van tin in het huyshouden was in Engeland enkelyk op
Kersdng , Paessohen en Sinxen geoorloofd. Thans vind men zil—
vere tafel-serviezen in de lluyzen van meest alle de schouwvagers ‚
boeren en melkverkoopera. - Eenen der graven van Northumber

soonen gelast met het tydelyk bestier der kerkelyk staten. Verschede

land gabruykte in een jaar maar zeventien ellen lynwaed , hy had

uren verluopen in die bezigheyd. Den H. Vader ontbyt niet , maar ‚ slechts acht serveeten en twee handdoeken. Thans zyn zestig ellen
neemt somtyds eene tas kaEé. Als het ministerieel werk gedaan is
ontvangt den paus die gene zyncr onderdanen welke hem over af- u lynwaed nauwelyks genoeg voor de jaerlyksche hemdens eener
engelsche modemaekster. — Toen koning Jacob I in zyne jeugd
fairens te spreken hebben , of wel hy geeft gehoor aen eenige vrom
onder toezigt van de gravin Marey stond, wierd hy eenmaal des
delingen. Geene ner is er voor het noenmael, het ea'nig mee! van den nachts door bnyk-pyn overvallen 3 alle de bedienden liepen zonder
paus :bepaald ; maar als het werk min dringend en min gewigtig is, hemd in zyne kamer, tcn uytzondering der gravin. Dit bewyst dat

neemt Z. ll. eene eenvoudige en geringe spys ; men zou te hoog ra
zelfs do hemden eenen artikel van weelde van lateren tyd zyn. n
kenen schattende zyne maeltyd , daer onder begrepen den wyn cn
~ Dezer dagen is in het schotsch graafschap Fife eenen land
het nagcregt , op 25 fr. par week. Na eenige oogenblikken rustens bouwer, die dagelyks gebrnyk van sterke dranken maakte en nog
dagste
voeren in eene enkele teug eene flesch rhum gedronken _
en zomtyds van gebed wandelt den pans eene ner of twee in zynen
hof, en dan worden de vremdelingen, reeds in bezonder gehoor ont
had , toen hy zich op meer dan vyf stappen van een houtvner
vangen, toegelaten om do dames hunner famílliavoor te stellen. Ten
warmde,door een innerlyk vuer in brand geraekt en tot asschen
5 uren namiddag komt Z. H. in zyn kabinet terug en ontvangt da
prefekten of da sekretarissen der onderscheydene kerkelyke kongre
gatien , de vremda prelaten en andere persoonen ,met de welke h
over kerkclyke zaken heeft te spreken : dit duert algemeen tot na 8
m‘en ’s avonds, en dikwils tot 9 uren. Alsdan beginnen zyne avond
gebeden voor het slapen geen.
.

verteerd , zonder dat zyne kleedgran in eenig deel gebrand ofzelfs ga- д
echoeperd zyn geweest. Zoo ogn geval, om niet voorbeedloos tezyn, is

des niettemin vremd, en zeer aenmerkryk. Men heeft by dien voorval
opgemerkt dat het Íiehaem van dieu ongelukkigen pachter, blauwe
vlammen uytvvierp, dat alle aengewende poogingen om hem te' blus
schen sterken
vruehtloos
zynvangeweest
en datbrandewyn
zyn .vleesch
hy cassonade.
het opteeren
gu er
verbranden
nytwa
‚Dit order word dikwils afgebroken door de noodzakelykheyd om i eenen

de kongregatien van kardinalen en prelaten in bezondere gewigtige

omstandigheden voor te zitten , konsistorien te houden of het geheel
Il. kollegie te vergaderen , en eyndelyk publiekclyk op zekere pleg

tige feestdagen de godelyke diensten te verrigteanomtyds ook,
doch zelden , doet den pans eene we ndeling te voet of in een rytuyg,
eenige mylen naer bnyten, om eene zuyvere locht te ademen en
zyncn geest te ontspannen , vermoeyd door de gedurige bezighcyd
met da gewigligste zaken die op eenen mensch konnen wegen. Dit
is waerlyk eene wel ligte toegevendheyd voor eenen :zegenen-zestig

jarigen gryzne-rd , gednrig overlast van het gewigt der tydelyke en
geertelyk'e zaken. Somtyds als het weer noch uytstap naer buyten

noch wandelen in den hof toelaet , gaat dan gemeenen Vader der
geloovigcn eenige oogenblikken bewonderen die edele voordbreng

HOLLAND. l_ s' Свинины“, 30 рвения.
In de zitting van den 24 van da tweede kamer der винит-непе—
rael heeft men beraedslaegd op de wet voor de ligting der milicia
van 1834. Eengroot getal redenaers hebben er zich tegen verzet,
vermits het sedert da conventie van 21 may niet meer aankwam,
op zoo veel te wapenen , en dat zou de zaken in 1834 niet afgedaan
waren , men де zelve wapeningen voor 1835 zou moeten behouden,
en dat men niet wist hoe Holland zulken staat van zaken zon kon

nen verdragen , dat indien de mogendheden Holland wilden mela, ‚
ten zynegzaken met de wapens te beslissen , er reden zou bestaan

tot het geheel behoud van het leger; maar dat de mogendheden
' er zich tegen stelden en dat het tyd was een eynde' te maken aen i

eels van natúer eli iii'mst,"welke de galleryen van het Vatikaan ver
de ongehoorda opol'feringen van Holland.
’
vullen. 0m aen Gregorius XVI dien uytsponnings-middel te vervvy-v
Den minister Van Doorn is met zyne aanhangers de wet komenl
ten , zou men moeten gelyken aen dien mensch die verergerd was verdedigen met de groote woorden van eer eryheyd en onafhanglylh
ziende Sint-Jan den evangelist zich eenen oogenblik vermaken met [дед/11 des vaderlands , zeggende dat den staet der zaken niet toeliet
het vliegen van eenen sperwer.
de ligtingen van 1826, 1827, 1828 en 1829 af te danken; dat het
gouvernement het leger en de lasten niet wilden vermeerderen , en

BUYTENLANDSCH.

dat men niet moest gelooven het geen M'. Schimmelpenninck ge-ï

SPANGNIEN. — Миши) ‚ 22 nacemaea.

zeyd had dat het traktaat van den 21 mey tot‘een nieuw twaalfjarig .
bestand zon layden , gelyk met Spangnien in de '17° eeuw; kortom

Het is den generaal Pastor , en niet den kolonel EI’Pastor die
kapiteyn-generael van Navarre benoemd is.
 Het gouvernement heeft de oﬁcieele tyding ontvangen dat don

Carlos zicl te Chaves bevind , en datvden generael Rodil zich van de
junta had meester gemaakt.
_ Quintaslüsares, toebehoorende aan

dat er reden‘bestond om te hopen de geschillen met Belgien vom’

het eynde van 1834-geeyndigd te zien. Het is met die schoone be'

loften dat de wat is doorgegaan , doch alleenelyk metvde meerder'- ‘
heyd van 3l stemmen tegen 19.'
-- Een ander ontwerp van wat, bevattende eenige veranderingen"

om den :deficit van 1833 te dekken , is door de leden der staten ge

de koningin, an gelegen -‘
neraeli aangenomen.
t ‘
, is door de karlisten in brand ge
Het
ontwerp
van
wet
betrekkelyk
de
belastingen
op
den
grond?i
i
 Щеп is ontrent Vittoria handgemeen
geworden. 0p de eerste ßygendom , heeft tot vele aanmerkingen van varscheyde гадании?"

tusschen Vegovie en Lagransa

steken.

scheuten zyn de opstandelingen gevlugt.

aenleyding gegeven. Het ontwerpvan wet is met 30 stemmen' tegen °
21 aangenomen geweest.
‘

(‚2)
distrikt van Maestricht van _het bisdom van Luyk is afgescheydcn

geweygerd voor zulken kleynen loon te werken, meer de meerder
heyd schynt hier in toegestaen te hebben.’Sieur Voort‘man heeft

t Men verzekert ons _dat vele kooldragers verwonderd zyn geweest

geworden , en vereenigd met dit van ’s Hertogenbosch.
-- Zware beroerten hebben te Marburggin Keur-Hessen Маши.—
had , om dat de policia een vrolyk gezelschap uyt eene herberg wilde
dryven , maer zy vond zulken hevigen wederstand en er kwam zoo
veel volk toegeloopen , dat zy naar een wachthu ys der .borgerwacht
de vlugt moest nemen. Den nHicier van dien post wilde alarm doen
slaen , maer men ontnam den tnmboer zyn'e trommelstokken en'brek
de zelve. Benen policie-beambten wilde zich met zynen sabel in de
vuyst eenen weg banen, maer hy wierd door de menigte overvallen
en zoo deerlyk geslagen dat men hem voor dood liet liggen. llet ur

wanneer zy gehoord hebben dat de orangisten hun van smart lieb
ben doen spreken. Zy verstaen niet wel het ‚авиацию/ь, zeggen zy ,

der is eyndelyk hersteld. Men heeft van Kassel krygsvolk met kanon
naer Marburg gestierd.

zy meynden dat er van Zwart gesproken wierd.

— Pater Andreas Castells ni, generaal van het order van Penitencie,
{аде Костел, den 30 december, in den ouderdom van 46 jaren, over

zaterdag zyn werkvolk te drinken gegeven.' Zomlnige zeggen dat

het is ter gelegenheyd van zyn houwelyk dat over zes maenden
heeft plaets gehad, andere geven` voor dat dit trakteren eene andere
oorzaek heeft.

y

‚

“И"

- De kooldragers. dezer stad komen eene petitie naer de kamer
der volksvertegenwcordigers te zenden , in welke zy zeggen u het is
:n eene noodzakelykheyd geworden do stem onzer smart in belopen
Ĳbaer te doen hoeren. »
~

- Den Messager de Gand is woedende om dat de werklieden Weg
met de отпущен .‘ geroepen hebben. liy zou waerschynelyk liever

e en.
- Brieven uyt Griekenland melden dat den prins Gustavo Wrede,

gehad hebben , ware het volk tot buytenspoorigheden overgegaan.

als verdacht van in eene zamenzweering deel genomen te hebben, is
- De opstellers van den Messager de Gand die zoo veel gerucht
van de orangistsche petitie gemaekt hebben , zeggen niet een woord
van de tegen-petitie die de werklieden voorleden vrydag hebben

aengehouden.

_

 Eenen brief uyt Smyrna geeft de volgende bezonderheden over
de
engte
der Dardanellen , die men den sleutel van Constantinopolen
mag
noemen.
Y

opgesteld. Dit is niet veel te verwonderen wanneer men zich herin
nert dnt dezepetitie alle de listen en bedriegeryen bevat welke de
orangisten gebruykt hebben , om hunne werklieden te doen tee
kenen.

« Еепеп geweldigen noorden-wind wacyt geheele maanden
in die streken , en het is slechts door eenen zuydcn~wind dat
men de engte door kan zeylen. Van beyde kanten van het kanaal zyn
batteryen , twee aen den ingang , twee 10 mylen hooger ‚ twee nog
10 mylen hooger , en vier nog 10 mylen hooger , in het geheel achtl
van beyde kanten. De eenter-batteryen zyn zeer sterk, elke van 80
anonnen van den zwaersten kaliber , alle neer dell zee-kent gerigt
en in voegen om het schip te bereyken het welk zou willen doorko
men. De balteryen zyn naar den landkant alle wel verdedigd, meer
worden bestreken door hoogten van waer men de turksehe kanon
niers in hunne wapenplaetsen gemakkelyk zou vcrdelgen. Injuly
lacstleden hebben russische oﬁeieren de geheele kust en omstreken
bezigtigd , hebben alle de stukken beproefd en de noodige bevelen
gegeven om ze beter tc plaatsen. Zy hebben eenige versterkingen
langs den landkant doen slegten , en er andere ontworpen tegen dat
zy er zell‘ bezit van zullen nemen. Hunne ingenieurs zyn daer ver
scheyde weken mede bezig geweest ‚ en de turksche kommandanten
stonden onder hunne bevelen. Indien men hier krygs-operntiennen
vangt , zou de golf van Samos eene geduchte vloot konnen bevelen.
Die golf is slecht verdedigd , en welk ook het getal troepen zy , men
zou ze hier kunnen outsehepen , hun de Dardanellon doen omkeeren
en de hoogten doen bezetten die de batteryen en de wegen van
Adrianopolen en Constantinopolen beslryken. Men zou ook kunnen
ontsehepen'in de golf van Enos die digter by Adrianopolen is , weer
van de bezitting Constantinopolcn aen den noordkant zou dekken.“

-—- By besluyt van den 31 december is hl. J. J. van Loo tot eersten
kommis voor den inwendigen dienst in het gevangenhuys alhier be

noemd geweest.

— Het gerucht is in omloop dat dan generaal Clumb den generuel
Magnan alhier zou komen vervangen. Wy weten niet in hoe ver
dit gerucht gegrond is.
‘
- Sedert eenige dagen was het gerucht verspreyd dat den ge
nerael Malherbe ging verplaatst worden. Het schynt als nu zeker te
zyn dat den generael het bevel onzer provincie zal blyven bebou

den.
-f By koninglyk besluyt van den 5 dezer is den sieur Adolph
Jakob Bosschaerts , regter suppleant by het vrede-geregt van Loo
ebrisly ‚ tot notaris te Wachtebeke benoemd.
_ Over eenige dagen zyn er te Welle twee huyzen afgebrand. De

schade beloopt -tot meer dan 4000 franken. Niets was tegen brand
‚verzekerd.

._ De regering der stad Rousselaere is by een koninglyk besluyt
van den 29 december gemagtigd geworden om het slagtgeld aldaer

af te schañen en het zelve door een regt op de honden te ver
vangen.
‘ ‘ ’ ‘
l
‘ ’
- Den minister van financien heeft in eene der laetste zittingen
aangekondigd dat het nieuw ontwerp vnn wet op de persoonele bc
lasting op de volgende grondslagen zou berusten :

1° De onzuyvere huerwaerde spruyteude uyt de kadaster-operi»
tien zal den eersten grondslag zyn ;

‘

Bam van Z. Hoogte. Jen bisehajì van het Detroit (Noord Amerika) een
H""*’priesler te Gend
De heeren Van Den Poel en De Bruyne vergezeld door elf werk

2° De hoeveelheyd van het regt , volgens dien grondslag zal wezen
in eene progressieve evenredigheyd met de huerwaerde , dit is te
zeggen dat de weynig vermogende belastingschuldigen in mindere

evenredigheyd zullen betalen , hunne hnerwaerde in het algemeen
hooger zyude 5

‚

lieden , zyn alhier gelukkiglyk aangekomen , en my in deze stad
bevindende by den provincialen reed van Baltimore, hcbgik hun
aenstonds genaderd naer myn bisdom , alweer ik hoop dat zy zeer
veel goed zullen doen , indien hun gestigt bestendigheyd neemt.
Dus behooren byna alle myne missionnarissen aen Belgien. llet zyn
11M. Deseille, Lastrie , Boheme, Bonduel, Tienpunt , Van Den Poel en
De Bruyne, behalven de Coleta -zusters van Brugge die ik ook in myn

‘

3° In plaets van gelyk nu volgens rang der gemeenten .gezet te
zyn , zal het regt der deuren en vensters gelyk steen met de hoogte
der huerwacrde , hetwelk nneyndig billyker is ; want thans is de
venster van een kleyn huys in de stad hooger belast dan die van

een buytcngoed.
Y
4° In vergoeding zal het regt volgens de huerwaerde naer den
rang der gemeenten veranderengdie volgens hunne bevolking zullen

bisdom heb doen komen. Ik heb dan reden van te verhopcn dat de
liefdadigheyd van de kathulyken van Belgien my niet zal vergeten

gerangschikt worden 5 men heeft begrepen dat eene zelve huer

in de inzamelingen welke men daer bezondel'lyk doet voor de zen

waerde meer gemak in eene kleyne stad of landelyke gemeente aen
duyd , dan in eene groote stad.
_

dingen alwaer zich belgische missionnarissen bevinden. Dit nieuw
bisdom van het Detroit , niet het welk het de Voorzienigheyd be-`
haegd heeft my te belasten , is zonder tegenzeg het armste , en is dit

5° 0m de huyszoekingen te myden zouden de grondslagen op de
schouwen en het mobilair worden ingetrokken

bezonderlyk waer de zendingen onder de Wilden met het meeste
6° Eyndelyklzouden de grondslagen op de dienstboden en peerden gevolg gedaen worden , alhoewel zy de kostelykste zyn.
‘ f
behouden worden , altyd met veranderingen die strekken om hun
Fly hier bevindende op den oogenblik dat M. de Smet“, belgischen'
billyker te maken.
r jesuit , naer zyn land vertrekt, kan ik deze 'gelegenheyd nietlnten
-Er komt te Doornyk een gemeente van Zwarte Zusters opge- ’ voorbygaen zonder u in alle haeste deze wcynige reken te schryven;
my voorbehoudende van met myne terugkomst in' het Detroit, uÄ
regt te worden.
 lllen verneemt uyt Doornyk dat sedert eenige dagen de soldaten eene uytgebreydere beschryvìng te geven van deze uytgestrckte'
van het garnizoen, buyten den dienst, met geenen sabel ol‘bsymmet provincien in de welke onzen ll. godsdienst buytengewoono voord-`
mogen uytgaen. Het were te wenschen dat dezen maatregel in alle de gangen doet, bezonderlyk onder de arme Wilden die, indien zy.'
steden werkstellig gemaakt wierd, men zou zoo vele ongelukken niet
niet moesten vrcezen van over den Misissipi verjaagd te worden , ‘elle
te betreuren hebben , die door het handelen dezer wapens dikwils zonder uytzondering het мышц-ь geloof zouden omhelzen. Het is
geschieden.
_
- bovenal aen de gebeden van de goede katolykcn van Europa dat wy'
-— De regentie van Lnyk heeft over eemgen tyd besloten dat hare deze zack aenbevelen , alsmede den vourdgang der grondbeginsels
zittingen openbaer zouden wezen. Benen der schepenen Ы. Dejaer-` van den waren godsdienst in geheel ons opkomend bisdom. ’
Bourdon heeft hiertegen geprotesteerd en geweygerd de zittingen
Uwen broeder in девиз-Снизит.
by te woonen. De regentie heeft alsdan besloten dat eenen schepenen
1- Funerals , bisschop can het Detroit
die weygert de zittingen by le wonnen, moet aenzien worden als zyn

ontslag gegeven to hebben, en heeft eenen dag bepaald, den 15 dezer,
om tot eene nieuwe kiczing van schepenen over te gaen.

‚

Nieuwe protestatie van den kant van M. Dejaer by welke hy ver
klaert zyn ontslag niet gegeven te hebben , en de plaets te willen
behouden die hy door de stemming zy ner medeborgers bekomen had.y
Er komt nu van wegens hooge overheyd aen de regentie van Luyk

Wy komen eenen brief van eenen inwooner dezer stad te ont
vangen met verzoek van den zelven openbaar te maken. Wy zullen
met genoegen aen zyne vraeg voldoen indien hy zich in ons bureel
wilt kenbaar maken ; hy mag verzekerd zyn , indien hy het begeert,

“ "den te worden van tot den keus voor eene nieuwen schepenen. dat zynen naem niet zal bekend gemaakt worden.
ZV. B. ‘Ny nemen deze gelegenheyd waer om nog eens te laten
"aen.
’ nyksch dagblad le Rappel kondigt op eene stellige wyze vreten dat wy geen gebruyk kunnen maken van brieven of artikels
‚‘n gevolge van de onderhandelingen met den ll. Stoel, het die niet geteekend zyn , of van welke wy de opstellers niet kennen.

(3)
den dou opsteller von den Vannszsnoen.

vember den Bosphore! verlaten , en> ligt nuaen het punt gezeyd den

Andenaerde, den 3janua'ry 1834.

Gulden-Hoorn, geheel ontniast en onttakeld; maar de Капот zyn

De eerste tydingen , Mynheer , die ik n by het begin van ditjaer,
heb mede te deelen , zullen waerschynelyk meer dan eenen uwer le

er nog niet afgenomen en de zee-soldaten en matroozen zyn nog niet
afgedankt. Den briel‘ zegt dat indien Vrankryk en Engeland blyveii

zers bedroeven, gelyk zy eene onzer omliggende communen. in diepen

volharden in hun besluyt om het traktaat te doen veranderen, z
kragtig'moeten werken en zich van den beginne in het bezit der

rouw komen te dompelen. — Ziet hier wat er 'van de zaek‘ts :
Sedert verseheydejaren bestaet er te Eyne een gestigt, door lusten
van St.-Vincentius n Paula bestierd, afhangendc van betmoederbnys
te Waereghein ‚ die zich aen nietsanders dan aen het verbeteren en
verzachten van het lot hunner medeiiienschen hebben toegewyd. In
dit gestigt word de jongheyd onderwezen en in de deugd opgevoed ;
de arme kinderen worden er acngenoiuen alweer zy de eerste onder
rigtingen van onderwysI ontvangen en een handwerk leeren oni in
hunne voorderejaren tot den hedelzak en tot de ondeugden en mis
daden, die gemeynelyk het gevolg der landloopery zyn, niet gebrugt
te worden. Hier uyt'kan men reeds oordeelen van wat groot nut een
dusdanig gestigt op Eyne moet zyn. Maier dit is niet alles.
_
Even als de kinderen moeten de arme en gebrekelyku ouderlingen

ook ter hulp gekomen worden : de menschlievendlieyd en den gods
dienst vercyschen dit. Nu ’‚ daar de zusters te Eyne niets anders dan

den godsdienst en'menschlievendheydtot regel nemen, kan men zich
gemakkelka inbeelden met wat liefde de zieke en gcbrekelyke ouder
lingen aldaar ontvangen en inet welke zorg zy opgepast worden. liet
geen den genees» en heelmeesterzeyde van die zusters zal bier van een
ieder konnenovertuygenni Gy verlengt betleven dezer ouderlingen,
иуда hy over eenigen tyd; zonder uwe zorgen, zouden zy reeds lang
aen ‘hunne gebreken zyn overleden. n
_
Niettegenstaande alle de voordeelcn en understand welke dit ge
stìgt 4aen Eyne verschafte, komt het zelve door den burgemeester ,
indien niet vernietigd , ten minsten van zyne weldoendsters beroofd
te worden , aangezien de zusters op zyn bevel uyt hun gestigt ge
jeegd zyn.
’ ‘
Dit buys word nu, sedert het nieuwjaer, door wereldlyke. per
zoenen bestierd. Ik zal hier geene aeninerkìngen bybrengeii om te
doen zien , in hoever het bestier van geestelyke dochters dit van we
reldlyke persoonen , bezonderlyk voor dusdanige gestigtell i Ove!"

treft, aangezien eene ondervinding van velejarcn zulks onweder
leggelyk bewezen heeft; ik wil alleenelyk melden dat de droefheyd
van het meesten deel der iuwooners van Eyne onliesehryflyk4 was ,
wanneer zy die zusters hebben zien vertrekken. Het was een bert

scheurend tooneel dat zich in het huys vertoonde , wanneer de gees
telyko dochters hunnen lnetsten vaerwcl aen de kinderen en onder‘.
lingen zeydcn. lllcn moest de tranen gezien hebben die de oogen van

eenieder ontsprongcn; men moest de zuoliteii der ouderlingen ge
hoord hebben , die zoodaníg beroerd waren dat zy maar door tacke
nan hun spyt konden to kennen geven ; men moest het geween der
kinderen gezien hebben , die zich van hunne weldoendsters niet‘
konden scheyden en die zy als hunne moeder beminden ; men
moet ooggetuyge geweest zyn van de droefheyd der zusters by hun

weggaen , om zich een denkbeeld te'konnen vormen van het geen
over eenige dagen te Eyne is voorgevallen.
Uyt het geen ik n, als zeer onvolmaakt, melde , zal inen gemakke
lyk kunnen besluyten dat het gedrag en handelwys van den borge
meester ten opzigte van die zusters van Eyne , de goedkeuring van

de inwooners dier commune niet heeft weggedragen. Eenige per
soonen, konnen misschien hier neu toejuyehen, maer zy zyn in
een zeer kleyn getal.
’
Indien gy eene plaats aen deze regelen in uw geacht dagblad
wilt verleeneu ‚ zult gy verpligten den genen die de eer heeft n te
groeten.

*

BUYTENLANDSCH.

Dardanellan moeten zien te stellen; want die eiigte eens in bezit de:~

Russen zynde, zou den doortogt zonder groote verliezen van volk
en schepen niet meer doenlyk zyn.
y
‚ '_

’  Gedurende het jacr 1832 heeft men in Engeland 1362 banke-`
roeten gehad : te weten : 629 te Londen , 66 te Liverpool, 63 te
Manchester, 27 te Birmingham, 26 te Bristol, 19 te_Leeds, 7 te
Nothinghani , 5 te Sheiiield en 5 te Not-wick. `
x. \
—-— Onlnns is te ‚Lenham , in het graafschap Kent, zekere Mary
lloney overleden , die by hare dood een huysgezin van 367 menschen, ‘
achterliet , te weten : 16 kinderen , 114 kinds-kinderen , 228 kinde
ren der kinds-’kinderen en 9 kinds-kinderen der kinds—kinderen. ‚1,2.
- Illen verneemt uyt Lisbonne dat den lnylenant generael.siìr_«
Thomas Stubbs door don Pedro tot pair van Portugael bcnoenidis,
met dan tytel van baron van Villa Novnde Gala‘.
‚
Í l ._ l.:
— lllcn verneemt dat de miguellistsche troepen den 15 dezer, ten.
getalle van omtrent 5000 mannen , eenen geweldigen aenval gewaagd
hebben op de stad Porto , langs den kant van Agnardeiite , maar dat

zy met een acnzienelyk verlies terug geslagen zyn geweest.De pedris
ton hebben omtrent 100 gekwetste eu doode gehad , en onder deze,
laatste noemt men den colonel Pexto.
”Н ‚
YRANKRYK. - Paars, 4 JANUARY.

Van alle de redevoeringen welke tot den koning ter gelegen
beyd van het Nieuwjaer zyn uytgesproken , is er geene dan die van'
de gezantschsppeii wolke melding verdient. Volgens het gerucht zon
de oneenigheyd die tusschen Vrankryk en Rusland bestaat altyd`
toenemen , en men dacht dat den gezant der laatste mogendbeyd ‚

den groef Pozzo-di—Borgo , Parys voor Nieuwjaar-dag zou hebben _
verlaten , om den koning niet te moeten koinplinienteren , als de
ken der gezanten. Zyno tegenivoordigheyd te Рагу: en zyne aen
spraak tot den koning bewyzen ten minsten dat indien er oneenig

heyd tusschen het fransch en russisch kabinet bestaat, het lactste
noodig heeft geoordeeld te veynzen. Ziet hier de redevoering van

den groef Pozzo-di-Borgo.
Sire, hetjaer het welk komt te eyndîgen- ls eengelukkig voorteeken van dit
hetgeen begint. Den duer van den vrede doet er dagelyks meer en meer de on
weerdeerlyke voordeelen van gevoelen aen de ouvernementen en volkeren. De
wysheyd der vorsten, die hem tot nu toe hee t weten te handhaven . zal hein
ins clylts in de toekomst weten te behouden. lionne cenparige en bekende ge
voe ons, overeenkomstig de stem en noodwendigheden der volkeren , zyn er de»
zekerste waarborgen van.
_
'
' Het is in die overtuygin , Sire , dat het diplomatiek Кок-Ев де eer heeft aan
U. M. op dezen plegtigen ag te vernieuwen zyne eerbiedige eylwenscben , en
ze te ver ezellen met de opregtste wenscben voor uw geluk , Sire , en voor dit

van uw

oorlucbtig buys en van Vrankryk._

Den koning heeft geantwoord :

‚

_

Ik ontvang met genoegen de wenscben die gy my aanbied in den naam van het
diplomatiek kor s, voor Vrankryk , voor myne familie en voor my. Gy kent de
ene die ik ally gevormd heb voor het behoud van denvredc. en щупе besten-`
dige pongingcn om dit zoo verlengbaar oogmerk te bereyken. Meer het is vooral
het vertrouwen in de voordduring van den vmde , die er de onschatbare welda—
den kan van ontwikkelen.
'
Dc verzekeringen dic gy my komt te vernieuwen , zullen ‘kragtdadiglyk mede
werken om de algemeene verzekering te versterken , uytdrukkende het eenparig
besluyt van alle de souvereynen, in overeenstemming met `de Item der volkeren,
van den vrede te behouden en van het gevestigde order te verdedigen , weeg-nn
hy den zckcrsten steun is.
’
Dit is eene nieuwe beweegrede voor my van te ontvangen met eene levendige
voldoening de gelukwenschingen díe gy my voordraegt, en weer over' ik u regi
linniglyk bedank.

`

‚ . d. . t

_ Den generael Bertrand heeft op den bureau van de kamer den ‘
SPANGIHIEN. - Macau) , 26 nscmaaa.

D’e‘n hertog de l’Infantada schynt te Guadalaxara ernstig ziek te
zyn ; volgens eenige geruchten zou hylreods overleden zyn. lly was

voorstel ncdcrgcleyd ter intrekking van de wet varbannende de fa
niilie Bonaparte.
_ ,l

. -Meer dan 200 petitien zyn er uyt de departementen by de kamer

op het punt van zich voor dona .Isabelle ll,_ te verklaren.

ingekomen , bekleed met talryke handteekens van de aenzienelykste

Den hertog de San Fernando is iiisgelyks ziek.
.
-—- Men verzekert alhier dat een der oppei'hoofden van de opstan
delingen , Villalobos , inet dry andere oproerige te Villar de Ciervos ‚
gyn by den kop gevat. Balsameda is iusgelyks aangehouden.
l

persoonen , en strekkende om eene kies-hervorming vragen.
- Wy vernemen dat de collecte , den 28 dezer gedaan voor [ш
goed werk der weezen can den H. Vínemtius de Paulo ten gevolge van
den cholera morbus , eene som van by de 20,000 fr. voor opbrengst., '
heeft gehad. Onzen artsbisschop beklimda in de metropolitanekerk
van О. L. V. voor de eerste maal sedert de omwenteling , den stoel 7.0:
der wacrbeyd. Van alle de wyken der stad was eene ontelbare me- 4

"- Den gewezen brigadier gouverneur van Morello is te Castella
door den kop geschoten.
i
’
‘
 Merino bevind zich in de omstreken van Benavente en tracht in
Portngael te willen dringen.
.
-- Den oproerigen San Philippe heeft zich weder aan het hoofd
'van eene bende opstandelingen vertoond.
ENGELAND. -- Losmir , 3 Janvier.
Den prins de Talleyrand heeft een praglig midda
mael gegeven ,
by welk de nfgezanten van Oosteiiryk , Pruyssen en er Nederlanden
zyn tegenwoordig geweest.
Den prins de Talleyrand met de‘hortogin de Dino is naar Brighton

yertrokken , om den koning en koningin een bezoek afio leggen.
- Men gelooft dat de antwoord van het russisch kabinet op de
nota die voor het fransch en engelsch gouvernement gezonden is van
eenen vreedzainen nerd zal zyn , om dat die mogendheyd voor de
lente niet kan‘ werken. Dit'is wel het gevoelen van’ de“ Si'm ; meer
de korrcspondentie uyt den Levant van den Morning-Herold meld

Vnigte der ingezetene toagesneld om den kerkvoogd. te hooren ,
wiens woorden de zachte liefde uytwassemden. Behalve het geld.
heeft men in de schaal gevonden een borzeken met dry goude

ringen en een ander borzeken met acne repetitie-horlogie. tienenl

liefdadigen onbekenden heeft een lampet van verguld zilver met
derzelfs schotel doen overhandigen.
_
_. ln het departement der Sarthe , te Savigne~l’Evèque , woont ae
keren Seurat, genaamd het levend-gemeinte. Het is inderdaad een ge.
raeinte ; het val op de niaeg is als eenen doorschynendeii doek woor
door men de dierlyke werkingen ziet. Seurat vaart zeer wel, maar hy

moet zeer omzigtig zyn ; by kan niets als geley en ligt voedsel ge
bray-ken; hy moet zeer warm gekleed zyn , en kan zeer maeyelyk
geen. Overigens is het eenen beiuinnelyken , beleefden en verstan—
A igen man.

.- Ziet hier over den bran van het schip den Grooten Didiueme,
eenige omstandigheden, we ke door den Journal du .Hâvrs

@geven
hem dat de Russen geheel niet genegen schynen om hun traktaat
worden.
Het
was
den
1
juny
1833
toen
het
fransch
koopvaer
y-sehip
met de Porte te vernietigen , om dat zy hunne vloot in de Zwarte
den Grooten Duquesne zich bevond in de street van Macassa r,wtusschen
Zee altyd zeylveerdig houden. De turksche vloot heeft den 14 no
het eylaiid Borneo en het eyland Célébes , op Мг.о N. B. en 117.о 16C'1

‚(1 î _)
dan een‘woord
gelost,
wanneer‘wy'zeyden
het kruysenvan
het VMal
Leo
polds-order
meteer
op‘de
boi-st van eenen dat
Rodenbach
eenen
herbe kan pryken, maar niet op die van eenen de Wauthier en eenen
Duvivier, die alhier den 2 february het bevel voerden , en niet belet

hebben dat eenen vuygen verraderden trouwloozen prins van Oran
gnien tot koning kwam uytroepen.
..
Wegens. het weggeven der plaetsen hebben wy nog meer klagten
te doen. Dat men eenen oogstag op alle de administratien werpe , en
men zal gemakkel yk overtirygd worden , wat groote-»zuyvering er
onder alle de bedienden zou moeten geschieden , om onder de zelve

niets dan mannèn te tellen die de omwenteling zyn toegedaan. En
nu , wat persoonen ontmoet men in het grootste deel der ambten ?

Щеп snoet het met spyt bekennen , vremdelingen of orangisten. Deze
laetste'zyn in het grootste getal, en het is besonderlyk tegen deze
dat wy ons .verzetten , om dat men onder geen hoegenaamd voor

wendsel eenen gekenden on openbaren vyand van het land , de be
langen van het gouvernement mag of kan toevertrouwen.
En nogtans het is een misbruyk dat wy dagelyks zien vernieuwen.
Dus ziet men persoonen voordeelige bedieningen bekleeden , die in

het begin der omwenteling door deorangisten betaeld wierden om
allesaf te spieden , en lef genoeg waren om hunne beste vrienden te

verraden; dus ziet men de betaelde bespieders van Van Doorn schoone
ambten en plaetsen bekleeden; das ziet men eenen persoon , die
voor geroepen te hebben dat hy niemand dan den prins van Oran
gnien herkende , van den militairen dienst is weggejaegd , nu eene
bediening onder de donanen bezit! Wy zouden er nog vele kon

nen aenbrengen met naem en toenaem , die‘ nooyt anders dan haet
en afkeer voor de omwenteling getoond hebben, en nu do beste
'en voordeeligste plaetsen hebben bekomen.
' 1‘ «Meer; zegt men , men tracht door dezen middel de orangisten te
winnen. и Ydele uytvlugtselen! vruchtelooze versehooningeu! De
orangisten zyn niet te winnen ; zy hebben het verklaerd ‚ nooyt zul
len' zy voor dit gouvernement genegen zyn ; zy herkennen geen an
der vaendel dan het geen hun van den llaeg moet komen. En het zyn
dusdanige persoonen die men den voorkeur by de patriotten geeft!
En het zyn onze gezworene vyanden die tot nadeel der patriotten

beglir‘istigd worden ! Wie kan dan zyne verontvveerdiging altyd be
toomen ? Wie kan met koelnioedigheyd dit onregt beschouwen ? Wie
kan zonder spyt en nadruk de plaetsen aen onze vyanden zien neer
het hoofd geworpen worden , en hier tegen niet protesteren 7 Het is
het geen wy reeds sedert lang , doch vruchteloos, gedaen hebben.
‚W'anneer wy eens eene goede benoeming mogen tocjuycheu, eene
andere komt ons weihaest bedroeven.

Een niet minder misbroyk is het geen by welk de plaatsen door
denl genen die zyn ontslag geeft, aen eenen anderen verkocht wor
den. Wy zouden verscheyde persooneu konnen noemen die voor eene

hare edele medehelpsters heeft het vaandel niet kennen—dienen ,en
is weggeleyd ,’ waerschynolyk om meer met den hoed van eenen
onzer regters uyt to komen. Wat hier van zy of niet, Mevrouw was
voor dit maal in here verwachting bedrogen ; doch hierom had zy
nog alle hoop van wederkomst der Nassauwen niet verloren , meer
aenzag de restauratie als nog eenigzins ver verwyderd. Eene
andere dame dezer stad , insgelyks voor vader Willem zeer genegen,
die zoo men zegt , maer den Messager de Gand te rade gaet, scheen
over vde moedeloosheyd van hare Incdegczellin zeer ontevreden

en trachtte haer te doen gelooven dat , zonder eenigen twyfi‘el , de
herstelling der Nassanwen voor het begin van 1834, zou plaets ge
had hebben. De eerste alhoewel z_v dit verlangde , kon zulks niet ge
looven en gaf hare onzekerheyd diesaengaendc te kennen. Madame B.

willende hare tegenstreefster overtuygen van het geen zy zeyde,
stelde eene wedding voor die aenstonds wierd aengenomen.
De wedding bestond in een pragtig iuiddagmaetdat in het begin
van 1834 , door de gene die zou verloren hebben , moest gegeven

worden. Acngezien wy 1834 zyn ingetreden en dat den overmoer~
dykschcn koning nog niet is wedergekomen , was het klaer dat
Madame B. hare wedding verloren had. Nu over eenige dagen heeft
zy haer middagmael gegeven , by welk , zoo men zegt, eenige open 
bare ambtenaren zyn tegenwoordig geweest. Zoo men wel kan den
ken , heeft men het spyt , dat men moest gevoelen van nog onder
het bestier der Hollanders niet te zyn terug gekomen , door meer
dan eenen dronk ter eer der Nassauwen trachten te verzachten.
Wy weten nog niet of er eene nieuwe wedding is aengegaen , en
op welk tydstip de wederkomst van Willem onder onze gendsehe

orangistsche damen bepaeld is.
Wy komen van verscheyde persoonen klagtcn te ontvangen
wegens de militaire-logementen, en niet zonder reden, want wy we
ten huyzen waer er op vier dagen tweemaal soldaten geleyd zyn. Wy
zouden hier niet van spreken indien wy hier in nIet wat meer dan
eenen kleynen misslag bemerkten. De persoonen die op wo korten
tyd tweemael militairen hebben te logeren gehad, zyn juyst gekend
voor goede patriotten , en het is waerschynelyk hierom dat zy den
voorkeur by de orangisten bekomen hebben. Wy verhopen dat den

bedienden die met het uytdeelen der logement-billetten belast is ,
voor het toekomende zulke misslagen niet meer zal begaen.
—— lieden om zes uren des avonds , moet er eene vergadering van
alle de fabriekanten dezer stad , in de herberg den Prins ‚ in den
Raem alhier , plnvts hebben; wy weten niet tot wat eyndo.
 Eergisteren heeft men zekeren sieur, afgestelden policie-kom Ã
miasaris en nu als aans-che/‘door de regentieaengesteld, in eene koets

verscheyde fabrieken dezer stad `zien bezoeken. Indien het de ge‘

terlyk order afhangen, en die tot hier toe , even als de hoven en

woonte ware dat knapen in koetsen ryden , wy zouden gelooven dat"
dezen sieur belast was met de fabriekanten te vermaneu om zich
heden in de algemeene vergadering te bevinden. Daer wy den afge
stelden policie-kommissaris niet wel aen eeuen knaep konnen> ver#

regtsbanken , по

gelyken , gelooven wy dat zyne bezoeken een ander oogwit gehad

zekere somme geld hunneplaels bekomen hebben. Dit misbrnyk ziet
men bezonderlyk nog bestaen onder de bedieningen die van het reg
hunne onafhangelykheyd niet bekomen hebben.

Wy zullen voor en oogenblik diesacngaende in geene verdere be

zonderheden treden , op eenen anderen keer zullen wy hier op terug
ko'men.
Onze lezers herrinneren zich waersehynelyk nog dat er in het
begin onzer omwenteling , met grooten vlyt in eene der hezonderste
huyzen dezer stad , gewerkt wierd aen het verveerdigen van een

kostelyk orangnie-‚vaendel. Ongelukkiglyk voor de Mevrouw en

hebben.

~ 

— Gisteren morgend is den raed der prud’hommes vergaderd gel
weest om over het lot der werklieden , aen wie men zoo veel wilt 'af-A
trekken , te beraedslagen. Tot hier toe weten wy nog niet welke be
slissing er genomen is.
— De petitie die voorleden vrydag door de werklieden der katoen
fabrieken geteekend is , was voor den koning. Zoo wy vernemen
geen zy eene andere petitie neer de kamer der volkavertei.;en\voor„`

Щ

Audenaerde onder de belachelyke gedaente van eenen Kalkoen te
zyn verbeeld geweest; het was niet genoeg dat men hem te Gend
onderv de gedaente van eenen Haen en van eenen Kees had voorge

steld, by moest nog aen eenen Leest worden vergeleken.l"ader Willem

aen eenen Leest ! !!
Dit was onlangs myne aenmerking in de tegenwoordigheyd van
eenen orangist. — Het moet waerschynelyk eenen patriot zyn die
vader Willem , het voorbeeld der koningen , zeyde dezen orangist

aenleggen van den yzeren weg aen sieur Kieekepoost ging opdragen!
Indien men dit in acht neemt geloof ik dat eenieder van myn gevoe,
len zal zyn , te weten :dat nien niets meer van eenen krankzinnigen
kan eysschen dan bnytenspoorigheden , en van de Gazette een Gand
dan verzen gelyk de gene die ik uyt hare eerste N°s van dit ‚испанец

nytsohryven :

(welken eenige duyzende guldens uyt het schotelken bekomen had)
die den verdienstelyksten der koningen , onzen weldoener (hier ween
de hy) aen een onedel schoonmakers werktnyg heeft durven verge‘
ìyken ! Het moet eenen omwentelaer zyn , селен mailer, eenen......

Neen , zeyde ik om de woede van den orangist te bedaren, het is
eenen uwer party. — lly moet krankzinnig zyn , hernam den oran
gist, om zulke heyligschendery te durven bedryven.  Over zyne

verwerringen van geest wil ik niet oordeelen , gaf ik tot antwoord ,
meer ziet hier d_e Gazette aan Gend ‚ die dit aen de orangisten voor
een Nieuwjaer geeft ; en ik toondelhem den N” in welken dit stond.
Den orangist bezat zich zelven niet meer van woede en verliet my.

Door het geen ik hier kome aon te halen , kan men zich inbeelden
hoe edel den sehryfstyl van Moeder Gazette‘nioet zyn. Nogtans komt
my dit geenzins zonderling voor, want men kan van geen azynvat

‘

.

In ’t jaerperk 't geen thans is verloopen
Zag men al шипа nest verkoopen ,
Parlyzucht speelde straf de beest...
Dat elk zich met zyn zaken moeye ‚
En niet 't geen hy niet kent verknoeye ‚
Dan houd men hem niet voor een beest...
Het ging zoo ver (verbeeld u eens !)
Men kon zich niet meer kleên;
En alles was verboden kleur
Van ‘t hoofd tot op de teen.
Een bruyne broek die stond bekend
Voor Patriot te zyn , (I)
En ging: gy met een rooden muts ,
Dan шит gy Jacoby".

l
Е

~

Wat zegt gy lezer van deze aengehaelde voorbeelden? Hoei gy
hicr met my
denedele
zachtvloeycnden
styll van
Gazette niet
be—
wonderen
? Wat
uytdrnkkingen
WatMoeder
hoogdravende
gedach~

wyu tappen. Eenen geleerden natnerkundige‘n zegt : Le style , c’est

ten ? Wat dichtryke uytdrukking

l’homme. Een vlaemseh spreekwoord , dat niet min waer is, zegt :
a Elken vogel zingt gelyk by gebekt is. n Indien men dat aen de ry

zoo als den orangist zeyde, tot een zeker plint van krankzinnigheyd

men , puntdicbten, raedsels , voorzeggingen enz. enz. der Gazette
van Gend wilt toepassen , men zal overtuygd worden dat de spreek

Beest!!! VVaerlyk , men moet,

gerezen zyn , om dusdanige nieuwjaer-wenschen zyne lezers aen te
bieden , gelyk de Gazette van Gend zich niet geschaemd heeft te

doen.

'worden niet liegen.Want wie heeft ooyt eenen kalkoen hooren zin

"i gelyk eenen nachtegael , of eene hin gelyk eene lyster ? Wie
‘.an ook begeeren dat Moeder verzen maekt gelyk eenen Faith ,

tichten gelyk den zanger van den haring? Het is als of men het

í!) Nu weet men wat Moeder Gazette door patriot vcrstaet. Eenen pauiog.
vo gens de gendsche Gazette , is niet. eenen persoon die zyn vaderland bemin: v
meer het is.... eene bmfneg broek.' Men moet тещ-к meer verstand dan wm

eenen schelling hebben om dusdanige ontdekking tc konnen doen.

y

‘

(a)

‚

digers stieren. Wy keuren het’voornemen der werklieden volkomen
goed; zy konnen niet beter doen dan nen hunne v_erbeelders de heten

Sedert eenige dagen is het geruchtalom verspreyd dat er eenen

en het bedrog kenbaar maken het welk de orangisteu gebruykt heb—

oproer te Utrecht is ‚ nytgeborsten. In hoever dit gegrond is weten

ben
om hunsieurs
handteekens
kruyskens
perssen.
.--Twee
die over en
eenige
dagenafinteden
schouwburg alhier l wy niet. Ziet hier wat wy diesaengaonde in den Antwerpenaar lezen z
zyn aengehonden, hebben gemeynd zich over hunne aanhouding te

oet'sm bekla
en.
_
mVolgens
desinlichtingen
die wy bekomen hebben
is hetgebleken
dat de twee sieurs, zynde den eenen exteroogsnyder en den anderen ‚

vleesohiiouwerskn’echt, zich nu paradis bevonden en door’ hun gelach
en andere buytenspoorighedcn de rust gestoord hadden , en met rcgt_
1.
aangehouden, zoodanig dat wy de policie zouden moeten be
knibbelen indien zy in dit gevul hare pligt niet gekweten had.
— Een lyk is' eergisteren middag aen de Vleesehhnys-brug opge
vischt en voor het geen van 111. Cronibach herkend geworden; men

Dags voor nieuwjaer zyn de burgers van Utrecht in massa nner het hays van
den gouverneur gegaan en hebben aldaer alle zyue glazen uytgeworpen, schreeu
wende te gacr : Brood :five/ik!
lntusschcn kwam het garnizoen onder de wapenen en kreeg order om op de
borgo rs te vuren, maeralle soldaten weygerden , zeggende :u ¿y klagen 111011011—
d~er reden ‚ er moet een eynde sen komen. n Eveneens kwam den borgemeester
vergezeld met alle de borgerlyke overheden om -het volk tot de rede te brengen; ’
meer alles was vergeefs; in een woord er was niet aon te stutten. Zoo wel armen

als borgercn alle zyn na het hnys van den gouverneur verbryzeld te hebben,
veel andere openbare overheden geen opzoeken.
_ ‚
in uren 'savonds — Er komt eenen konrricr naer het stadhuys in volle galop
gereden; men zegt. dat by orders brengt om alle dc besondere hoofden daer van
voor den kopte doen schieten , weer op het volk met eenige van het garnizoeu
handgemccn (vierden.
’ 11 спет—Мец hoort het kanon brom'men op de Groote-merkt, en na eene

heeft 30 gondstukken op hein gevonden.
 M. de Block , onderpastor van Ste-lllaria-Lierdc, is tot pastor ‘ uer aen een geweest te hebben hlyft de overwinning in de handen
van Hemelveerdeghem benoemd. ily is door M. Baert vervangen.
welke de vlag van vryheyd op het stadhuys hebben geplant.
. ._ l. Sebastiaen de Vuyst is by een koninglyk bcsluyt van den 31

december, in vervanging van M. Arents , tot lnytenant-kolonol by
het legioen der borgerwacht van het kanton llerzcle benoemd.

der bergers ,

Middernacht. — Van alle zy‘icn en omstreken ziet men het volk gewapend ,
met de vryho ds-vacndels de stad intreden.
‚
.
Men vrees voor geheel de provincie.

_To Ninove , te Lessen en te Assche zyn er komités , tot het inza

_. In ‘zvnen N° van den 7 kondigt dit dagblad nog bet volgende

melen der giften ten behoeve der staatkundige uytwykelingen, op 

nfdat. wy insgelyks , zonder voor de echtheyd in te staen , aen‘onze

gezegt. Het is den burgemeester van elke plaets die voorzitter is. __

_.. Binnen het atgeloopen iaer 1833 zyn te Brugge geboren 1213

kinderen, te weten 581 van het mannelyk en 632 van het vrouwelyk
lacht, alsmede 89 levenloozc kinderen , 5l van het mannelyk en
38 van het vrouwelyk geslacht. Binnen het zelve jaer zyn overleden
1254 persoonen , te weten , 573 van het mannelyk en 581 van het
vrouwelyk geslacht. Er zyn getrouwd 260 paren ; geene ochtschey

dingen hebben plaets gehad.
__ Don gouverneur van Heneganw komt aen alle de plaetselyke bc
stieren der steden en gemeenten van zyne provincie te laten weten
dater eenen persoon het land doorloopt cn een geheym tracht te ver
koopen om het bier te klaren. Dit geheym bevat vergiftìge zelfstan—
digheden , en stelt de persoonen die het zouden gebruyken, aen reg

terlka gevolgen bloot.

«

Wy gelooven in het algemeen belang dezen voorvnlaen onze land
genooten te moeten kenbaer maken , ten eyndc hun te waerschnu

legers willen mede doelen, in afwachting van hun stellige tydingcn

te konnen mede doelen.
—
.
‚ д
« In onzen laatsten N" hebben wy , volgens brieven die ons waren
toegekomen, melding gemaakt van beroertens die in de stad Utrecht

zouden ontstaan geweest zyn. Dedagbladeren van Holland maken
er geen gewag van; zoude het holland-sch- gouvernement verbod ge
4111111 hebben nen de dagbladsehryvers hier iets van bekend te ma
ken, ofzouden mogelyk de communicatien reeds tusschen Utrecht en
de andere provincien gesloten of afgebroken zyn ? Wy hellen over
om zulks te geloovon, des te meer daer wy van dag eenen brief
ontvangen hebben van s'ilertogenboseh (welken wy hier onder op»
geven) dien min of meer de beroertens in Utrecht voorgevallen

schynt te bevesthcn.
g
's Hertogenbosch van Gjanuary 1834.
Mynheer......
Sedert drie weken heb ik Ue geen enkeld briefje toegezonden , aangezien er
niets merkwaardig voorgevallen was, Heden vatik myne pen op, om Us gebeur
tenissen mede te deelen die niet anders dan ten voordeele uwer landen cn van het

wen tegen alle bedrog der kwakzalvers.
_bien schry'ft nyt Luxemburg ‘dat er den 3 dezer eenen zeer hevi

gen brand te Ноны-1011 is uytgeborsten , die meer metvele moeyte is
kunnen gebluscht worden.
 De overgroote regens hebben de waters der Moesel op ver’
scheyde punten doen overstroomen. Men heeft eenige schade maer

gelukkìglyk geene ongelukken te betreuren. '
— De opening van het lyk van den ongelukkigen Gaspard Hauser,
heeft te Ausbaoh’ph\ets g'ehad. Het is gebleken dat de wonde meer _

dan vier vingeren diep was , en het hert geraekt was geweest. нашед
heeft nog 78 uren na het ontvangen zyner steek geleefd , en alhoewel
hy zyne tegenwoordigheyd van geest behouden had , heeft hy wa

onze kunnen strekken. Meu zegt malkaar in ‘t oor (Us weet dat wy nog altoos in
staat van beleg zyn) dat er een opstand in Utrecht heeft plaats gehad ; dat de
burgery zich van de stad heeft meester gemaakt en dat het vlag van vryheid op
al de publieke gebouwen en torens wapperendeis. Wat hier van waar moge zyn,
kan ik Us niet stellig verklaren; doch al wat men hoort en ziet bewyst genoeg
zaam dat er onlusten hebben plaats gehad, die gecnzins na wensch van koning
Willem zyn afgeloopen. Twee bataillons infanterie hebben deze ochtend onze
stad verlaten en marcheren op Utrecht ver ezeld van сене battery veldartillerie. .
Zoodra ik iets byzonders verneme zal ik my beesten Ue daer van kennis le
genen.
Ik heb do eer elc.
V. S.

Aan den opsteller van den Принципы.
gens zynen moordenaar noch wegens zynen eygen oorsprong eenige

inlichtingeny konnen geven.

Doel den ájenuary 1834.

Den 20 der voorledene maend is zyn lyk ter aerde besteld. Eene

groote menigte heeft het zelve tot de laeste rustplaets vergezeld. Den
pastor Furhmann , zynen onderwyzer heeft eene kloyne kareden op
het graf van zynen leerling uytgesproken , in welke hy de deugden
van Hauser , en bezonderlyk zyne verduldigheydtîn de lactate ston

den van zyn leven heeft aengehacld.

Verscheyde dagbladeren hebben gewag gemaakt van den luyster—
lyken lì'kdienst , welken plaets gehad heeft in de kerk te Doel , op
den 23 ecember laetstleden , ter gedachtenis , der fransche krygs-ì
helden , die in het verdedigen van dat gemeente , by den aenval die
de Hollanders den¿23 december 1832 , op ons gemeente waegden ,
gesneuveld zyn. Dit was uyt berkentenis, _welke de inwooners die

щ
Щ

Inderdaed es ontbrak nog iet aen Willem van Nassauw , het was
van eenen zanger te vinden gelyk den opsteller van een orangistseh

z>S`ullenb|ad , de Gazelle van Gand, die den koning der moerassen
'nen eenen leest vergelykt. Ik wil hier niet onderzoeken in hoe ver het
woord leest gediend heeft aen den zanger om het te doen rymcn met
been , ik wil myne opzoekingen verder nytbreyden en geloof dat er
iets opregt, iets dadelyk bestaet tusschen Willem en eenen leest. De
vergelykenil bezit iets wezenlyk en kan zeer wel uytgeleyd worden,
zonder dat ik hier door wil voorgevcn dat zulks het gedacht van
den zanger der Ieesten geweest is.
’
Meer dan eens heeft men de waterschtige Hollanders aen kikvor

when vergeleken , je tot zoo ver ‚ dat hun dien bynaem gebleven is.

Nu, eenieder kent het verdichtsel van de kikvorschen die eenen
koning vraegden, en van vaderJupyn een stuk hout voor opperhoofd
ontvingen. Het ware den niet zeer moeyelyk eene zinspeling tnsschen

j', Den generaal sieur de Wauthier is belast om over de gebeur
tenissen van augusty 1831 een verslag te deem-Men is nieuwsgieri
om te weten wat hy van het nemen van den Knpltalen-Dam zal zeg
gen.
.
‚а Men zegt dat sieur Jaequemyns het kruys van het Leopolds‘or
der gaet vragen. Ну geeft voor reden , zoo men zegt , dat hy het
meer verdient dan sieur de Wauthier, aangezien hy zoo langen t d

in eene kas gezeten heeft, terwyl den generael de Wauthier......
„n De kooldragers beklagen zich in hunne petitie dat zy geen werk
meer hebben, en de koopmans in koelen klagen dat zy er te veel
hebben , en niet genoeg kooien in tyds konnen leveren.  line zal
mon dit een een knoopen ’t

‘

'

j* Men verzekert dat de kooldragers gram zyn om dat den advo.

eenen leest en een stuk hout te vinden. Ongelukkiglyk , zegt ons het
verdichtsel , hebben de kikvorsehen hun stuk hout als koning niet

keet , die de petitie heeft opgesteld , hun heeft doen hollandse/i spi-e'.

willen eerbiedigen , hebben het zelve met smaed overvallen en alle

s* Men zegt dat sieur Kieckepoost eene petitie gaat indienen om

elach vanl beledigingen toegebragt. Geen wonder dat wy zulks bin
nen korten tyd met Willem-den leest , of leest-VVillem zagen gebeu

ren _want den leest is in Holland al niet veel liever gezien dan voor
gyds’het‘stuk hout 'door de kikvorschen.

ken. Zy houden staen dat smart geen zwart is.

‘

dat hy sedert de omwenteling zoo vele ¿ebano/»és niet meer heeft.
' s* Den wyn ‚ die aen den prins van Orangnien heefttoebehoord
komt openka te Brussel verkocht te worden. De VVillellls--vriendeliv

_

Ik eypdige hier myne aanmerkingen , niet by gebrek aen stoffe,

hebben een groot deel van den zelven aen hooge pryzen gekocht.

meer om dat, men my altyd gezeyd heeft dat de artikels , die men
seem in een dagblad zou geplaatst hebben, niet zeer lang mogen
gyn. Het is oni my aen die waerschouwing' te gedragen dat ik my
verhaest om met beleefdheyd deze regelen te’sluyten; u^verzoekende

lien zegt dat elken opsteller van een orangistsch dagblad eene ﬂeseh
sauwen.

eene plaets te willen verleenen in den Vaderlander een de aenmer

landsch Merlin-schotelken geëten had , vond over eenige dagen 111111.

kingen die ik de oer heb u too te zenden. Ik vcrhoop dat gy aen

om verkleed op het toonet van den schouwburg te komen. u‘ Ziet
daer, zeyde eenen persoon ‚ een deel van onze guldens die verspeeld
worden. n  Bien heeft toch het zigt er van, zede eenen andere“

myn verzoek zult voldoen, en bid u myne bedenkingen en uytdruk

kingen myner hoogachting te aenveerden.

-

zal bekomen voor iederen artikel ten voordecle der gebannen Nas

zoo vele andere eten de zelve alleen op.
Veau.

’

-

j, Eenen zoon van zekeren sienr dezer stad, die ook nyt hol..

"

l

(2).
.N

van wer liefl’emvvgrd door vele onzer Willems-vrienden op eene
sehandely l «уже geexploiteerd. liet is niet genoeg dat de werklie
den door tip/ne meesteŕsrgedwongen zyn geweest eene leugenaeh
tige petitie ‚ ’ ondert
enen ,~ zy worden van hunnen loon nog af

gelmkkﬁni l0

`

Wy~ meynden by deze regelen onze nenmerkingen ta bepalen ,
meer eenen voorval die gisteren 2in ons bureel heeft placts gehad ,

doet ons hier over een woord meer zeggen.
Den Journal des Flandres had eergisteren van het aftrekken van

dat wanneereenen vader des huysgezins tot ‘ eenige centimen op de militaire logement-billietten gesproken. Den

tien uren des av‘ondsl gewerkt heeft , hy nog geenen toereykenden

sieur Bosschaert , die met deze betaling op het stadhuys belast is ,

loon gewonnen heeft om den kost aen zyne vrouw en kinderen te

het te zeggen , het is om het volk ontevreden te maken , het is om

over de aanmerking van dat dagblad verbitterd, is gisteren in ons
bureel onzen uytgever komen bedreygen , uytdagen en somineren
van te herroepen het geen in zyn franseh dagblad , nopens het ach
terhouden der centimen , gezeyd was. Den sieur Bosschaert men
weet niet waarom , was niet alleen gekomen , meer had zich van

de werklieden te doen gelooven dat de omwenteling en het verjagen

Genen anderen bedienden der regentie ‚ den sieur Roekaert , doen

der Nassauwen aen ons land nadeelig is geweest, en dat het in het
algemeen belang zou zyn onzen gewezen dwingeland terug te roepen.
Meer dat zy zich niet vergissen die‘woelzieke orangisten , het
werkvolk bezit ook gezond oordeel, het weet ook zynen toestand en
de gesteltenis zyner meesters te waerderen; het begint ook de lis
ten te kennen en het bedrog te ontdekken door welke de orangisten

vergezellen. Wy moesten dan gelooven dat den sieur Bosschaerts zich
geheel over de daedzaken ten zynea laste geleyd , ging verregtveer
digen , maar wy waren grootel ks bedrogen. Het waren niets an
ders dan vloeken , scheldwoorden en beledigingen die hy tegen
onzen nytgever uytbreekte. Ongelukkiglyk voor den sieur is vloeken
en zweeren geene verregtveerdiging en zyn beledigingen en scheld

het poogcn by den neus te leyden; de lactste dwangmiddelen die

woorden geene bewyzen , en de beyde sieurs Bossehsert en Roekaert

het vuyg orangistsch gespuys heeft in het werk gesteld , hebben de

moesten met onverrigte zaken vertrekken ,
gramschap was vruchteloos geweest.

verseheñ'en. Waer toe dienen dan deze kwellingen , zal men vragen,
die men het werkvolk doet lyden 'I Waer toe dit gedurig verminde
ren van loon ? Dc antwoord is gemakkelyk om vinden , wy komen

oogen van het werkvolk geopend , en hun zelve doen zien weer toe
hunne meesters bekwaem zyn. Het aftrekken van den loon op de
fabrieken mag als het gevolg der petitie aenzien worden ; het is om
nieuwei'ontevredenhcyd onder de werkende klas te zaeyen dat dit
door zommige fabriekanten gewaegd is. De orungisten hebben ge
meynd~ dat het werkvolk zich tot boytenspoorigheden zou bege
'ver‘. hebben , zy hebben zich aen onlusten en plunderingen ver
wacht, en geloofd dat zy aldus deels hunue hoop zouden verwezend
lykt gezien hebben.
Die zinneloozen ! Wctcn zy nog niet dat het werkvolk patriot is ?
Weten zy niet dat hun werkvolk meer reden bezit dan zy , en zich
door geene nrangistche kuyperyen meer zal laten verleyden ? Weten

zy niet dat het werkvolk vriend der rust en voorstaender van het
openbaer order is? Indien zy voorgeven zulks niet te weten, zy moe
ten er nu van overtuygd worden. Ilct geduld der onderdrukte
werklieden kan wel len uytersten gebragt worden , zy konnen door
de orangistcn wel tot geweldenaryen aengestouwd worden, maer
zy weten in de palen van eenen gemagtidan cn wettigen tegen
stand te blyven. Zy hebben geenen toevlugt tot de woeste magt ‚ zy
geven geen gehoor aen uytdagingen meer weten hunne klagten in
eene petitie op te stellen en die aen den koning of de kamer op te
stieren. - ‚ ’

_

hunne

woede

en

De handelwys van sieur Bosschaert zou ons tot vele aenmerkin
gen konnen aenleyding geven , meer wy zullen die op anderen tyd
en stond weten te pas te brengen , wy zullen ons vorgcnoegen met
een onze lezers te zeggen dat den bedienden der regentie zeer wel
den woordenboek van beledigingen en spotnamcn welke den Mes
sager de Gand gebruykt, van buyten weet. Misschien meynde liv
door zyne lengde en zynen toon van spreken onzen uylgever te ver:
schrikken , meer Щ. Blockeel is nen dusdanige handelwys der oran
gisten gewoon , en sieur Bosschaert heeft zich konnen overtuygen
dat men de patriotten zoo ligt niet bevreesd maekt.
Wat nu het afhouden van eenige centimen op de betaling der
logement-billietten aengaet, wy hebben reeds eenige inlichtingen
aengnende de zelve genomen , die ons bewyzen dnt het geen men
in het dagblad van het achterhouden van eenige centimen gezeyd
heeft alles niet is wat men wegens deze onregtveerdigheyd zon kon

nen zeggen.
De erangisten dezer stad houden het tot eene eer het orangnie
kleur te kunnen ten toon spreyden; het is hun eene zoete voldoening
de verbanne kleuren van onzen verbannen dwingelaml te konnenI
aenschouwen. Het is hierom dat men in de huyzen der orangisten

Aldus weet het werkvolk de vyandlyke nytdagingen en verrader
lyke opstokingcn zyuer meesters te verydelen; hier van heeft het,
acht dagen geleden , do onwederleggelykste bewyzen gegeveIĲ‘ '
Men moet dus geenzins verwonderd zyn van te vernemen dat

deze lofweerdige handelwys der .gendsche werklieden door defa
briekanjen met geene _ goede oog . kan aenzien _worden :’ geen
Wonder ook indien het werkvolk voor zyn eerlyk gedrag nieuwe
moeyelykheden en beroovingen van werk en dagloon te verdragen
had. Dat men niet zegge dat het ongegronde vrees is die ons dit
doet gelooven, het is om dat wy gedeeltelyk nieuwe kwellingen door
de fabriekanten tegen hun werkvolk zien gebruykt worden. Het zyn

de arme Wevers van buyten die nu het voorwerp der oraugistsehe
woede en razerny schynen geworden te zyn.
Wy hebben reeds gezeyd tot hoe leeg den ‚prys der katoenwevers
ten platten lande gedeeld is ; doch hoe kleyn den dagloon ook

‚was, ontving den wever toch zyne franken in klinkende penningen,
en nu wilt men hem met katoen betalen! Wanneer eenen onge
lukkigcn landbeWooner gedurende eenige weken zich zelven ,
vrouw en kinderen de eerste noodzakelykheden zal ontrokken en
nauwelyks iets anders dan roggen brood tot voedsel gehad hebben;
wanneer hy van s’morgends tot diep in den avond gewerkt zal

hebben om zyn stuk af te weven , zal hy katoen tot betaling
ontvangen l
Alle verdere aenmerking ware alhier overvloedig. Wy laten
die aen onze lezers over , de dnedzaek die wy komen opeabaer te

maken , zegt genoeg.
'

J.

In onzen voorigen N° hadden wy ons te beklagen over het pn
regtvcerdig verdeelen der militaire logementen , heden moeten wy
van ecn ander misbrnyk gewaeg maken. Niettegenstaande den prys
van het logement voor eenen soldaet bepaeldis ‚ en dat de regentie
zelve in haer laetste berigt dezen prys (van 74 centimen) aen de in
wooners kcnhaer maekt, zyn wy gedwongen te zeggen dat eenen
bedienden van het stadhuys dit schynt anders te verstaen, aenge
zien hy zich veroorlofd heeft , op eenige briefkens iets af te trekken,
gelyk verscheyda persoonen ons verzekerd hebben.
Wy roepen de aandacht der regentie op deze lhandelwys van hare
bedienden. Het is hier geene zsek van denkwyze of van partygm;
weer van er gehandeld word, maer van regtveerdigheyd. Dat de
regentie by voorkeur oraugisten in hare bureelcn begeert, dat zy
de patriotten wegjaegd oni gekende orangisten in do plaets te stel
Ian , hier tegen konnen wy niet; meer dnt zy toelsct dat er onregt- .

veerdigheden in de bureelen geschieden , hier tegen moet eenen
ora ngist zoo wel als eenen patriot zich verzetten’om-dit te doen op
houden.
_
.
Wy zullen voor den oogenblik geene verdere aenmerkingen nopens
` 'e onregtveerdigheyd maken , wy zullen hier alleenelyk herhalen

»n w`y nogmaels

ezeyd hebben te weten : dat de persoonen

«len doen met

un geld te wcygeren lievervdnn te kort te

z‘n, en de middelen in het werk stellen die de wat hun aen
hunne volle betaling te bekoment

deze kleuren in overvloed aentreft , zoo op muren als op meubelen.
Twee orangistsche fabriekanten komen het binnenste hunner fabriek
in orangnie kleur te schilderen ‚ en eenen van deze , om zyne liefde
tot vader Willem
meer koordekens
te doen uytschyuen
, heeft aen
machienen
eenigenog
orngnie
vastgemaakt.
i ~'zommige
-De ornngisten oordeelen een ander altyd volgens hun eygen zel
ven. Om dattot zy alles bekwaem zyn, gelooven zy zulks van een an—
der ook , en om dat de fabriekanten het werkvolk bedrogen hebben
met hun eene leugenachtige petitie te doen teekenen , willen zy deze
zelve zaken ten laste van andere leggen. Aldus durft den schaamte
loozen Manager de Gand zeggen dat de werklieden die over acht
dagen hunne petitie een den koning opgezondcn hebben , bedrogen

waren. Tot alle antwoord op dit gezegde, zullen wy ons bepalen met
te zeggen dat het de werklieden zelve zyn die hunne petitie hobbelt

opgesteld, — Berigt aen den ndvokaet * * *
~ Zommige persoonen hebben gemeynd dat Madame B., van welkè
wy in onzen vergaenden N” gesproken hebben , Mov. Borluut was
van ontrent S" Baefs. Wy moeten in het belang der waerheyd bekend

maken dat het geeuzins lllev. Borlunt is die hare wedding verloren
heeft.
-v Woensdag in den avond , heeft buyten de Brugschepooñ
een beweenelyk ongeluk plaets gehad. Op den oogenblik dat
de nacht-bargio van Brugge aenkwam , verhaestte zich den genaam
den Pieter Stasinon om de koorde vast te maken , doch viel in de
vaerd en verdween onder het water. Alle mogclyke maetregeten'
wierden genomen om den ongelukkigcn te konnen redden, meer
te vergeefs.
‘
- De polieie dezer stad komt dry persoonen aen te houden die
verdacht zyn van de daders of medepligtigen te zyn van eene дает
onlangs te Baeleghem begaen.
_
 Den koning heeft by een besluyt van den 31 december aen het
gemeente Dendcrhautem een subsidie van 1000 francs verleend ,
voor het vergrooten hater kerk.

-_- De kerk-fabriek der gemeente Belder! is by een koninglyk be
sluyt van den 3l december in bezit gesteld van een perceel land , ter
grootte van 38 aren 90 eentiurcn.
- Den sieur Cambiar gcheymsehryvar der commune van Master
komt aengehouden te worden. Hy is verdacht van, in november
laetstlcden eene moord begaen te hebben.
 ’
`
’
-- M. J. B. Van de Cette onderpastor van Oultre , is tot pastor van

Neyghem benoemd.

‚— Er zyn ontrent vier duyzend vyf honderd vragen om een yzeren
kruys in het ministerie aengekomen.

_

.

'

-— Sieur Raoul , gewezen professor _der universiteyt , oud—opstelth
van den Journal de Goud, en sedert de omwentelling eenen der op
:tellers van het orangistsch dagblad den Думу, komt een de dag
bladeren te sehryven dat het gouvernement hem in zyn regt her
steld heeft en dat hy in den Lynx niet meer schryft.l
’
 Den Antwerpenaar die den eersten de tyding verspreyd heeft
dat er eenen opstand te Utrecht was nytgeborsten , ze t van den
zelven geen enkel woord meer , inner houd zich te vr eu’met’den

(3)
volgenden brief, die hy zegt nyt Amsterdam ontvangen te hebben , ltl. de Metternich heeft op uienwjaerdng een pragtig middagmaal
en die wy hier een onze lezers mededeelen. _
gegeven , by welk alle de leden van het kongres zyn genoodigd ge
wecst.‘lllen weet nog niet op welken dag dit kungres zal geopend
`
‘
Amsterdam , den ajanuary i831.
worden.

'
‘
.
lien houd zielihier veel bezig met de zaken .van het Oosten. De aenlian ers
ц
vnnhet uytstell'end stelsel van Willem strcclcn zich dat Rusland goed zal hou en. ‘

V-- Men verneemt uyt`de zol'v'e stad dat er eene maetscha ppy is
Indien den czar eenige voordeelen kwam te behalen , zou Willem weder hoop i
opgercgt
oni eenige yzere wegen oen te leggen.
‘
krygen om naer Belgien weder te keeren; meer het is meer eene vervulling van
— ‘Deri generael Bourmont word te Londen verwacht. lly heeft
zynen droom. Onze zinneloozestaetsmannen zouden eenen algemeenen oorlog
willen verwekken, die nogtans geene luets hebben zal , in weerwil _der terug
zich te Gibraltar ingeschcept.
~ . g
‚ ‘
komst van den prins Frederik пук Ber yn , die verzekert men. drager is van vo 
doende tydingeu , cn het vertrek van den prins van Oraugnien van Berlyn uaer
Petersburg. Z
zendelingschnp is van lich meester te maken vanden geest van.
den onderdr ker van Polen en by hein aen te dringen voor buytcngewoone
maatregelen; meer alles is te ver eefs.
.
_
Men ziet hier niet zonder Len ‘ ing den goeden паев van financien , weer in
uw cuves-nement zich bevind. at zulke groote verminderingen op zyneu budget.
hee gedaen‚-wanneer Holland met eenen dobbelen budget nog altyd te kort
schiet. Den nationalen geest is by ons een ydel woord geworden, byzonderlyk
wanneer nien nieuwe lasten moet opbrengen.
l
mln eene reys die ik dé voorlede week gedacn heb naer Utrecht en Gelderland „
heb ik menige persoonen tegen het tegenwoordig order van zaken hooren uytva
ren. De policie is er overal op de been. Al wie zyn gedacht uytdrukt , word op
mende voet in echtcnis genomen. Wat zal hier van geworden? was du algemeene

meg,
_
‚
..
~
—- De hollandsche dagbladeren van den 7 dezer maken geene

--— Brieven uyt St-Petorsbnrg van den 21 december melden de dood
van den‘persinenschen prins ‘Abbas-‘Mirza. =
Í

nonnßnvvscnr.

^ 7‘

Den gouverneur "In de rovincie Oost-Vlaenderen gezien den art. 95 van het.
dekrect van den 22 juiiy i 31 , houdende dat de certificaten af tc leveren in zake
van vrystellingen van den eersten ban der bergerwacbt , de zelve moeten zyn als
die voor de milicie, behalvens de veranderingen voordspruytende uyt het “er
schil der twee inrigtingen;
` Overwegende dat , achtervolgcns den art. |85 det wel; van den 8 'annai-y 1817,

de certificaten voor de milicie moeten geteekend worden door den orgemeester
gezsmcntlyk met twee leden van den gemeente-raad , jaerlyks door den gouver
neur der rovincie te benoemen;
Bes uyt :

hoegenaemde _melding van do onlusten van Utrecht. Zy behelzen

‘

х

'

‘ ‘

Art. i. De leden van de gemeente‘raden benoemd tot het teekenen der certiﬁ

verders niet eene belaugryke lyding voor de liefhebbers van stuet-‚

caten voor de‘mílieie , gedurende het jaer 1834 ‚ zyn insgelyks benoemd om , ge
zamentlyk met den borgemeester , gedurende 4datjaer , de certificaten te tecke

kundig nieuws.

n'en, welke in zake van bor erwacht, zullen afgeleverd worden.
2. Tot voorkoming van al e‘niisbruyken , zullen de heeren borgemeesters der
steden en gemeenten ,~ op ontvangst van het tegenwoordig besluyt , aen den voor‘
zitter van den kantonalen raed der borgerwacht, van het kanten van hun ressort`~
eenen nominatieven staet doen toekomen, gely kvormig aen het model gehecht aen

 Den kapileyn der genie Laurillard, komt eene memorie op te
stellen over de toepassing van den stoom nen de verdediging der
sterke plaetscn , eene memorie zoo men verzekert, van het hoogste
belang , en die eene volledige omwenteling moet te weeg brengen
in de belegeringskonst ‚ verlengende op eene byna eyndolooze wys

onze aensclir vin va|i3i october lnetstlcdcn (Mem. administ. mgl), inhoudende

de originele amfteekeningen van de twee leden van het plactselyk bestier , ten
bovengomelden eynde gedelegoeerd
3. Het tegenwoordig besluytzal in den Mémorial administratif' worden ge-A
plaatst, ten fine van n tvoering.
Een exemplaar van ct zelve zal worden gezonden aen de kantonale kommen»
danten der borgcrwacht , tnt informatie.
Den gouverneur voornoemd, Baron De Lauren".

den duerv der verdedigingltl. Lanrillnrd-Fallot heeft eergisteren de

eer gehad zyn werk aen den koning te overhandigen in een bezon
der gehoor.
.
‚
-‘ Sedert den 4 dezer maend is het garnizocn van Maastricht ver

nieuwd.
_
- In 1833 heeft men in Luxemburg 79,936 hektoliters 85 liters
wyn ingezameld. In het zelvejaer zyn in die provincie , ten gevolge

BUYTENLANDSCH.
der nieuwe wet op de stokeryen, 60,000 hektoliters genever meer ge

stookt. Men heeft nu in die provincie 1500 stokeryen in volle werk

zaem‘h'eyd.

'

SPANGNIEN. —— MADRID , 30 DECEMBER.
M. lllartinez heeft zyn ontslag ontvangen als minister der ﬁnan—

’

-— Uyt Coblentz verneemt men dat aldaer den 31 december een

heilig tempeest gewoed heeft , dat zeer groote schade heeft te wege
gehragt.
-Ovcr eenige dagen in den avond zag men te Dresden eene negen
tienjarige dochter, op de hoogte van een huys van vyf verdiepingen
klimmen. De straet was vol volk het welk geen gerucht durfde
maken , iiyt vrees van haer tc verschrikken. liet nieysLi-n was om'
vyf uren op eene bank in slaep gevallen , en korte дверцами: bare
alaepwandelinìg‘begonnen , en was zy langs den zolder op het dak
gekropen. Verscheyde maetregels wierden voorgesteld om een onge-`
luk te voorkomen. Eenen postineestcr wilde al het hooy on strooy
uyt zyne stallen geven om het op de straet te doen strooyen;i maer
de styfmoeder van het meysken , zynde eene bakkers-vrouw , stelde

cien. Hy is ad interim door lll. Burgos vervangen.
- Verscheyde nieuwe dagbladoren geen met het begin van het
toekomende jner , in deze stad verschynen. Er zullen alsdan 18
dagbladeren te Madrid gedrukt worden.
‘

— Men verzekert dat den generaal Rodil over de grenzen op het
portiigeesch grondgebied was getrokken om zich van don Karlos
meester te maken. Don Miguel, zoo als men zegt, zou met 6000 man

nen pp het spnnsch grondgebied gekomen zyn.
Deze tyding verdient verdere bevestiging.
‘ _Non had alhier het gerucht nytgestrooyd dat el Pastor tot aen

Hernemi had moeten terug -wyken, na door de opstandelingen
verslagen te zyn. Tydingen die gisteren alhier zyn toegekomen
doen zien Idat dit gerucht van allen grond van waerheyd ont
er zich tegen uyt vrees der kosten. Men wilde netten spannen; meer, bloot is.‘ ‘
I
de policie wilde niet onder voorwendsel dat het wel eene uer zou
— Den generaal Lorenzo heeft de opstandelingen van Navarre te
duren eer zy waren vastgemaakt, en er verliepen vier uren in“ ‘Los Arcos verslagen.
angst- Men had bcddelakens beneden het dak uytgestrekt gehou
den; maer men verinocyde zich , en de policie deed niets.
.
rnoirzsmrte vsn vsLDÈs.
Eenng sehouwvagers wilden in de schouw klimmen 'om de slaap
wandelaerster te vatten, m'aer de styfinoeder zcyde dat. zy van zelf. "Del hoofd-kommandant van het operatie-leger van het Noorden van
wel zon binnen komen. Zy zou misschien langs de venster zyn bin
Spangm‘en.
Overwegende dat sedert de nytroeying der gewiglige en talryke
nen gekomen; indien l men ze niet toevallig verschrikt had. Door
eenen dieven-lantern had nien ze tot de beinelde venster gelokt; meer faktien welke de bevolkingen dezer provincien verdrukken, door
op den oogenbli .yan er binnen te komen bemerkte zy een licht in de getrouwe en dappere troepen van het gouvernement der konin
eerie naburige kaincr het welk haer ontwaekte , eenen grooten gin, de voornaamste aenleyders cn aenstookers van dezen ramp

spoedigen lopstand , die inner den ondergang van dit land kan me—
deslepen, dejeiigd der bevolkingen zonden willen aanwerven en
looshcyd van het bakkers-wyf, bare styfmoeder, die door hure dood belastingen eysschen zich vormende in kleyne benden ;dat de bo
eene kleyne eriïenis welke de ongelukkige dochter ‘bezat schynt be volkingen zeLveﬁdie bendeii zonden moeten uytroeyen indien zy he
oogd te hebben. Men is niet min gebelgd tegen de policia, die zeer‘ zield waren met eenen geest van gotronwheydlon aenkleving voorv
schreeuw deed geven ‚ en van het dsk op de strnet dood deed vallen.
Alle de inwooners van Dresden zyn verontweerdigd over de gevoel

wel kan werken als het op stnetkundige niisdryven aenkoint , en
in deze sehrikkclyke gebeurtenisl niets gednen heeft om het leven
eenerjonge dochter te redden. Men zegt dat het saxisch gouverne

ment tregcn de styfmoeder en de policie een onderzoek bevolen.
heeft.
‘
»
.f
—- Men ziet nn op den regtcn oever van den Neeker, by lleidel
berg, eenen amandclboom in vollen bloesem.

het wettig gouvernement gelyk zy behoefden te zyn , heb ik beslo»

ten te dekmteren dat behalven de artikels van het bevelschrift nyt
gegeven te Durang’o‘, men de volgende bepalingen zou byvoegen :
’ io In alle dorp weer, in den nytstel van'acht da en

inwoon rs

’ -

breken , zal men aanhouden cn~voor de daergesigelde militaiîe kîĳâisîieh
)cyden , om er gevonnist tmorden, de alcaden , regenten en geestelykcn u t-'
genomen ccncn van elke klas , als verantwoordelyk voor het order en den, y
unner bevolkingen. Dc uytzonderingen zullen geschieden door de oversten e
last mi: de uytvoering dezer bepaling.
s ‘

— De Gazette van Dusseldorf behelst het volgende gewigtig
nieuws : u Den 5 december heeft een pruyssisch kabinets bevel het
komité van deelbebbers gomagtigd tot het maken van eenen yzeren ‘

het aanbrengen van levensmiddelengof andere onderîtabd аЁц`ЪеЁеЁЬЁЁЁЁРШ

weg ‚va’nl’iíeulen naar de belgische grenzen; men zou hun alle de

"3" Alle dorp het welk rantsoenen aen de rebellen zal bezor en

regten van den staet afstaan voor het maken van provinciale Wegen.

niet toe edwongcn word doorkragten die een derde het getafder" inwooners

De waerborg venden interest is nog§niet ingewilligd, meer men heeft
reden te hopen die haast te zien volgens. lilou ontvangt obligation
tot het bedrag van 1,500,000 dalers , welke zullen verdeeld worden

overtre en, van den ouderdom van i6. tot 45 jaren, zal gesla en worden inet
eene bo_et eeveoredigd niet hetgetal zyner inwooners , en in ien dezen meet’

.in 6000 aktien , elke van 250 dalers. Den intrest is bepaeld op 5"]o ‚

n» A en persoon. van watstaet. eslacht of heroe h ma
als medepligtig van rebellie gevonuistworden.

' ‹
’
als het ci’

regel met on uytgevoerd. worden in ‚den uylstel door de omstandigheden ver
eyscht, zal men zich meester maken van de kudden en de dorpen zullen ten

rool` en op de genade dcr troepen geleverd worden.

‘

’

meer hy zal tot-4 "/0 gebragt worden indien den stoet hein waer

‘ 40 De zelve straf zal worden toegepast op alle dorp weer eenen party-over

borgt. Er zal slechts eerst de helft van de iiigeschrevcne sommen ge
vraegd worden om de voorbereydcnde kosten te dekken ; tot dat den

sten aen het hoofd van min als zes mannen zal zyn aengekomen zonder door d

weg waerlyk begonnen is zal men laen zyne inschryving mogen ver—

inwonners te worden aangehouden.
‘
’
' e
5° Als men krygsvoor_wei'pen zal vinden in kerken, kloosters of verlaten:

huywn , zullen de naburlgste eygcnncrs er in het laetste geval voor verantwoor
de yk `zyn'; en In de eerste de pastors, ko'sters, geestelyken en ъюеаеь
schappen.
"
.s
’
‘
. De ondervinding zal regtveerdigen de streugheyd en nauwkeurigheyd wie!
- Hen verneemt uyt Wennen' dat byna alle de gevolmagtigden , mede
de bepalingen krsgtens die en voorlge ordonnancien zullen worden Uyt
die moeten deel maken van het kongres, uldaer zyn aangekomen. ” gevoerd.
’
`
\ ’
In het hoofd-kwartier van Oruro.
Yuan'.

zaken. De inschryvingcn voorderen snel, de twaelf eerste beloopen
reeds tot een zesde van het geheel kapitaal. n

‚

4)'
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D_en Globe bevestigt dat er van лань. еп Corfu zulke gewigtige
lydmgen ontvangem zyn , dat den paketbnot die den zelven avond
поем terug keeren , 'u op gehouden. Yolgens tydiugen van “eenen ,

door den Times gtgeven , had het oostenrvksch gouvernement , op
het vernemen der inzigten van het fransch en engelsch kabinet ош
de heemchlige ontwerpen van llusland te keer te gaeu , aen zvnen

gezant te Petersburg dringende onderriglingen gezonden , oml den

czar te vermancn den vede van Europa niet te stooren, met die
twee mogendheden ktvaed vermoeden te geven. ln de staetkuudige
gezelschappen van “'eenen :nackte men veel staet op dien stap van
Oostenryk ‚ om dat men niet tvvyñelde dat Pruyssen het zelve stelsel
zou volgen.
_ Benen lrlander komt in Engeland eene zonderlinge uytdaging
te doen. "у stelt voor , zich zonder voorafgaendelykc aankondiging
te begr-veu op eenen merktdag in eene stad van het inch groef
svchap .Heath , en daer honderd mannen te kiezen. Den aennenxer der
lytdaging sal zich in zulke stad van Engeland begeven als
goed
vind , en er twee honderd Engehchen kiezen. De tn ce benden aldus
lamengcsleld zullen in de maend ангину bveenkoinen in cene nader
te bepalen plaats, en op een gegeven teeken op lualkanderen aen
Морен. Geenen slag zal er worden toegebragt, kragt en snclheyd zul
len alleen over de overwinning beslissen. Den lrlander wed 25,000 fr.
dat zyne honderd landgenouten de twee honderd Engelschen zullen
omwerpen , met besprek ‚ dat elken orugeworpen man als buyten
gevecht zal beschoan worden. )len weet nog niet of Oud-Engeland
die beledigende uvtdaging van het Groen-Irland zal aannemen.
—- In het pllevs van Guildhall heeft men in eenen hoek eene zeer
onde schildery gevonden , die bv de 100 voet lang en 20 breed is. Zy
vertoont op een groot plan den slag van Azincourt , in de l-îe eeuw
door de Engelschen op de franachen gewonnen , en waer by de laatste
het puyk van hunnen edeldom verloren hebben.
 Eenen tandmeestcr van Edimbnrg , .lohn “'eith , heeft eene
konslige hand verveerdigd welke de noodweudigste zaken van het
leven verrigt. Het eene veer te stooten gebru yk! die hand, mes ,
lepel en vork , versnyd pennen ‚ hond eenen boek , enz.

Honrelyken van den 8 january.
hlm-tinus Tydgat . oud agjaren , schoenmaker , met Thresia Gassóe. 23 jaren ч
зхгупдцег, beyde Roodetorenslraet. _ Eduard Martyn , 19 jaren . kleermaker s
bophia Thienpont, 26 jaren naeyster, heyde St. Lievenstraet — Jan Саш v
43 jaren, kawenwever, Katkstraet , met Catharina van Drieasche, 23 jaren .
fahnekivcrkster, Kalley.-Paulus de Weer , a) jaren. btauiverwer , Haye , me!
çathznna овощ. , 3d jaren, herbergierster, Abeelslnet. _ Pieter Verhulst с
„н jaren . katoenspinmrr` St. Salvalnrstraet , met “aria Soens . aâjartn , “Шед
ПегЬпег_. Geuunberg. _ Kan-l Dobbelaere , 35 jaren , kommissionnzris , Bam g
met Mana del D_vcke , 15 Varel'i . naeyster, Bugelandgat. — Joseph два-4112 .

.ji jaren , mulder , te Maria erk“, met Catharina de Meyer , Ц 'aren , rudder .
.vluyde. _ Jan Затем . 31 jaren , katoenspmner. St. Pieteu- rouvrILraet . met
Joanna van den Berghe , al jaren . пас-упек, Stalhofltraet. _ Jan Kech . 36ja
ren . kleermaker . met )taria Sar-ys, 41 jaren , пасу-ив: ‚ bcyde Kanonikllrîel.
_ Henricus van Damme, 31 jaren , vleesehhouvrer, met Maria Canonne , 3714—
ren , dlenltmeyd , beyde Ypentrael. _ Augustinus do Sutter , 51 jaren . ‘vinke

her, te Drongen , met Francisca Задел: , 3a jaren , naeyvter , buyten de Bmg
schepoort.
overledene can den 8 tot den 9jnnnary.
.lan van Чаще. ond .io jaren, kleermaker, Sx Запиши-вес — Andrea;
Crombach, 37 jaren , koopman in lynn'aden, te Doornyk. — Maria Benoor,
7|w jaren, beg) ne, groot Begynhof. _ Joseph: Verbouwens, weduwe Maes,

75 jaren , b_v 5t. вдев. — Carolina nyltvanck , :g jaren', geeitelvke dochter,
Магда!) nstraet. -Seraphin Verschraegen, ai jaren . soldaet. — Maria Helinck .
weduwe Spalart , 53 jaren ‚ Onderbcrgen - Zes kinderen onder de 7 jaren.

KOOPHAN DEL.
WISSEL COURS VAN GEND, И! в" 10 лиц".

Rotterdam kort. 1 4° п verlies P.
Antwerpen ‚ pari.

PHYS VAN DE OLIE TE GEND, vnr xo natur.
путы
Koiuej.

Een spreekt van eene memorandum door den koning der Fran
schen en den prins Talleyrand opgesteld ‚ in antwoord op eene rcek
van vragen wolke door lord гашении: gedaan z_vn , en waer onder
zich de volgende bevonden : 1.° Vv'ilt Yrankrvl; zich verbinden goed
te keuren de notas door Groot-Biifalinien nen het russisch kabinet ge
zonden , of er van diergelyken inhou'l паст Petersburg te zenden ?
2" In geval Rusland zynen gezant te Londen terug riep , zon het ka
binet der Tnilerien alle betrekkingen met die Inogenrlheyd afbro~

ken ? 3° ln geval l'rrmkryk ook den oorlog aen Rusland vorklaerde,
Tuilerien zon op die vragen geantwoord hebben , dat de belangen
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van Groot-Brittannien meer betrokken zynde dan die van Vrankryk,
BOKS VAN AMSTERDAM, van nu 9 valeur.

dit Iaetste land onzydig zon blyven indien eene nieuwe complicatie
het niet dwong deel aen de worsteling te nemen.
- liet schynt dat tot hier toe verseheyde hoven getracht hebben

de kabinetten van Vrankrvk en Zweden te vereenigen , maer zonder
goed gevolg.
 De persoonen die voor schulden in het gevangenhuvs van Ste.
Pelagie in hechtenis opgehouden wierden, zyn nn 11:11:1- het nieuw
gevangenhavs van Clichy vervoerd.
»Den beroemden franschen componist Boyeldieu is thans ond en
ziek , en tot overmaet van ongelyk arm geworden. Men twylîelt niet

of de konstminnaers zullen hem in zynen droevigen toestand ter hulp
komen.
 Щ. Vilalevi , italiaenschen uytwykeling , komende van Brussel,
en ofschoon van goede papieren voorzien, is alhierl aengehonden.
Hy heeft bevel ontvangen van op staeuden voet Yrankryk te ver
laten en zich nner Engeland te begeven. hl. Vitalevi had verscheyde
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mael tegen het fransch gouvernement geschreven.
BOl'tS VAN PARYS , vn Der 9 наши.

 l'lr liestact nu in de gevangenis van [Beauvais in Yrankryk
eenen kwaeddoender waer van men wonderen vertelt. Allard is
тупел tegenwoordigen паст; hy Мирен veroordeeliugen op ver
oordeelingen. tlv beroemt zich in de 88 departementen vnnVrankrvk
gestolen te hebben , en rekent alle de assisen van Vrankryk to zullen
bezoeken. Evenwel houd hy er niet van , en denkt eerstdags tlle ont;
ma
n.tte
Betkomìgl.
so ntZynen
daterwe
ni eдёсны
evangenissen
zyn50waer
y me
недр:
laetîteg
bestond in
fr. dnvzend
bankbriel'kena. Den eygenner wilde hem voorstellen hem 10,000 fr.
и laten honden en voor hem in genade te spreken 5 maer den boos
vńgtwantvvoordde dal hy zeker zynde van te ontsnappen_, hv niet
vrïltle побит het geen hy genomen had. Allard heeft zich 1n do

gevangenis beroemd voor 15,000 fr. bankbriefkens aen het gezigt der
`

Licia verborgen te hebben als men zynekleedcren onderzocht. Ош

hem ie hinderen in 'Lyne kunst vnn vlngten heeft men voor hem ex
pres boeven «loen smeden; die aen zyne voetenzfn wegen tot 30 pon»

den; zy. 'beletten hem niet van harder dan de cipiers de trappen op en
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eldzuchtig; evenwel heeft by vraek to nemen over eenen prokureur

“вечен onmììlüetyk na zyne eerste ontsnapping.
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DEN VADE RLAN
De Belgen zyn getrouwe onderdanen)
maar zy verdragen geene slavern .
Канва мни. V.

д .

DYNSDAG 14 JANUARY 1884.

‘“‘."^1

gingen van M. Gendebien niet moet vraezen aangezien hy er nog

BELGIEN

gedaan heeft , gelyk de voorzegging van eenen algemeenon oorlog ,
die geene plaats hebben gehad.

.___

M. )llorado zegt dat M. Le lion een groot voordeel aan het land heeft

Bausszi. , 13 ынпцт.

te wege gebragt met het fransch gouvernement te doen verklaren dat
вши DIE VOLIIVIBTEGIWOWIGBBI.

het geene herstelling der Nassauwen in Belgien meer zou edoogen.
Zitting van den ’10.

M. Gendebi'en hond steen dathy geene voorzaggingeii he` t gedaan,

Voorzitter M. Raikem.

maar alleenelyk de oorzaken heeft aengetoond uyt welke er eenen

Om twaalf uren en half word de zitting geopend.
Na de дающие oproeping mrd het verslag gelezen en eenge
nomen.
_
Het order van den dag is het voordzetten der beraadslagingen

algemeenen oorlog zou konnen voordspruyten , die nog niet Ányt
den weg geruyind zyn aangezien men by alle groote mogendheden

toebereydselen tot oorlog ziet maken. Wat de verklaring van=het
fransch gouvernement aangaat, ziet hier hoe den redanaer er van

spreekt :
’
over dan budget der bnytenlandsche zaken an der zeemagt.
Ik
weet
niet
of
de
verklaring
van
Vrankryk,
van
hier
nooyt
geene
M. Ernst zegt noch over de buytenlandsche noch binnenl'nndsche
staatkunde te willen spreken , om dat het tegenwoordig ministerie herstelling meer te bedongen, geheel regtzinnig was , aangezien den
franschen afgezant te Londen in de herstelling van den prins van
hem geen vertrouwen inboezemt; hy geeft alleenelyk zyne ver
Orangnien op den troon ‘ivan Belgien, had toegestemd. Den eerbied
wondering te kennen van de budgetten , gelyk den genen van Jus
weerdigen Bellisrd, die byna in ongunst gevallen was, zeyde my
ticiu , zoo gemakkclyk te zien aangenomen worden.
M. Doignon vraagt eenige uytleggingen nopens de wederkomst by zyn vertrek naar Parys : u Neemt acht op de orangistsche kuype
van onzen gevolmagtigden afgazant uyt Londen te brussel. Hy zon ryan; maekt niet te veel steun op de staetkunde , an verzekert u op
begeeren te weten of onze zaken nu niet te Weenen in plaats van te eene andere wyze van da echtheyd der zaken. Ik kan niet gelooven
Londen gaen verhandeld worden. Hy beklaagt zich over het gedrag dat het gouvernement aan eene herstelling in Belgian zal toestem

van de ministers en vreest dat zy nog te veel toegevendheyd voor men, maar in alle geval voorkomt en belet eene p‘ooging.» ‚Wat
wilden deze woorden van den generaal Belliard zeggen? Ваньки
de vremde staetknnde zullen gcbruykeii.
.
M. Eug. de Smet verzet zich legen het stelsel van het tegenwoordig prins van Orangnien , door zyne vrienden van Belgien bedro _en ,
gewild had dat de conferentie zich openlyk verklaarde ; АЬу ha ge.
ministerie en verklaert tegen den budget teznllen stemmen.
M. F. de Метода antwoord aen M. Doiguon dat M. Van de Weyer zeyd dat geheel Belgien naar hem verlangde en dat de Belgen hem.
met opena armen zouden ontvangen hebben. Men had ,hein alsdan.

te Brussel is aangekomen uyt kragtlvan een verlof, om dat hy in zoo
langen tyd zyne familie niet gezienhnd ; .wat de vrees van nieuwe
toegeveiidhayd aengaet zy bestaet niet , zegt hy , aangezien het m1—
nisterie heeft voorgenomen geene toegevandheyd meer te ge
bruyken.
M. Alex. Rodenbach doet zien wat voordeel ons land uyt koop
handel-betrekkingen met Pruyssen zou konnen trekken, en doet
bemerken van wat groot belang hat is dat men eenen bekwamen nll
gezant moer Ведун zendo maer geenen kapiteyn van het leger gelyk
men komt te doen.
M. den minister vanjiutioi'e in eene lange redenvoeriiig, antwoord
op alles wat de voorgaande redenaers gezeyd hebben betrekkelyk

Vrankryk van welke men spreekt , geheel tegenstrydig was aen
het geen er was voorgevallen.
‚
De sommen .voor de afgezanten van Vra‚nkryk;._Engeland en Pruys‘
sen gevraegd , worden aengenomen.
.’
Eene hevige wordenwisseling ontstaat tusschen M11. Потоп-Цепи:

de handelwys van het ministerie dat by in alle punten tracht te

Iige en beledigende artikels voor Belgien te hebben ‚doen plaatsen.
Deze artikels handelen van Rusland alwaerM. 0. _Sullivann met eene

verdedigen.
Na nog eene hevige en lange woordenwisseling tusschen MM. Le
beau , Dumortier en Nothomb , word de algemeene beraedslaging
gesloten en man gaat tot de artikels over.
De twee eerste artikels van den budget worden aengenomen.
Eene hevige woordenwisseling ontstaet nopens den art. 3.

De kamer niet meer in getal zynde om te beraadslagen , word de

den oorlof gegeven van eene beproeving ‚te doen, en M. de Talley
rand had aen deze proef van herstelling zyne toestemming gegeven
gelyk aen andere. Het is dan klaar en rekende} de‘verklaringivan

Nothomb wagens het afgezsntschap vsn Weenen. Den nieuw benoem
den afgezant voor Weenen , M. О. Sulivann-de Grazz , .is Айву-‚ван;
lid der kamer aangewezen van ineenfransch boekwerk twee nadee

zending voor den prins van Oragnien belast was.

’

Na eenige uytleggingen word dan budget aangenomen en
ﬁnitieve stemming tot de zitting van maandag verschoven.

ds,

zitting om vier uren en een kwaert gesloten en verschoven tot

Den hertog van Orleans is den 10 uyt deze stud naar Parys ver
trekken. Ну had gamaynd zyn verblyf alhier nog eenige dagen te

morgen.

verlengen , maer eenen kourrier heeft hem tydingen aengebragt die

Zitting van den 11.
hem aenstonds hebben doen vertrekken.
 Eene deputatie der katoenfabriekanten van Gend is alhier een
Te middag word de zitting geopend. -— Na de namelyke oproe
gekomen ‚ om een het gouvernement de statuten van een handel
ping word het verslag gelezen en aangenomen.
M. Eloy de Burdi'nne leest eenen voorstel nopens den graenhandel. ‘maetschappy voor te—stellen. Deze deputatie bestaet пут. de sieurs
de Hemptinne , Rosseel ‚’Frans Claes, Voortman , Couvreur-van Mal—
De uytbreyding van dezen voorstel word op dynsdag gestald.

Het vorder van den dag is het voordzetten der beraadslagingen over . deghem , de Bast-de Herdt en lousbergs-Thiery.
- Eene andere deputatie van Gand is alhier aangekomen be~
da artikels van den budget der buytenlandschc zaken.
M. Daignon doet opmerken dat ons land geene gevolmagtigde af staande uyt leden der regentie, te weten den borgemeester ‚ en de
gezanten moest hebben maar alleenelyk zaekgelastigden.

sieurs Frans Claes , van Toers en Huyttens-Kerremans.

M. Nothomb zegt dat alle de mogendheden van het zelve order ge
lyk Belgien , gevolinagtigde afgezanten hebben.
‘

_  Men verneemt dat het gouvernement nn in beraadslaging is om‘

te weten welke waarborg het aen de bank zal geven , voor het ver
А ’
M. Gendsbím verzet zich tegen de groote sommen die men aan _sohot dat zy aen de industrieelen zal doen.

onze afgezanten betaalt. Ik heb de kwitancien by de raken kamer
nagezien ‚ zegt hy , en lieb er hat volgende in gevonden : `
M. Le Hon heeft gedurende den eersten semester van 1832 ontvan
gen. 1865 guldens voor onkosten van korrespondentie ; 226 voor al
moesson; 500 voor inschryvingenyoor den cholera, 1641 voor onkos
ten der reyzen die hy nner Parys, Quiévrain, Compiègne en Brussel ge
daan heeft; den afgezant zoo als ik ineyn , zou wel oven als Joseph
Il , wanneer hy in Belgien kwam , in een rytuyg met twee paarden
kunnen reyzen. Indien; dezen vorst die nog niet genoeg gekend en

nog te veel beledigd word , die geen ander ongelyk had dan eene
eeuw te vroeg geboren te worden, met twee peerden te vreden was,

-— Man verzekert dat den generaal Goblet binnen'weynige dagen
naar Berlyn zal vertrekken.

’

'

‘

'-— De heel en geneesmeesters dezer stad hebben een bureel van

openbare consultatie opgeregt, alwaar de armen gratis zullen bediend
word en.

«- Eene kommissie is benoemd om den militairen straf wetboek’
te overzien.
,- 0ver eenige dagen is alhier eenen wonderlyken man aange
komen , het is eenen blindgeboren muziekant, genaamd George
Werner, die stukken van zyue opstelling op een instrumenLvan пупе
uytvinding speelt. Bovendien bootst hy met zyne stem alleen-na den
klank van verscheyde blozende instrumenten, dan zangfvan een groot

ik geloof dat dit voor eenen ambassadeur van een kleyn ryk zoo als
Belgien , genoeg moet zyn , of wilt hy meerder zyn dan Joseph II dat getal vogelen en het schreeuwen eener- menigte dieren. Zy|innvol~
hy met 3 paarden reyze

Den redenaor eyndigt zyna redevoering met te zeggen dat er zoo

’gende muziek is zeer welluydend , en het geen het merkwaardigste
is , dit is dat onzen maziekai'it den klank van verseheyde instrumen

vele ontevredenheyd heerscht dan in 1830 en dat er binnen 15 of ten te gelyk doet hooren. De parsoonon welke Werner gehoord
18 maanden nog wel eene nieuwe omwenteling zou konnen uyt hebben konnen hem niet genoeg bewonderen.
barsten.
- Men verzekert dat de leden der kommissie, die benoemd is ge
‚I. Nothomb antwoord aen M. Gendebien dat alle deze sommen in vweest om de oorzaken te onderzoeken der oogziekte die zoo wie’ од

rekening gebragt zyn volgens den bestaanden tarief. lly verdedigt zer soldaten kwelt , herkend hebben dat den tenne onzer troepen er
verder M. M. Le Hon, an eyndigt met te zeggen dat nien de voorzag de oorzaak vsn is.
’ .. 'i
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 To Bilbao heeft. man' een bataillon burger-wachten beginnen in
te ńgten. liet is reeds 800 mannen sterk , en zal er welhaast 1200
tellen.
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ENGELAND —- Lonnrn ‚ 12 ssamm'.

Overládene aan den 13 tot den 14 january.

laclenlcy. - Gottlieb Lortscher , 34 jaren „ adjudantmnderoilicier by het 3ßre

gjment. — Cecilia de Canteer, huysvrouw Моим, 24 jaren , Shlhofstrlet. _.
iater Dovelé ‚ 55 jaren , brouwer-agen . lange Peniœntestraet.  Jacoba van der
Cruysse , 43 jaren , dagloonster ‚ groot Meer-hem. — Karel Ramondt , 40 jlren ,
kaptteyn , isschery. — Elf kinderen oudcr de 7 jaren.

Бане“ der vermaardste dichters van Engeland , itl. W.Sonthay,
is alhier vin den ouderdom van 77jaren overladen.

KOOPHAN DEL.

 Men verneemt dat ar gedurende het verloopan jaar 21 duyzend
pernoonan om naar het тиши te trekken, zich hebben ingescheept.

-— Den spaenschan generaal Mina bevind zich nog altyd in deze
hoofdstad.
 ш dagbladeran dezer hoofdstad gaven aile eene droevige be«

sehrgving van dan ongelukkigen t'o'astand van Irland.
 Twee vrouwen hebben te Dublin met den dagen aan tweega
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lyric ' dochter , nog on el'nkki' r dan alle hare voorzaten , wierd
door den beul onthoo .
akob VI , haran zoon , was slechts
koning V'van ’Engeland , Schotland en Irland om door zyna zwak
lloyd da grondslagen ta wapen van da omwentelingen die het hoofd

Holland. Dom. losrenten. 95

vecht aange aan. Eene der zelve is dood ter plaats gebleven; de an

lêra is voor et hof'van assisan gebragt maar vrygesproken.
-- Weerwhynlyk ‘heeft 'men-Anoeyt een rampspoedîger konings

hu _s gezien dan dat der '_Stuarts. Jakob I , koning van Schotland ,
ńnväß jaren in Engeland gevangen ta hebben gezeten, wierd door zyna
ouderdmen vermoord. -— Jakob II snaovalda in een gevecht by
_Rosberg , ond 29 jaren. ,- Jakub 111er nog geen 35 tellende , wierd
доб: zyna onderdananin eenen slag gedood. «- Jakob IV sneuvelda
in .eenen slag tagen de Eugalschen , oud 39° jaren. — Jakob V stierf

van Karell op het schavot brngten , Jakob VII in ballingschap zon
den en' den3 pratendent Karel Edouard te Рагу; daden aanhouden ,
binden , kerkoren en ну! Vrankryk bannen. Dit was dan laatsten

и
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slag voor dit stomhuys hat'welk dry honderd jaren den troon ba
poten had.
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— Hetschynt dat Ш. de Bigny in zyne zending niet gelukt is. Er

Koolzaad . . .
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is op nieuw veel spraak van groote verandering in hat ministerie.
-— M. Human , minister van financien, heeft in da kamer der ge
deputeerden aangeboden den budget voor 1835. De ontvangsten be
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liard 30 millioanen 90,547 franken ; maar den minister heeft er by
gevoegd dat alla onkosten hier in niet begrepen waren , welke den
budget der uytgaven zamen brengen op 1 milliard 64 millioenen
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70547 franken , hetgeen eene te kortscllietinglaanbied van 67 mil
ioanan 533,132 franken. 0m dit aan ta'vullen vraagt den minister 70

millioenan , die man zal moeten vinden het zy in buytengewooue

eresmas ronnsss.

Hansi-rn covns

¿santi-moons: coolly-hln' шла

kredieten, ofìdoor verkoopingen van bosschen van den staat.
_’Verscheyde leden der kamer hebben eergisteren eene vereani
' ‘n gehouden om over eene nieuwe kostuam~te beraadslagen. Het

Renten 5 p. 0/1, . . . . . . . .
Renten 3 р. 0/0 . . . . . . . .

seliynt dat een blauw kleed met zilvere geborduerde eyken bladeren

Napelsche Rente . . . . . .

den voorkeur bekomen heeft.
. -— шве Broglie is merkalyk beter; by heeft dezen morgend alle
da vramda afgezanten ontvangen , en nadien eene onderhandeling

met Ш. Pozzo di Borgo gehad. M. Pozzo was gisteren door den koning
in bezonder gehoor ontvangen.
-— Den graaf de Visscher de Celles komt naar Brussel te vertrekken.
— lien zegt dat den marschalk graaf, Gerard cene inspektia-rays
naar onze vestingen van h'et Noorden gaat doen en wel тунец [осы

in Belgian zoude konnen voordzetten.
- De verkooping van het schoon hotel, toebehoorenda aan M.
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Lafitte , zal niet den 14 „maar den 2l dezer plaats hebben.
 man heeft alhier republikaensche almanakken uytgedeeld in

welke de maanden da namen van nivose , pluviosa , enz. , hernoman
hebben.

ADVERTENTIEN.

 ’L Ноет. Frederik Cao, bisschop van Zamn ,als прощение"

vihnis gezonden ‘in hat koningryk van Ava on van Реви; heeft» aen

annnnouwnnv"rn stoornis,

den kardinaal Padicini gemeld , dat hy 'den katholyken godsdienst
in eenen weynig bloayenden staat gevonden heeft. Deze zending heeft

GESTABK Il( GBLBGBN п LOOCHBITI'Í,

Met twee schoone aanliggende partys» Land,

ontbreken aen evangelische werklieden. Het bedarf van de bevol
king is tot' een punt >gebragt ‘welke hunne bakearing moeyelyk
maakt. Een bisschop >verliest nogtansden moed niet, hy voed zelf,
defhoop van tot hat geloof te brengen geheele bevolkingen die het
deepsel'nog niet ontvangen hebben. ily“ heeftJ reeds-'eenige Vhonder

den persuasion-gevormd. Ну spreektmbt grooten lot’ vande отмене

Achtergelaten door wylen d’heer J. B. Vm uns Унт, wanof den щадит

{des-lag zal plaats hebben op maandag so januar

D

мрет-5 van Штанга ‚ samengesteld nvt 430 -galoovigen; zy
hebben eene kerk an een шут huys Plannners koste gebouwd.
christenen ’vim Sh'baroa I' выдаваемые 'middels' niet hebbendeòrn
'sillh netta'lkefk te btinw'en j is ‘helden 'gouverneur derplaats , die

тис/611105 ttngaloovigjzichl met dezen onkost gelast heeft,

|83 , om nurennámlddgg,

in het Wit-Peerd, ten dorpe van Loochrlsty ‚ oor at mlnlstane van deg
Notaris VAN DAMME, woouendc in de Lange'Steenstraat, N0 22 te Gand.
alwaar de konditìen z n berustende, alsmede ten kantoore van den beer VAN
ER STRAETEN
aekwaernamer , te Zeveneeken.

Separatelyk ingesteld op fr. 7625-00 , boven da konditien.
YA

_~

DRUKKERY VAN J. F. BLOCKEEL,
’nr s'r. ams, n° 16 ‚ 'm cette.

N°191

DE N VADERLANE
ZATERDAG 18 JANUARY 1834.

BELGIEN.
i. l

Den laetstcn bal die in het paleys heeft plaats gehad, is zeer:
luysterlyk geweest.
` '

Впиши, 17 линзу.

- Den koning heeft Ш. Fétis belast met een bezonder muziek inl

. te rigten, ten eynde gedurende den vasten , iii het hof concerts te
geven.
‘
-'

KAMER „In vamvßnTBQBNwooßDlGßßl

Zitting can den 15.

-— Gedurende de ziekte van den borgemeester van Gend, heeft

den koning alle dagen naar zyn toestand doen vragen. Dezen magis

Voorzitter M. Dubus.
l д

-

0in een uer Word de zitting geopend.

traat is thans veel beter.

Na de nniiielylte oproeping geeft eenen der gelieymschryvers le

— De installatie van M. De Coninck , deken-pastor van St-Gudula,
heeft eergisteren morgend plaats gehad door eenen der groot-vika- '
rissen van het artsbisdom.
’

zing van het verslag der voorgaande zitting.
M. Verdussen verklaart de zitting van gisteren meer als eene eli

kele vereeniging te aanzien, om dat , zegt hy , er geene zitting zon
der voorzitter kan gehouden worden.
.
_
1li. Dubin geeft de oorzaek van zyne afwezigheyd te kennen , die,
zegt hy, aen de bezigheden welke het verslag over den budget van
het inwendig hem verschaffen , moet toegeschreven worden.

‘

"

—- ln verscheyde sektien der kamer heeft men zich met het over- '
zien der communale wet beginnen bezig te houden.
7
-.- lll. August Serrnys , aen wie ons musœum van natuerlyke his
torie eene verzameling van ehiliaensche en peruviaensche pluym-`

gedierten te danken heeft, komt dit gestigt een nieuw geschenk te ‘
doen , uyt bergstoffen der zuyd-ainerikaensche gewesten zamenge- I

Ы. Coppielers zegt dat liet nytspreken van eenige vonnissen , aen
gezien hy voorzitter der regtsbank te Brugge is , hem belet hebben
zich eerder op zynen post te bevinden.
_
Het verslag der zitting van gisteren word nu deze uytleggingen

aangenomen.
_
Bl. Dumertiar doet verslag over den budget van financien.
Dit verslag zal gedrukt en nytgedeeld worden.
_
liet order van den dag is het voordzetteii der beraadslagingen over
den budget der buytenlandsche zaken.
_
_
Alle de artikels worden , na korte aenmerkingen en weynige be
raedslagingen aangenomen. Ziet hier de zelzve :
BUDGET DER BUYTENLANDSCBE ZAKEN.

steld. ~

`
— Dan Union maekt bekend dat hy des morgends niet meer zal
uytgegeven worden.
Активны, 16 JANUARY.

Den regrrings-raed in zyne zitting van 4 dezer heeft goedge- ‘
koord het kohier der lasten voor het afbreken van het nog bestaande
deel der zout-raﬁìneerdery aen de Lookbrug , en beslist dat den

grond slechts na de afbraek zou verkocht worden. Het ontwerp van
reglement voor de Graanmarkt is tot nader onderzoek nner de kom

25,000 fr.

missie verzonden. Eyndelyk is er aen den sieur Vertongen , policie
kommissaris van den 1°’I wyk, eene gratificatie van 200 fr. toege
leyd , om het ambt van openbaer ministerie by de regtsbank van

н

2. Jaerwedden der bedienden ,

l|z_,ooo

enkele policie gedurende 1833 te hebben waargenomen.

и

3, Materieel ,

io,ooo

— Er is by de koninglyke akademie van beeldende kunsten alhier

п

4. Aankoop van ecrc-teekenen,

7»000

eenen leergang van soheeps-bouwkunst daergesteld.
’
'
— N. Theodorus Lizolle, eersten luytenant der gemobilisoa rde
borgerwacht van Antwerpen , is benoemd tot policlo-kommissaris
van het gemeente Deurne-Borgerhout.

Кии-ты. I.
Art. i. Jacrwedde cn logement van den minister,

Karimi. Ц.

l

Art. i. Jaerweddeu der agenten in dienst buyten het land ,
"
Vranka ,

58,000

a
и

2.
3,

›.
п

Engeland ,
Prujssen,

80,000
54,500

ин

4.
fi,

пs

Оплату/к,
Rusland ,

30,000
40,000

n

6.

‘-

Vereenigde Staten,

25,500

п
n

‚

„
a

Пауза}: verbond , 12,600
Brezílien,
21,000

‘‚ 9,
п 10.
п 11.

д
n
п

Por’lugael,
Italien,
Zweden ,

- De laetste stormen hebben nen de daken van het militaire lios

раме] alhier voor 1800 fr. schade veroorzaakt.

iaßoo
10,500
12,600

Kumar. 111.
Eem'yen artikel. Jaerwcddcn der staatkundige agenten in werk

looslieyd van dienst, by het wederkcei'en der
_
zendingen die zy volbrngt hebben ,
_ io,ooo

Ksri'r'rm. 1V.

’

Eem'geri arti/tcl. R t'konrriers,
s-onkostenestafetten
der buytenlaudsche
agenten ,
, enz. ,

»

_ Eene jonge dochter van Calinpthout, genaamd Maria Neefs ‚
_ betigt van kinderiuoord , is in de gevangenis dezer stad opgebragt.
— Sedert eenige dagen zend Parys naar Antwerpen aenzienlyke
sommen gelds. Zaterdag zyn er in eenmael tot 500,000 l'r. par dili
gentie aengekomen.
 Het amerikaensoh schip Forrester, in het laatste tempeest ge- ‘д
strand op eene bank voor Vlissingen , is vlot gemaekt en in de h_ave
binnen gepraeyd door een stoomschip.
— Men schryft ons uyt Schelle z а Heden 10 january is er door de
aenzienlykste ingezetenen der gemeente Schelle nen den prokureur
des konings eene klagt ingezonden tegen de sieurs J. B. J. Van Моп
tenaeken , borgemeester , en J. J. Vereycken , assessor der genoemde

70,000

gemeente. Deze beyde sieurs worden vermoed van zich in het uyt
KAPi'rTiai. V.

oetfenen hunner function aen knevelary pligtig geniaekt te hebben ,

Eemgm artikel. Onkosten om aen de buytenlandsche agenten
terug te geven ,

diesvolgens heeft men den prokureiir des konings aenzocht wel te
willen onderzoeken of er reden zon zyn om hun den art. 174 van
den straf-wetboek te doen toepassen. n
Antw. Niauwsbl.

50,000

Kumar. VI.
Eanigen artikel. Buytengewoone zendingen en onvoorziene on
kosten ,

- 80.000

GEND , 18 Janvier.

Таю] , 656,300

De zitting word om vier uren gesloten en verschoven tot morgen.

- Wy gelooven onze medeburgers wegens eene pligt te moeten
opmerkzaem maken , die van vele het zy by onkunde, het zy by on»

Zitting pan den 16.
De zitting word om een uer geopend-Na de lezing word het

oplettendheyd yerzuymd word , te weten , dat de gene die deel maken
van den eersten ban der borgerwacht, en voor welkdanige reden

het zy , vrygesteld zyn , jaerlykii zich voor den kantonalen raad

verslag aangenomen.

t1. Nothomb stelt eene verandering voor in den budget der buyten~
мошна zaken, by welke hy vraegt dat de jeerwedde voor den

moeten vertoonen , om te bewyzeu dat de redenen , voor welke zy
vrygesteld zyn, nog bestaan. Vele meynen dat het genoeg is eenmaal

voor den kantonalenlraed verschenen te hebben , maar aangezien
hunnen toestand jaer'lyka kan veranderen, zyn zy ook gehouden ‚Ъ

afgezant van Spangnien betaald worde , alhoewel hy naer zyne be
stemming niet kan vertrekken.

It' ontstaat hier eene zeer lange woordenwisseling om te weten

alle jaren de beweegredenen van vrystelling to vernieuwen. Eene"`v

of men over dezen voorstel zal stemmen ot‘ niet. Er word eyndelyk
door eene groote meerderheyd der kamer besloten dat men over
dezen voorstel in de tegenwoordige zitting tot geene stemming zal

getrouwden persoon , by voorbeeld , is nyt dien hoofden in den eer- v

overgaan.
Het order van den dag is de beraadslaging over den budget der
zeemagt.

sten ban niet, maer aangezien deze vrystelling macr zoo lang duurt.
als hy in houwelyk is , kan hy op nieuw , door de dood zyner vrouw.

in den eersten ban vallen. Wat meer is moeten wy doen aanmerken
dat alle tydelyke vrystelliugen met h_et nieuwjaer eyndigen , indien
nien niet
bewyst datis ook
nien aen
nogderedenen
_tot vrystelling
laatste
aanmerking
seminaristen
toepasselykheeft.
, dieDeze
ins-V

Niemand vraegt het woord over den budget in het algemeen.

Щеп gaet ommiddelyk tot de beraadslaging der artikels in het be
Шпат- over die alle , na min of meer aanmerkingen , aangenomen
wor en.
Het is vier uren 5 de zitting word gesloten en verschoven tot'

morgen.

7
/ '\

"
..

gelyks door den kantonalen raad hunno vrystelliugen moeten doen
vernieuwen.
.
-— Negen persoonen , onder welke zeven beschuldigd waren van

diefte ‚ en twee van gestolen goed te hebben verborgen, zyn voos-_
de regtbank alhier versehenen. Eenen die verdacht was van diefto
\.

‚

..

.i'
„s

(“’2 ')
_g

as.,

'n
00008 "dieu "n
чип ' ld verb
" en te hebben
в
"YEQIIWÌÔÜ- lb unie яичном
tot :gebewe uuende’l'gaea
vang en eenen tot цедит" opsluyting.
l i
__' WY moeten hier yeenen voorval aenl onze lezers bekend maken

die veel 'gewens iu deze stad Wille# en van welken eeniege
lyk te vergeefsdß oorzaak zoe t te ontdek en.

’-. n. kerUahiek van Poelcapelle heeft by een koninglyk beıluvt
van de' 12 deze' eene som 3174 franken 60 eentimen bekomen , tot
voldoening van het subsidie van 1500 guldens , het welk de zelve
door het voorig gouvernement voor de herstelling der kerk toege~
wezen was geweest.

— Den koning heeft by een besluyt van den 14 dezer Ы. Thomas

Alle de oﬁeıeren van het 1° regiment jagers te peerd , alhier in
gamle ı waren overeengekomen dat elk in zyn bezonder eene
kaert aen zyne opperufﬁcieren zou dra en. Dit word inderdaed zoo
gedaen. Terwyl men onder de oppero eieren van dit regiment. lll.

Janssens op zyn verzoek ontslagen van ıyne bediening van vredereg
ter van het kanton Oostende.
—— Den sieur lll. J. Tltimester , kommis ten post-kantoore'vnn Oos~
tende , is by een besluyt naar Meenen verplaatst , en te Oostende ver

Borith

vangen door den sieur A. F. Loomans , tot dus verre kommis ten

als luytenant-»kolonel tell, Qutving dezen ook zyne kaart

van elken ofﬁcier. 0f alle de ofﬁcieren niet even gelyk in de gunst van

post—kantoore van Venloo.

Щ- 59W!!! ‘1wa Welen. путы ‚ no tam zonden wy dit. moeten e

-- Den stedelyken raed van Brugge is by een konin lyk hesluyt

lqoven aengezlen den lnytenßnt-kn onel ten opzigte van eenen En

va den 12 dezer gemagtigd geworden om aen M. Jan galfour , fa
briekant aldaer, voor eenen frank 's jaers een perceelken grond van

pıteyn eene uytzondering heeft willen maken.

‘

‚Na dat men reeds meer dan acht dagen het nieuwer was in

getreden , en dat men meyndc dat alle kaerten en visiten vergeten
waren , zag den kapiteyn eenen luytenant tot zich komen die hem

щупе keert, terug bragt en *die van w ns DI. Bontmy belast was hom
te zeggen, dat den lnytennnt.-kolonel ens voor het toekomende van
alle bezoeken en kaerten dispenseerde , en, wat meer is, dat hy van

den kapiteyn geene militaire groetcnis meer wilde ontvangen. Men
zal misschien meynen , by het lezen van deze. regelen , dat dan ka
pıteyn groeten vyand van lll, Boutmy moest zyn , meer wy moeten

Onze lezers doen ccnmerken dat den щит nooyt met dezen Iny
шпат—йодом! eenige betrekking gehad heeft,‘ en dat by lll. Boutmy
allecnelyk kent , gelyk onze lezers hem kennen, met hem voor het
hoog militaire gercgtshof te hebben zien vérschynen.
llet onttytleggelyk gedrag van lll. Bontmy ten opzigte van den
kapiteyn , is ver vaıi de goedkeuring der andere ofﬁcieren bekomen
te hebben , in tegendeel zy vernemen met genoegen dat er spreek
is van Ill. Buutmy eene plnets in de gendarmery te geven.
-Dry onzer welgekcnde orangiston van deze stad hebben te Brussel
eene‘hnuner gewoonelyke vertooningen gegeven. De sieurs Couvreur
AVan ìluldaghetn , Rosseel en de Bast-de llerdt , bevonden zich over
eenige dagen in den grooten schouwburg te Brussel, op den oogen

blik dat den koning en koningin inkwamen. ¿linde tegenwoordige

1224 vierkante meters en 79 vierkante centimeters in eeyns-pacht
te geven.

—- Den volgenden brief lezen wy in denA Antwerpenaer :
Arnhem den 14 january '834.
Gy hebt my met uwen brief van den tienden dezer maand aanzocht Ueli
iets over den toestand van zaken in Holland medetedeelen. Eenen boezemvriend
dre my zoo vele diensten heeft bewezen kon wel beseffen dat ik hem niet lang
myne antwoord zoude doen afwachten. Hoogst aangenaam is het my te hooren
dat nyverhe d , koophandel en landbouw in Belgien beginnen tc herleven; by
ons integen eel zyn al de bronnen van rykdom gesloten , uitgenomen in Arn-`
lterdarn en Rotterdam alwaar de koophandel, alhoewel niet zeer bloeycnd ,
aan de bevolking dezer twee steden deu oneintligen statu ua no min q( тес,
verdragelyk maakt. Wat de andere provincien van Hallan bctre§t, aathet er
zoo druk dat ik een opstand voorzie , waarvan de gevolgen koning Väillem van

zyne kroon zullen ontblooten. Echter zyn er reeds eenige onlusten op venehęide
punten van het land uitgeborsten, die men no tot hier toe met de ваша спас
magt heeft kennen dempen. In Utrecht sch nt. et nu gestild te zyn; docı . al—
hoewel de afstand van Arnhem tot Utrec t slechts op tien uren wordt gel-e.
kend , weten wy niet juist wat aldaar voorgevallen is. noch op welke wvze de
oproer beteugeld is get-worden. Ik kan Ued toch verzekeren dal ingeval het hol
landsch bestuer aan dezen ongelukkigen toestand, waarin Holland zich bevindt ‚
geen spoedig einde stelt, het jaer '834 niet zal aﬂoopen zonder dat w oogt-»9
tuigen zullen zyn van zulke treurige gebeurtenissen die wy en missc ien ring
onze nakomelingen zullen beweenen. Moglen wy nog dit íaer een heilzame vrede

genieten !_|nogten nog ditjaar al dc verschillen die tusschen Holland en Belgien
estaan uit den weg zyn geruimd!!
P. J.

persoallon stonden regt en algemeene vraugdegeroepen weergalmden

-— Niettegenstaande alle de moeyte welke men te Lnyk had aen

door geheel de uw' die met hevige toejuyehinçen vergezeld wierden.
Onze dry voornoemde’sienrs waren de emissie рапсодии die bleven

gcwend om de kiezing voor eenige leden der regentie te doen пук

- neder zitteu_
—- Een ieder weet dat er in onze stad verscheyde professors van

stellen , heeft het kollegie van borgemeestcr en schepenen besloten

dat de kiezing op den gestelden dag zou placts gehad hebben , gelyk
zulks ook is geschied. De dry nieuwe ekozene schepenen zyn :

het gouvernement boteeld worden om hanno lessen, die zy de school
der kunsten en ambachten noemen , publish te gerem Tot hier toe

MM. Dclfosse , Closset-Wautcrs en llubartgltodberg.

schynt de publiciteyt dezer lessen een groot getal aanhoorder-s tot
zioh getrokken to hebben , maar ziet een onzer orangistsehe dagbla—
deren spreekt van de publieiteyt deze# lesson by net uytdoelen van

Weenen , van den 4 january , behelzende dat do tyding van de to
rugroepîug van de cnge'sehe en fransche vlooten ну: den Archipel
den voorgaenden dag uyt Constantinopolen ontvangen , eene aen

kaarten te bepalen , en den professor sieur Jaequemyns, den zelven

 zienelyke ryzing in do fondsen had te weeg gebragt, het geen bewyst

welken men den 2 february by het verraad van den vuygen Gregoire,
in'esne kas van het gouvernements-hotel ontdekte, heeft dezen raed

hoe zeer de zaken van het Oosten invloed hebben op de beurs van

reeds Uerkstellig gemaakt, en , zee wy vernemen , worden er dage
lyks hormonen , die meynen dat de lessen publiek syn , den ingang
цензуры! om dat zy van geene kaart voorzien zyn.

Nu, het nytdeelen van kaerlen zou misschien nog вата voordeel
kunnen hebben, indien men de zelve zonder onderscheid uytdeelde
of die liet dienen voor eenigen tyd, mae' indien men dagelyks eene
kaert moet geen bedelen , um’eenepaltlt‘eke les hy to wonnen , gelyk
men zulks will in voegen brengen ‚ aten kan gemakkelyk denken

dat by velen do moeyete den lust doet vergaan, en dat een groot
deel persoonen liever hebben de lessen van den sieur Jacquentyns
en de andere professors niet by te wonnen , dan zich alle dagen ‚ op

eene gestelde nog voor de deur dezer professors te vinden ‚ om eene

-— De Allegemm‘ne-Zeitung van Augsburg geeft eenen artikel 'ryg

Wecnen. Men voegde er by dat deze terugroeping was gedaan ge
worden door eene stellige verklaring van Rusland op zyne staetkunde,
ten opzigte van Turltyeu , en dat alle de vrees welke 'het berucht
traktaet tusschen die twee mogendheden had doen ontstaen , ver

dwonen is , alhoewel den inwendigen toestand ¿van het turksch ryk
niet verbeterd zy , en dat ~men nog sprak van zamenzweeringen en

van brandstigtingen , zekere teekens van de mistevredenheyd en
van den slechten toestand van het volk.
 Den franschen afgezent , ll. den marschalk Maison is te St.
Poterburg aengekomen.
— Men meld nyt Constantinopolen dat het fransoh en engolseh
eskader den Archipel verlaten hebben om naer hunne respektieve
winter~statien te Toulon en te Maltha terug te keeren. De engelsche

te maken, de hoop voedende dat de professors hunne lessen voor het

vloot telde in die waters de drydekkers Britam'a , Caledonia en Sin
'ci-Vincent, elk van 120 stukken , en het eerste met de admiraal
vlag; de linie-schepen den ‚шиши en den Talavera van 74 stukken ,
de fregatten den Burls'am en den Alfred von 50 , den Madagascar van

toekomende zullen publie/s geven, om dat zy voorpublt'alte lessen van
het gouvernement belaeld worden,auders mogen zy zich verwachten

den Á.Sylla , den Scott en de Faoors'lé van l , den Pelikaan en den Sa

kaart to bekomen.
Nog eene andere klagt is ons wegens het uytdeclen dezer kaerten

“Наедине", meer wy. onthouden ons van de zelve heden openbaer

48 , do brikken den Aclèon en den Vola e van 28 , den Champion ,

van klagten dinsaengaendo aen de kamer en het ministerie te zien

йду/в van 16, de kruyssers den Meteor , den Мани” en den Eragon,

toegezonden worden.
' — Den sieur J. F. van {luifel , visiteur der donanen in disponibili

en het transport-‘schip 'len Ceylan. Indien men daer byvoegt 6 sche
pen in wapening te Portsmouth, 6 te Pleyınouth en 3 te Solitrernestlr

te t , is in verven ing van don sieur de Vleesohhauwer tot ontvanger

zal men niet verwonderd zyn over den angst welken de Porte heeft.
opgevat wegens den nenwas der engelsehe zeemagt.

der direkte belastingen cn accynsen te Exnerde benoemd.
 Den sieur P. J. Donny , ontvanger der direkte belastingen en
aceynsen te Zwevegem , is in vervanging van den sieur de Noel'` tot
‚kontrolenr der zelve regtcn en der donanen te Woesten benoemd.
’ —_ De regering der stad Audenacrde is by een koninglyk besluyt
van den 14 dezer gelnagtigd geworden: 1° het stedelyk regt van
den binnen stadsmuren gestokten genever te heven op den voet
van 7 franken 5 centimen den hektoliter genever van tien graden ne
derlandsch ; 2° den taux der onlnsting of' wederkeerlng der regten
voor den uytgevocrd wordende genever op 7 franken 5 eentimen

vast te stellen.

l

 In den nacht van den 15 dezer is er le Auweg‘hem eenen hevi—

gcn brand uytgcborsteu ‚ die twee huyzen , eene schuur en eenen

‚v

ОСОБЫЕ OP TUBKYBN.

Terwyl byna alle de oogen op Turkyèn gevestigd zyn, bezonderlyk
sedert het verdrag dat den sultan met den keyzer van Rusland aen
e aen heeft , gelnoven wy onze lezers eene nuttige cn aangename
eztng te verschaffen met hun eenige bezonderheden wegens dat
land voor oogen te leggen. De belangryke omstandigheden die wy
hier laten volgen zyn getrokken uyt de merkweerdige redenvoering
welke den vermacrden dichter , den godsdienstigen de La Martine ,
in de kamer der gedeputeerden van Vrankryk heeft uytgosproken.
Deu afgeschilderden toestand van het ottomannisch ryk mag zoo

stal met 2 peerden, 4 koeyen en 3 verkens heeft in essehen goleyd.

_ Den stedelyken reed van Veurne is by een koningtyk besluyt

veel te meer als echt aenzien worden ‚ om M. de La Martine maer

eenige maanden terug is van eene reys die hy door geheel het
van den 12 dezer gemagtigd geworden; om voor sommen , beloo
pende te zamen tot 28 franken 76 eentimen , dry deelen grond te
zamen groot 4 roeden 4 ellen 60 palmen , te verceynsen.

Oosten gedaen heeft.
Na in eenige omstandigheden wegens de uytgestrektheyd van dit
land getreden te zyn deelt hy de volgende bezonderheden mede :

(i) M. Boutmy is eenen der ofﬁcieren die in '83ıvvoor het hoog militaire’ ge

«In Turkyen leven hier en daer onder een , Grieken , Arabieren ,
reguhof zyn moeten verscbynen als beschuldigd van hoog vet-ned,

Armenianen , Bulgaren , Joden ‚ Maronieten , Servtanen д 'onder ge-î

('3)
dacht, zonder genegenheyd , zonder zeden , zonder wetten , zonder

odsdienst , zonder vaderland, nu onderworpen , morgen in opstand.
Ëonslantinopolen zend beurtelings paohas om straffen te onder
geen of op te leggen, zonder andere zending dan eenige geringe

bestaenmiddelen aen da bevolkingen te ontrukken. Oogedisciph
neerde benden trekken er het land door onder dan паст van legers,

zynen tocht naer Constantinopolen maar ophouden op het zigt
van eenen brief door eenen europeaenscheis gezant toegezonden. ly
zou zonder hinderpalen in Constantinopoleu getreden zyn, hy kou
over deze hoofdstad des ryks zelve gezegepraeld hebben , by zou
een nieuw stamhuys opgeregt hebben , alhoewel het door de wetten
en volks-zeden zou verfocyd geweest zyn. Geheel het Oosten шее:

en doen de inwooners op hunne nadering de vingt nemen ; de val

stil voor hem gelyk voor Alexander den Grooten , maer een woord

lyen zyn er zonder ploegen , da zeeën zonder schepen , de stroomen
zonder bruggen , de landen zonder bezitters 5 de dorpen zyn uyt slyk
en kley gebouwd en de hoofdstad is in hout opgetrokken, eyndelyk

uyt het Westen houd hem in, hy trekt achteruyt en laat zyn hel`

het is alom verwoesting en treurigheyd. Eenige duyzendo Turken
par provincie, alle in de steden woonende , slapende ‚mismoedig ,
nooyt werkende , levende ellendig van de beroovingen op de Chris
tenen , ziet daer de inwooners , ziet daer de meesters van het.
turkseh keyzerryk , het walk alleen geheel Europa weerd is. Ziet
hier nn iets over zynen staetkundigeu en militairen toestand.
"Wallachien en Moldavien herkennen slechts eene nominale heer
schappy , en zyn wacrlyk byna onafhanglyk onder de schaduwe der
waarborgen van Rusland. Servien , het welk alleen het derde van
Europasch Turk yen vormt verscheyde meel in opstand gekomen en
geheel met Christenen bevolkt , heeft zyne seheyding en onafhang
lykheyd dafinitievelyk bewerkt ouder bestier van den prins Mi
losoch. De Bulgaren , die op de twee hellingen van den Balkan
woońen en een vlylig en eerlyk volk zyn, dulden maer weynig
Turken in hun midden, en haken om die geheel te verdryven. De

gebergten van Macedonian zyn bedekt met grieksehe en albanische
volkeren , die , grootendeels ook Christenen, by elke gelegenheyd
opstaan om hunne vryheyd te heroveren. De vlakten van Adria
nopolen tot aen Constantinopolen zyn geheel ontvolkt , en men
moet niet min dan eenen dag reyzen om eene varlatene herberg of
verwoest dorp te ontmoeten, weer eenige Turken of Grieken wooncu;

de laetste alleen bebonwen de velden.
»Wat betreft de eylandcnïvan den Archipel, de twee schoonste ,
Cendien en Cypro-Candien , behooren een den pacha van Egypte“.
Het vruchtbaar eyland Cyprus , op eene lengte van 80 en eene breedte
van 25 mylen , telt slechts nog 30,000 Grieken bestierd door een
honderdtal Turken. Ithodes , Stanchis , Mylilenen en Chio zyn in het

zelve geval. Samos alleen durft nog de vlooten van den sultan weder
staen. De Ionische Eylanden zyn in bezit der Engelsehen. De Grieken
van lloreën hebben hunne onafhanglykheyd doen deelen aen alle de
Oylanden van den Archipel die op hunne kusten liggen , behalven
ook het eyland Negrepont.
»Het voornaamste gedeelte van Kleyn-Azia , wacr van de oevers

alleen bewoond zyn , dit groot Caramanien, het welk voor dezen ver
scheyde koningryken behelsde, bevat nu slechts woestynen. Het is
nogtans daer dat de mahometaensehe bevolking zich in de grootste
massa bevind. Indien man uylzondert Brussa, Smyrna, Kcniéh en
Kutayah , vier groote steden waar de turksche bevolking heerscht ,
is het overig in de magt der ankomanen , een wild en zwervcnd ras,

denwerk , zynen roem onvoltrokken.
»Dezen trek alleen toont klaerlyk de kregt der beschaving орде
barbaarschheyd : do barbary zelve wanneer zy „дергаем ‚ heeft
in haer gemoed het gevoelen haren ﬂouwmoedigheyd. Dit geeft te
kennen ‚‘ wat Europa kan verrigten indien het zelve eens het ver
nuft, het oordeel en het gevoelen zyner zending gevoelde! Ibrabim ‚
besehaeft niet; hy overweldigt , hy bchaelt overwinningen; hy

onderwerpt door zyn vernuft, zyne stoutmoedigheyd , de bevande
bevolkingen, aan wie den naam zelve van hunnen verdrukker geene

achting inboezclnt! hy houd zich maar met zyne soldaten bezig; hy
kent noch bezit geene andere administratie dan voor zyn leger ;

allesblyft in Egypten en in Syrien op den zelven barbacrschen voet
gelyk voor zyne overwinningen: het is een luchtversehynsel het

welk glinstert en voorby trekt, het welk verwoest en niets stigt ,
cu welk naer zyne dood niets zal nalaten dan hat gedruys en de
verdwolming van eene luehtversch ning. Zyne overwinningen
geven een denkbeeld der gene van lexander. In de landstreken
alwaer er noch nationaliteyt , noch eygendom , noch vaderland be
staat, vind den overwinnaar niets dan slaven, en den zegenprael

word altyd begroet.
aTe midden van die regeringsloosheyd verheft zich da hoofdstad
der Ottomannen , eenen voet in Europa , eenen voet in Azia. Den
sultan Mahmoud , prins door het ongeluk opgevoed , die het verval
van het keyzerryk gevoolt en niet kan beletten , scbynt ayudelyk
van zynen troon en volk gewanhoopt te hebben, en vraagt een over
blyfsel van heersebappy, eenen vorm van ryk aen de russische magt
die hy vruchteloos getracht heeft te bevechten. Rusland alleen,
heeft het instorten van den troon van Mahmoud belet.
»Gy ziet in deze snelle afschetsing dat het ottomanisch ryk inder
даед geen ryk is, dat het eenen zaluengevoegden klomp van verschil‘
lende geslachten is,zonder eenigverbond onder hun, zonder belangs—
geest, zonder tael , zonder wetten , zonder godsdienst , zonder een
stemmige zeden en zonder eendragt en kragtsvesting ! Gy ziet dat
het de uytgestrekste gekonstitueerde regeringsloosheyd is, weer van
de staatkundige wonderdehen nooyt zulk eene zamenstelling aen
geboden hebben. Gy ziet datdcn levens-adem, welken dit ryk bezielde,
dc dwcepery nytgedoofd is 5 Gy ziet dat de rampzalige an blinde
administratie het geslacht zelve der nverwinnaers verslonden heeft ‚

еп dat Turkyen by gebrek aen Turken ten onderen gaat. n
f l

BUYTENLANDSCH.

dat do flanken van den berg Taurus bewoont en er afkomt om zyne
kudden in de vlakte te weyden of de zelve te verwoesten indien meu
hun dit wilt beletten.
‘
_
»Syrien dit nerds-pared ys der wereld, is nog het vruch tbaerste land
van het_Oosten. De zwervende Arabieren en dic welke het land be
bouwen , de Drnsen , de Maronietcn, de Turken en de Grieken leven
daer en hebben er onder zich het land verdeeld. De Turken vormen

SPANGNIEN. —— Мыши) ‚ 6 пищит.
Den voorstel van den generaal Llander baert hier veel opziens.

Den raed der ministers is reeds vergaderd geweest om er over te be

raadslagen, men zegt dat den regentie-racd er over zal geraadpleegd

п nauwelyks het 20.° deel der bevolking. De zeestedeu Alexandretta,

worden. _
ч,- Men verzekert dat den generaal Quesada ook gevraagd heeft

Latekie, Tripolie , Bayreuth , Jaffa en Gaza behelzen een groot getal

dat men M. Zea-Bermudez van kant stelle , om rust in de provincien

Christenen.

te bekomen.
..- M. Zarco-dell Valle, die maar minister ad interim was , komt
nu als minister van oorlog benoemd te worden.
_ Een lang dekreet over de drukpers moet alhier versehynen.

_ »Deu berg Libanus is byna geheel in de iuagt den Maronnieten ,
een ara bisch en katholyk volk van twee millioenen zielen , het
welkedoor zyne dapperheyd en deugden eene ware onafhanglykheyd
heeft bekomen , dat den koophandel en beschaving bemint , en wel
de wieg kan worden van eenen beheersehenden volkstuin dier
landen. Zy herkennen het gezag van Emir-Beschir ,‚ een stoetknndig

-— Den graef de Florida-Blanca heeft een groot middagmael gege
ven , het welk het gouvernement ontevreden gemaakt heeft nyt

hoofde der genoodigde persoonen.

en krygzuehlig man, welken da Turken en Egyptenaers te gelyk ont

- Het gouvernement heeft eenige troepen nner Toledo doen op

zien hebben ‚ die op een bevel 50,000 mannen kan te been bren en ,

trekken, om er zich tegen den aanhang van don Felix Garcia te

gansch Syrien doen beven en ongehinderd in zyne ongenaek 1re

verzetten.

vesting terugkeeren. lly gehoorzath slechts aen den sultan gelyk
de magtige leenheeren en vassalen der middeleeuwen aen hunne
koningen.

п Damas ryst geheel alleen te midden der woestyn op; hare be
volking is turksch; maar zy bevat 100,000 armeniaensehe en vele Jo
den. llet overig van het grondgebied word door zwervende Arabieren
bezeten , die volgens hunne grillen van het een beheertot het ander

overgaen.
.
l »Jerusalem verheft zich op deze grenzen van Syrien tusschen het

ENGELAND - Lemma, 14 лишит.

Eenen raad des kabinets heeft gisteren namiddag in het hotel
van den burggraef Althorp pineta gehad.

- Lord Granville is op zyne residentie overleden in den ouder»
dom van 75 jaren.
 Het is in het algemeen gevoelen op de beurs , dat geenen (юг—
log met Rusland zal plaets hebben ‚ alhoewel de Russen hunne wn,
peningen inde verschillige zee~haven der Zwarte—Zee voordzetten.
-— Men leest in den Sun :
a Benen Engelsehman van aanzien , uyt E ypten aangekomen

steenaehtig Arabien en de woestynen vanvEgypten , onzydige , arme
en onmogtige stad , aen alle overweldiging gewend , middelpunt van
alle christelyke geloofsbelydenissen , ook eene gcheyligde stad voor

kondigt ons aen , dat in eene byeenkomst wel e hy met den pachai

de Musulmans, die de moskee van Osman op de puynhoopen des
tempels van Salomon gebouwd hebben : van daer komt men in
teu. llet'is hier dat men in dezen oogenblik eene der wonder
ly ste vertooningen der vliegende tonneelstukkan van het Oosten

gehad heeft, het gesprek gevallen zynde op de toebereydsels van
Rusland in de haven van de Zwarte-Zee , den pacha verklaarde dat
de kabinetten van Engeland en van Vraukryk zich teu dien opzigte
hadden laten verblinden door de verklaringen van het kabinet van

ontmoet. Men kent den opstand van Mohamed-Ali en den roem van
zynen zoon Ibrahim ; beyde groote mannen , den vader door zyne
metkunde en den zoon door zynen degen. Ik ben by zyne overwin

legbare bewyzen had van de ontwerpen van Rusland; en dat den

ńingn tegenwoordig geweest 5 il heb hem met armgeweld de
muren van Jaffa zien omverwerpen welke Napoleon zelve niet

stond , was van eene vloot naer de Dardanellen ta zenden. Indien

had .kunnen doen waggelen ; als overwinnaar door geheel Syrien
trekken , Damas en Alep onder zyn gebied brengen , twee mael
door stoutmoedige dapperheyd de twee laetste legers van den

verklaring van oorlog van wege den alleenheerseker te weeg bragt»

 sultan verspreyden., den Agroot-vizir krygsgevangen maken l en

Sint-Petersburg. Den pacha verzekerde daarenboven, dat hy onweer
eenigsten middel welken door ‘de twee gouvernementh te nemen
voegde hy er by, het geen ik ook niet geloof, dezen maatregel eene;

ben ik bereyd Engeland te ondersteunen met honderd duyzeud maná
nen , volkomenlyk wel ingerigt en zoo goede troepen als er in Eu:
ropa maar konnen syn. n

‘

'

КА“)
verlaten hebben om de ingeslotene troepen van Urdaz ter» hulp te
snellen , el Pastor , aen het hoofd van een korps , ontrent 400 man
nen sterk ‚ tegen de belegeraers van Urdaz is opgetrokken.

gestrekten schoot der kathedrale moeten doen vergrootenl - Цап
verzekert dat Ш. de La Mennais heeft geantwoord : к llonseignottr ‚

een eynde te stellen aeu den oorlog van dit land.

U. Hoogw. heeft te veel goedhoyd voor my , myne loopbaan is thanì
geeyndigd. n
Univers Religieux. д
— Veertien melk-boerinnen van Rheims worden voor het gereg;
vervolgd om water in hunne melk gemengd te hebben.
- Eenige onlusten hebben te Lyons plaets gehad. [let verkoopen
van eenige republikaensehe werkskens schynt tot de zelve aenley
ding gegeven te hebben.

—— Den kabinets-racd heeft heden vergaderd geweest by lord Al
'harp ; alle de ministers waren er tegenwoordig; de beraadslagin

- Men verneemt пух Ancona dat de aanbesteding van levensmid
delen voor het fransoh garnizoen , aldaer heeft plaats gehad.

ENGELAND - Loana! , 17 saluant.
liet' gerucht is in de hoofdstad verspreyd dat het gouvernement

besloten heeft eene ontzachclyke magt in Portugael te zenden, om

gen hebben omtrent vyf uren geduerd.
.- The Courier zegt dat hollandseho agenten sedert eenigen tyd

BORGERLYKEN STAET DER STAD GEND.
Опер-[едем van den 17 tot den 18 january.

in de fabriek-distrikte" van Cheshire en Laueashire eenen grooten
vlyt aen den dag hebben geleyd , om de beste werklieden te bewe

gen van hun in Holland te vergezellen. Die werklieden worden naer
Hull gezonden, om er t’scheep te geen, ieder van hun ontvangt eenen

bon van vyf ponden sterling. (125 francs), op voorwaarde van dado
lyk zyne fabriek te verlaten
— Het getal der in Groot-Brittanien bestaande stoom-en water

vìeefgetouwen , weer van den daglyksehen opbrengst op 24 vierkan‘

‚‚

Gillîs Alonsius , oud 78 jaren, timmerman , St. Lievenstmet. — Maria Beck“
man, 24 jaren, dagloonster, Holstraet. — Maria van Wontergem, 28 jaren’

naeyster, Hertogstraet.  Joanna dc Smet, huysvrouw Lntens, 28 'ren'
Baeystege. - Jan de Koninck, 6 jaren, landsman ‚ Byloke — Rosalia Pietenv
38 Jaren, dagloonster, lange
yngaerdstract. — Joanna Gullinck, 16 jarenı
huyten de Brugschepoort. — Pieter Laroy , 23 jaren. - Bauduinus Serranne.
Jaren, Beronw. — Amandes van Acker, ‘26 jaren , daglooner, buyten de
twerpschepoort. —- Zeven kinderen onder de 7 Jaren.

te yards (engelsche ellen berekend is , is van 58,000 , dus kunnen

zy tezamen 1,276,000 el en katoen van 4/4 breed par dag opbren
aœ!n. Щеп leest de volgende advertentie in den Courier .- 11 Te koop

KOOPHAN DEL.
WISSEL COURS VAN GEND , val on |7 nun'.

by opbod , by G. Robins , in den bazar Oxford-street , den eenigen

en o’nbevlekten standaard van Napoleon , de beruchte drykleurige
vtagvan den slag van Waterloo , de zelve die hy _aen zyne garden in

Amsterdam kort, 1/8 0].. verlies.

u Brussel kort, |;4 п/о verlies.

Rotterdam kort, 1/4 elu verlies.
Antwerpen , pari.

Рагу. kort, 47 1,4.
Londen kort , ﬂ. 12 oa :(2.


-

het cyland Elbe aenhood en vervolgens nen het fransch leger by
MERKT VAN GEND, m'. ш ‚7 мкм“.
zyne terugkomst in 1815. n

par hectoliter
'
Witte tarwe . . . . . . .
Roode tarwe. . . . . .

- Den Iaetsten N° der Hof-Gazette van Japan , behelst het vol
gende bevel :

a De jonge ingezetenen des lands worden aenzocht van zich op
«le groeykunde toe te leggen. De gene van hun die , in den ouderdom
van 20 jaren, geene voldoende lengte zullen hebben , zullen stok

slagen krygen dat zy groeyen. 11
VRANKRYK. -- Puurs, 18 JANUARY.
Den spaenschen generael Rendez-de Vigo is alhier aangekomen.
Men zegt dat hy met eene belangryke zending belast is , en alhier
’ meer Weynige dagen zal verblyven.
- Twee mexikaensche oﬂieieren , Lazcano en Marcscod genaemd,

zyn alhier aangekomen. _Zy zyn met eene zending van hun gouver
nement belast.

 Aen de kamer dcr gedeputeerden is het volgende ontwerp van
wet voorgedragen , om er onmidlyk op te beraedslagen :
»_ 1 Een krediet van . . . . millioenen zal aen het ministerie van
koophandel geopend worden , tot het aenkoopen van het Hôtel La
‚то , in de Laﬁtte-straet.

112 liet zal voor rekening van het ryk gekocht en door El. Lafitte
gedurende zyn leven mogen bewoond worden.
« 3 Na het overlyden van lll. Lafitte zal dit hotel gevoegd worden
by de andere eygendommen van den staet. к
— Volgens het ontwerp van wet in de kamer der gedeputeerden
~voorgedragen , zal den algemeenen staf van het land-leger op voet
van vrede bestaend uyt l2 marschalken , 100 divisie-generaals , 200

hrigade-generaels , 30 kolonels , 30 luytenunt-kolonels , 100 eska
drons-overste , 300 kapiteyns‘, 100 luytenanten , 20 militaire in

tendenlen, 150 intendenten en 25 adjuncten der onder-intendenteq
_ -`Men verzekert dat ten gevolge van het traktaat van Oostenryk,
Rusland en Tnfkyen , de hoven van Vrankryk en Engeland besloten
’hebben eenen gevolmagtìgden minister by den onderkoning van

Egypten te hebben. Den onder-admiraal Rosnmel zon tot die zending
benoemd worden , welke men eenen grooten handel-en wetenschap
pelyken lnyster zou byıetten.

“

is, de moeyelykheden die tusschen ons kabinet en het geen van Zwe
den waren ontstaen , te vcrefl'enen.

- Een nieuw slach van openbare rytnygen is alhier in voegen ge
Ьн t. Eene dusdanige deligentie , met 12 persoonen , weegt zoo
тёте! als eene gewoone deligentie wanneer zy ydel is.
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- De tyding is eergisteren alhier aengekomen , dat het linieschip
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la Superbe , in de wateren der eyln nden van den Archipel vergaen is.
Het gerucht is alhier wederom verspreyd dat de koningin-ro
gente de fransche gewapende tusschenkomst gevraagd heeft.

`  Dry jonge lieden toebehoorende aen de beste faunhen , afge
veerdigd door meer dan dry honderd andere, hebben zich den 13
dezer maend by Mgr. den artsbisschop van Parys begeven ‚ ten eyn
de te vragen om

eestelyke conferentien te honden , met MM. Lacor-’

daire en Bautin. gr., zonder iets ten dezen opzigte te beslissen,
heeft hun ontvangen met goedgunstigheyd en met die vriendschap
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welke bem kenmerkt, zoo veel te meer dat de jonge lieden , her—
Lennende de groote hoedanigheden en de onbetwistbare kundig
heden van de namen die het eerst vermeld waren , er eenen onder
‘Hdn’dennamcn, en ММ. Lacordaire en Bautin niet vraeg'den dan nyt
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'ly de' hand' n'e'meríde',záyde hy een de jonge lieden : u Ziet daer ,
DBUKKERY VAN J. F. BLOCKEEL,
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De Belgen zyn getrouwe onderdanen, .."
maar zy verdragen geene slsvern ‚
Kuna кинь V.
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Zitting van den 20.

M. ¿administer van het inwendig beklaegt zich over dentîd die
men verliest in onutte wordenwisselingen, en doet aemnerken dat er
goalie dagbladaren bestaan die door het gouvernement beslaeld zyn. ’
M Еде Meruelo : Men beklaagt zich dat den burgemeester vsll

"

Luyk in do dagbladeren beledigd is geweest ; meer als men beledigd
word men heeft het regt van te antwoorden. Het is het geen ik ge
daen heb wanneer een dagblad my beledigd heeft.

M. [леди vraagt een dan minister of hy middelen by de hand
heeft, om de misbruyken van Luyk te doen ophouden , zoo niet dat

Ч

Voorzitter M. Raikem.

_De zitting is omtwnelf uren en half geopend.
Het verslag der voorgaande zitting word gelezen en nengenomen.
Men gaet tot da deﬁnitieve stemming over wegens het ontwerp van
wet op de militaire auditeurs , dat met 56 stemmen tegen 1 (M. Des
ìuanet) word aengenomen.
MM. Gendebien , Lardinnis, Morel‘d‘liannecl en Quirini hebben

zich onthouden van stemmen um dat zy de beraadslaging niet bygo
woond hadden.

_ Пе! order van den dag is het beraadslagen over het verslag dat M.
Liedts over do petitie van M. Dejaer-Bourdon gedaan heeft.

by er zou voorstellen.
`
‘Na nog eenige min of meer hevige woordenwisselingen'tnnohelt

verscheyde leden , vragen vele volksvertegenwoordigers “nihil
minister van het inwendig uytleggiugen , om te weten cl“ Ьу
ránddelen ter hand heeft om de verergenissen van Luyk te doen суп

igen.

’

M. den minister van het {японки : lk zal uytleggingen geven , in
dien M. Gendebien , den voorsteli’ntrekt, die hy in het begindezer
таща; gedaen heeft.

. вывешен:
Aangezien
minister
u tle tgezlreglikenflon
'n en b
;
volntllotán
nen. zy? юное}:
metden
mynen
voorstelyin
I Ik

ì M. ставит zegt dat er geene beweegredenen meer zyn om te
beraedslagen , aangezien het verzenden van de petitie aen den mi
nister van het inwendig, niet verzoek van uytleggingen is voor

_. en nogtans
minis er zal
van iketverklareii
{масти : datgbet
Ik aloofgouveriyiemîliilt
de u tlc 'nËZÏQÎË—noodigf

gesteld.

zame middelen _bezit om de misbruyken te Luyk le doen ophouden.

M. den minister van het inwendig vraegt hoe hy de handelwys der
kamer moet uytleggen , wanneer zy hein do petitie toestieit. Is het

Er ontstaat hier eene hevige woordenwisselin die Meenige per
soonahteyten aenleyding geeft, en in welke . dobbequ de ra

om uytleggingen to hebben , zegt hy , ik ben bereyd van die te
even.
—
.

gentie van Luyk verdedigt.

8 M. Alex. Rodenbach . — Het enkel verzenden van het verzoekschrift
nen den minister van het inwendig , belet niet dat dezen ons nog
eenige uytleggingen geve. .
M. Шевели ondersteunt de vraeg van M. Gendebien , en zegt dat de
kamerl zich niet verder over de petitie van M. Dejaer moet uyten ,
dat bet‘aen den minister is te weten of er misbruyk bestaet , en of
de bestaande wetten hem toelaten het zelve te verbeteren. `

zal gezonden worde .
l. Alas. Rodenbach .‘ De nlmelyke oproeping !
llet verzenden der petitie van M. Лёт-Вешаю word met een

l. den minister ran het inwendig zegt , dat, indien de kamer bem

M. deh Voorzitter stelt eyndelyk voor tot de stemming over te gaan
wegens den voorstel der kommissie van petitien , te weten of de pe:
titre van M. DeJaer-Bourdon naarden minister van het inwendig

parige stemmen aangenomen.
De zitting word om vier uren en half gesloten en verschoven tot

de petitie van M. Dejaer enkelyk toestiert , dat hy in deze verzen

morgen.

ding eene goedkeuring van zyn gedrag zal zien en van alles het geen

Zitting van den 21.
De zitting word om een uer geopend. -— Na de lezing word: het
verHslag aângenomen.
‚
et ordererkamer’
van den da g is het benedsl agen over den )ser
` l yksclien
.
budget

het gouvernement wilt doen. lly maakt dan bekend dat het gouver
nement de kiezing, den 15 te Luyk gedaen ‚ vernietigd heeft , gelyk
het ook het bcslnyt van den ragentie-rned , dat M. Dejaer van zyne
bediening afsteld , zal vernietigen. Dit is het geen het geome—
rnent zich voorstelt te doen ‚ zegt hy , en indien gy de petitie tot my
zend , ik zal in die verzending eene goedkeuring van myn gedrag
bemerken , alhoewel wy ministers, hierom de verantwoordelyklioyd
hier van op de kamer niet zullen werpen.
‚ M. H. de .Broiichere keurt in alles den voorstel van M. Gendebicn
.
s ued.
M. den minister
vanjusticie; Het verzenden der petitie van M. De

Versoheyde leden vragen dat de kamer zich in geheym komité
voi-me.
Dezen voorstel word aangenomen.
De tribunen worden ontruymd , en de openbare zitting neemt
een eynde.
‚
Een afgezantschap der koopha ndelkauier van Yperen is door

jaer een den minister , moet altyd eenig doel hebben , en het is dit

doel het welk wy begeeren te weten; niet oni er onze handelwys
naar te schikken , want wy steunen ons op de Wetten, meer om te
zien welk diesae‘ngaende het gedacht van de kamer is.
M. Gendebien doet aanmerken dat men het eens is over het geen

den koning in bezonder gehoor ontvangen , en heeft hem eene шеи

morie behandigd betrekkelyk de onderhandeling die men met Vrank
ryk staat te openen. Den koning heeft het afgezantscbap zeer wel

de kommissie der petitien besloten heeft, en dat men niet verder

aenveerd , en is met het zelve lang in gesprek gebleven.
— Den koning en de koningin zyn eer gisteren op het onver

over de petitie van Luyk kan beraadslagen, ten ware dat er een lid

wachts de vertooningen in den schouwburg komen bywoonen , en '
met groote teekenen van vreugd begroet.

~

dpr kamer ecnen iiieuwen voorstel deed.

M. de Theux zegt dat man de baraedslaging niet kan ontgaan ‚ en
onder welkdanigt oogpunt men het vraagstuk aenziet , dat men
altyd eene beslissing moet nemen.
. M. Jullie» zegt dat er geouen voorstel gedaan is over welken man

 Men is in het ministerie van oorlog bezig met de lyst der per
soonen op te maken die , toebehooreude aen de borgerwacht , een
eeretoeken zullen bekomen.
’

lum beraadslagen , dus dat

del-verdrag tusschen ons land en Vrankryk, te Parys te gaan onder
handelen, hebben met den minister der binnenlandsche zaken een

de kamer niet anders te doen heeft

dan te beslissen of de petitie naer den minister zal verzonden wor

den of niet.

‚

M. Н. de Brauchen . Wy zyn het alle eens met de kommissie der
petitien , en nogtans willen de ministers dnt de kamer zich verder
uyte, zonder dat wy weten weer over. Dat zy dan eenen voorstel
doen , wy zullen over den zelven beraadslagen.
M. Decaux wilt dat men eene beslissing wegens de petitie nem,

up dat er eenen zin aen de beraadslaging gehecht worde.
M. Dumortier in eene lange redenvoering bewyst dat men alle
misslagen , vmrwelken kant zy ook komen, moet bestryden , en
eyndigt met te zeggen dat hy de conclusion van M. Liedls , in den
naem der kommissie van de petitien gedaen, goedkeurt en aenneemt.
M. Alex. Rodenbach zegt van het gedacht te zyn van den voorgaan.

-— De koxnmissarissen die benoemd zyn om wegens een koophan

lang gesprek gehad.
-— De vergadering der advokaten heeft plaats gehad. M. Ed. Van‘
derlinden is in vervanging van M. Wyns gekozen. lll. Gendebien is
batonnier benoemd.
_
' — Eergisteren heeft er wederom een tweegcvecht by Brussel plaets

gehad. De sieurs Dansaert zoon en Decoek zoon , hadden twist ge
kregen op den bal van het groot concert; een tweegevecht wierd
voorgesteld en aangenomen voor ’s anderdags ’smorgens in den
bosch van Terkainer; de verkozene Wapen was dan degen. Den on
gelukkigeu Decock wierd ter plaets_ doodgestoken , en zyne getuy
gen ‚ alsmede de gene van zynen tegenstrever , verschrikt , verlieten

de plaats des gevechts ; het lyk wierd opgenomen door verseheyda

den redenaer en alla maatregelen te zullen aennemen om de kie

zingen van Luyk te vernietigen.
M. Gendebien tracht nog eens te bewyzen dat men over niets kan
beraadslagen, dat depetitie enkelyk aen den minister moet verzonden
worden , en dat de wetten moeten Werkslcllig gemaekt worden om

de misbrnykcn te doen ophouden indien er bestaen. Ну eyndigt met
den lol“ te verkondigen van den borgomeoster van Luyk , die , zegt

hy , door de betacldo dagbladeren van het gouvernement , beledigd
isgeweest.

.

‘

persoonen der omstreken.
‚
—— lieden is den genaemden‘Decock , die in een tweegbvocht ge

dood is, te Ixelles begraven.

’

«3

~«~ Dons petitie der voermans van Namen ‚is aen de kamer der
volksvertegenwoordigers gezonden.
.
-Den zoon van den ka binets—kourrier Willockx is aengehouden

als verdacht de dioi‘te van 10,000 guldens in bankbriefkens ‚ in ließ
ministerie der buytenlandaobe zaken , begaan te hebben.

(2)
’genheyd zullen wy vragen wat er geworden is van de spaerbank
der stad Antwerpen , welke in hd. begin mit soo veel oﬁef wierd

Zulks deed voorleden maandag eenen spinder der fabriek van sieur
8.... H1 zond eenen jongen om eene pint bier. Of hy misschien niet

aengekondigd 7
-Den Journal-Delftse, in zynen N” van zaterdag, bekent eyndelyk

wel in de gunst der poortieres stond, dit kunnen wy niet zeggen ,
meer zy nam de stoutigheyd op haer van den jongen het bier af te
nemen en het нут. te gieten. Den spinder hier очи verwonderd ,

dat er misnoegen in Holland таты {шпаг gelyk hy uooyt eene re
delyko zaek kan zeggen zonder er‘ ongdffmdhcden by te voegen ,

zegt hy dat dit misnoegen door het helgisch gouvernement word

meynde dat de fabriekanten misschien niet wilden dat de spinders

aengestokt, en dat het den Onpartydigen van ’s Gravenha e en het

bier dronken , om dat z in hunne petition hadden moeten teekencn
dat zy geen brood meer hadden, en geloofde eenige oytleggingen over

Handelsblad van Amsterdam betaelt om oppositie te maken. ot ware

dit zonderling gedrag te moeten vragen.

noodeloos zulke fabels te wederleggen; meer het is goed tot den ‚

oorsprong der betigtìng op le klimmen , al was het maar om er nota
van te nemen. Het is eene overbekende daedzaek ‚ datden Jetser

du Commerce , den Messager de Gand en andere orangnie leurders
onder hunne redaktenrs om ckoehte schryvêrs tellen. Dit volksken
kan of wilt niet. begrypen at men een gouvernement om niet en

zonder belooning zal verdedigen , ook meten zy alle andere dagbla
deron met hunne moet en willen met alle geweld dat zy gesoldeerd

worden door het daergestcld gouvernement- , en zelfs de vremde
dagbladeren die er eenig goed van zeggen zyn in het zelve geval.

Ну ontving voor alle antwoord dat hy nog eene boot van twee

franken bovendien moest betalen. Twee franken bnet voor eenen
werkman die zoo veel op eenen dag niet kan [winnent dit klonk
niet zacht in de ooren van onzen spinder die ook hair op zyno tan
den had. Te vergeefs sprak hy den meesterknoeht aen ; vruchteloos
begaf hy zich by den sieur S.... , men wilde hem zyne boet doen be
talen, met bedreygiug van hem weg te zenden, indien hy op steen
den voet niet gehoorzaemde. Liever dan de onregtvecrdige heet van

twee [ranken te betalen , heeft hy de fabriek van dentsieur 5....

Den Фирма/1119571 en het Handelsblad hebben de onvergeeflyko stou

verlaten.
Dusdanige voorvallen bewyzen dat het gendsch werkvolk wel eens

tigheyd gehad van Leopold als koning der Belgen te herkennen, van
hem , zyn volk en zyn gouvernement op eenen gevoeglyken toon te

door zyne meesters kan bedrogen worden , meer zich geen шедшие!
laet by den neus leyden.

spreken , en een ieder te vermanen zich te mistrouwen van deu

Journal-Delfos, een putblad, en den ”впадет de Gand, een schandblad
weerdig aan den steek te _noorden gesteld tde ondergeschrevene woorden
leest men letterlĳk in die hollandsche couranten). Men begrypt om
wat redcns den Journal-Dalma den Onpartyds'gen en het Handels‘
blad zegt omgekocht te wrzcnr Dol en radeloos van zich ontmaskerd
te zien door de gene die hy щупе vrienden noemt, wilt hy ze voor
bétaclde broodschryvers doen doorgaan; maer hy zou wel verlegen
zyn om er het bewys van by te brengen a wat meer is, er zyn door

d'enLOnpar'Iyds'gen 1000 guldens belooning nytgeloofd aen den genen
die zou b'cwyzen dat hy in Belgien eenen enkelen direkten geabon
neerden
korrespondentenheeft.
Anno.
Níeuwsb. over
ц _s DenofJournal-Delrue
consorten zingen vreu
. dc-zangen

Onze lezers herinneren zich nog dat den sieur Simais~de Vos
fabriekant , eenen dor ondertcekenaers was van den klagtbrief
van Lokeren , en dat hy weynige dagen nadien zich in de onmoge
lykheyd bevond van een de vragen van eenige stukken te konnen

voldoen. “Ч bemerkten ter dezer omstandigheyd hoe ongegrond de
klagten der fabriekanten waren , en hebben sedert dien , meer dan
eens de gelegenheyd gehad , om nog van dusdanige voorbeelden
gewneg te maken. Deze week komt den zelven voorval in deze stad
plaets te hebben.
Eenen koopman bied zich in eene fabriek dezer stad nen , om
vyf honderd stukken katoen te koopen met eenen cent par el winst

voor den fabriekant. Om niet te moeten bekennen dat er zoo veel
het geen le Luyk omgaat. llet pestblad van de Twael -Mnenden-strnet
zegt a De stad welke eenen onzer ministers de wieg der omwenteling heeft

in het magazyn niet was, ontving den koopman voor antwoord

a dat llynheer den fabriekant uyt stad was. n

gestemd ‚I son er wel het gra/'eqn kunnen worden. Die woorden hebben

geene uytleging noodig; zy drukken alle de hoop der faktie uyt :
zy_ wilt ons door de regeripgslo’oslseyd tot eene restauratie leyden ,
inner zy'an in die hoop weder te leur gesteld zyn. Dewernchting en
het gezond verstand der Belgen zullen genoegzaem regt doen over

de lafhcrtige nytda ingen. en verraderlyke aenslagen eener faktio
waer van Dclrue en obroqui (1) de tolken zyn.
Idem.

СЕНЕ ‚ ’25 ниши.
Of de orangistsche‘ ambassadeurs nogl niet genoeg voor hunne
тер betaald zyn weten wy niet, meer dit weten wy, dat de meester
knechten op de fabrieken nog niet ophouden van de werklieden

Nog een voorbeeld om te doen zien dat de alarm-geroepen der
orangisten meer listen waren om van het gouvernement onderstand
te bekomen. Eene joﬂ‘rouw dezer stad had eenige stukken breed lm
toen noodig; men raed haer zich b sienr Couvreur-Van Maldegheru ‚
(alias Vermeulen). te begeven, om at dezen weersohynelyk zyn ma
gazyn opgevuld had , aengezien hy eenigen tyd min gewerkt had.
Moer neen, dezen sieur had er
, on het we. Imca, na dat :Y
by eenige andere sieurs vruchteloos de zelve vraeg gedaen had ‚ dat
zy eenen aantrof die haar de gevraegde stukken katoen kon leveren ‚

Den Messager de Gand maekt bekend dat er uyt Brussel dry mil
lioene’n voor de fa briekanten van Good alhier zyn ae ekomen. Het
is waerschynelyk hier nen dat wyde stilzwygendheyd der fabrieken ~

voorde onheduydensto redenen en onder alle voorwendsels, boeten
té doen betalen. Benen spinder heeft ons over eenige dagen eenige
dezer voorwendselen in zynen brief kenbaer gemaakt, heden komen
vvy eenen anderen voorval te vernemen ‚ die een nieuw bewys op
levert van den dwang in 'welken het werkvolk op de fabrieken ge—

ornngisten niets-andas tot doel had dan het bekomen van geld. Het

houden word.

geld is aangekomen , alle orsngistsohe monden zyn gesloten.

’

ten moeten статут-11.
Wy hebben het altyd gozeyd dat al het geschreeuw en getter der

Men weet dat het in verseheyde fabrieken dezer stad het ,ehruyk
is, den maenda zonder ophouden te blyven werken tot ry uren
des
s. ntrent
den honger
noen, alhoewel
de werklieden
hun werk
nietnainidda
staken ,slàet
zich‘den
Ьу hun gevoelen
; ook hebben
‘zy

Eenen onzer fabriekanten , den sieur Poelman gaat naar Holland
vertrekken en eene katoen-fabriek te Harlem орг-ерш. [lier ayt

moet men besluyten , z t den Manager de Gand, dat onze fabrie
‘ zorg van den ‘zelven wat te stillen door eenige boteramen die zy mede

bren
gen

,foin deze al werkende op ‘te eten. No, eten zonder eeni
rank ’, bezondertvk Wanneer men reeds zoo vele uren in het

kanten geene trouw in e toekomst van Ielg‘ien of van hure ручен

heyd hebben. Dat den Menager hier uyt besluyte wat by vult , hy
zal ons toes‘taen van er iets anders uyt te besluyten.

мое gevverktheett ‚ is‘das тщету]; voor de werklieden , ook nemen
zy de voorzorgvan des morgends drinken mede te brengen of er des

Wy meynden dat ‘het meer de regentio van Gend alleen was

middags te zenden halen.

die eenige neyging scheen tobebben tot dewillekeurige hollandsche
(1) Gewezen opmller 'van den Messager de Gand en den broeder van eenen
Nora van den Умными.

circulairen en dekrcten , doch met вру: moeten wy melden dat eenen

onzer regters.

men ook het bovenstaande oud spreekwoord роет leugenachtig
De gustibus non dispntnndum.

Pn
Geest is koop.
OUD sneeuw.

‘ De spreekwoorden in het algemeen «hebben iets zoo overtuygend,
dat mengemakkelyk bemerken kan dat zy hetgeon zyn va плесни
ge naspeuringen en van wel onderzochte ondervindiugen. Onder de
spreekwoorden die het meest in gebruyk zyn , mag men zeker dit

tellen ‚ het geen wy hier komen aen te halen. Inderdaed , voor ’hoe
4vveynig men de oogen in het rond werpt, moet men bemerken dat
dc genegenheyd en driften der menschen oneyndig vcrschlllig zyn;

deze verschillende geneygdheden heeft men door het oud spreek
woord «Goest is koop» trachten ну! te leggen. Zag men eenen
mensch die het geschreeuw van den laugoorigen voor het zoetluy

_dende gezang van den nachtegael stelde; zag men eenen persoon
‘wetens en willens гуле fortuyn en het bestaan van zyn huysgezin
verspelen, men kon dit op geenegemakkelykewyze uytleggen, men
nam zynen toevlngt tot het gewoonelyk spreekwoord,
In onze eeuw guet het geheel anders; zy draegt den дает van

verlichte eeuw , en wilt hier door het regt bezitten van-fallos om
‘ver te MUI! , en nieuwe stelselen in voegen te brengenJlosheet’t

te‘mu‘ken, metals eene daedzaek‘te willen daer stellen , dat de lengte,
breedte, hoogte, en mneksel von het hoofd de genegenheden ‘van

denen mensch aen een ieder‘konnen bekend maken. Volgens dit stel
se’l kan men zeggen : к gv‘moet eenen dief щуп»; al weert gy den eer
lyks'ten 'mensch der 'wereld , indien men hier of daer iets aen uw

hoofd bemerkt, dntzekercn duytschon geneesheer heeft uytgevondm,
gy word капает-де ‘klase der dieven gerangschikt. Eenen geneesheer
met de mae‘t‘in‘de hand zal u dan, volgens dit stelsel, weten te zag
gen,of gy eenen moordenaar, eenen brandstiehter, eenen ища-ш,
eenen philosop‘h вин-ь“.
’
Zonder veel belang aen dit 'stelstel te stellen zouden wy
nogtans "begeereu dat'de voorstaenders van het zelve hunne proc»
ven voerd 'zonden zetten , en de orangisten 'aen eenige :ne
tingen onderwerpen. “Лат—13711 zy zonden by dit stach van lmei:
schen zonderlinge hoofden vinden , zy zouden aldaer Ларец en
genegenhcden ontdekken die sekerlyk aen Gall en Spumhexm ont»
snapt waren. Tot wat ontdekkingen zou het hoofd vanmemgen

ornngist geene aenleyding geven 'I Wat myn van navovlolunsenw
het hodlii van eenen opsteller .van 'den Messager de Gelul neet opte»

veren 't ‘Wat zoo m‘en ‘opdwt‘hoofd van eenen ambassadeur der ann

(3)
distrikt-k‘ommissaris д die andere voor eenen goeden vaderlandar
gekend is, cenigzins de stappen der gendsche regentie heeft ingesla
gen. l. de Man-d’Attenrode distrikt-kommissaris van St-Nikolaes

komt te vragen aen da kerkfabrieken r «

_
_ 1’ Inlichtingen wegens het vernieuwen der kerkmeesters;
2e Het inzenden van de rekening der kerkfabriek.

_ ‚‚.,‚

Deze beyde vragen zyn tcgenstrydig aen het dekreet van’1809

porcelyn-aerde te ontdekken ‚ welke eene groote uytgostrektheyd
lends, schynt te beslaan. Twee tassen д welke den graaf VVQronzoﬂ‘
van die porcelyn-aerde gemaekt en naar Petersburg gezonden heeft,
zyn van zeer goede kwaliteyt herkend geworden.

~De brieven van Petersburg geven eenige bezonderbeden over den
hongersnood in Rusland. Op het gezigt van dezen geessel, hud het ou
vernement zich gehaast granen rondom de hoofdstad te verza molen ,

(het welk zel'niet onze konstitutie niet meer overeenkomstig is),

om ten minsten den honger der armen te bevredigen; meer in weer

want art. 18 luvd als volgt:
‚
’
»
n Wanneer de kiezing op den gestelden tyd niet zal geschied ъуп,
»den bisschop zal er in voorzien. n
‚
.
._а

wil zyner voorzorgen begint zich breeds-gebrek te darn evoelen ;

Art. 89 zegt:

`

«De jaerlykscho rekening zal in dubbele kepy zyn , van welke
»eene zal in de kas gedeposeerd zyn , en de andere in de :noyer-y. a

Щеп ziet dus gemakkelyk dat lil. den distrikt-‘kommiuaris zich

de bakkers verminderen het gewigt van hun brood 5 alle

0 levens

middelen stygen in prys , den koophandel staat stil”, ед de streng
heyd der koude vermeerderd de algemeene ellende. lu .de z-.iydelyke
steden had men zich in den herft gehaast de openbare werken te

vermeerderen; maar te Petersburg is er in het midden van den win
ter niets te doen. In de lente zal men waarsohj‘nlvk de groote baan

met zulke vragen weynig te bemoeyen heeft eeugezicu zy hem niet
van Petersburg naar Riga beginnen , op het met al der pruyssisehe
aangaan , en dat hy bovendien zich-belaahelyk gemaekt heeft met tot ‘ steen-wagen , meer in afwachting zal het volk in een groot gedeelte

regel van zyn gedrag eene eiroulaire van den gewezen hollandsehen
gouverneur Van Doorn te nemen.
Het geen wy hier komen aan te halen is een nieuw bewys dat het
dekreet van 1809 tot vele moej'elykheden aenlcyding geeft, eu met
onze nieuwe konstitutie niet meer kan in overeenkomst gebragt
worden Het ware te wensehen dat er diasaengaende eene nieuwe
wet wierd aangenomen , en wy gelooven dat de kerkmeesters wel
zouden doen met dit door verzoekschriften aen de kamer te vragen.
Het berigt , van wegens het gouvernement aen de ontvangers
gezonden , van geene fransche kroonen , halve kroonen , stukken
'van ‘16 en halven en van 8 en een oord , in hunne bureelen te ont
vangen , heeft gedurende twee dagen groote beweging in onze stad
te weeg gebragt, doch begint allengskans te verminderen. Ver
seheyde persoonen dezer stad ontvangen reeds deze geldspecien als
na gewoonte, en het is te gelooven dat wy alles ‚welhaast op den
ouden voet zullen gebragt zien , tot dat het gouvernement buree
len zal nengesteld hebben , in welke men deze geldstukken zal kon

nen geen nvtwisselen.
— De vrouw van den sieur liichclon , eygenaer der dierengarde
die alhier op het Rekolletteu-pleyu te zien is, heeft zich eergiste

ren in hare barak opgehangen. Deze vrouw had ‚ zoo men zegt,
reeds meer dan eens teekenen van krankzinnighoyd gegeven.
—- lil. Smavelvan Brugge, eygeuaer van den drymaster Jonge

Pieter, waer van vvy het vergaan gemeld hebben, is nog bezitter
van vyf schepen : de Diana van 600 tonnen, den Grae de Вата:
van 500 tonnen, de Nathalie van 500 tonnen ‚_ de stad rugge van

100040nnen en den Schimmelpenninls van 1200 tonnen. De vier сег—

van het keyzerryk ongelukkig zyn tot den toekomenden zomer ‚ hoe‘
wel alle de russisehe tol-kantooren op de westelyke grenzen bevel
hebben ontvangen om tot het eynde van 18-34 op ерша enkele woor—

delyke verklaring door te laten de vremde granen welke de hoeren
voor hunne boeren doen komen.
Den volgenden brief uyt Arnhem zal een nieuw bewys opleve
ren van dan runvollen toestand die de Hollanders genieten , zoo als
de orangistsehe dagbladeren willen doen gelooveu.
Zeer Waarde тайна!

h

Arnhem 1 den 2: J'snusri'J ‚ем.
f

ln mijne
voorgaande
ik UEd.
но ’klante i: elliEd.
nan êiïriea‘hi:
‘
welken
akeligen
toestand rieven
Hollandebzich
bevindgt;enea
bellen
halen die deswegen: geen boegenaamde тупы шеег overlaten. Gisteren ochtend
had een deurwaarder dc meubelen van eenen onzer burgers die door rampen en
tegenspoed in de onmogelijkheid was zijnejaarlijkaehe contributîen uittebelalen.
aangeslagen , en had de zelve ter markre ebragt om openbaarlijk aen de meest.
bicdendcn toegewezen te worden. Het vol dat aldaar tegenwoordig was verzette
zich tegen de veiling dezer goederen ‚ en naar tegen dan deurwaarder alle ver
vloekingen uitgcwassemd te hebben , viel hern zoo sterk aan dat hij zijne veilig
heid in de vlugt genoodzaakt was te zoeken. Meu was reeds bezig de meubelen op
een wagen te laden om ze na het huis van onzen burger terug te voeren, als eens.
Нард de deurwaarder vergezeld met de gewapende magt zich vertoonde en den
boedel op nieuw aansloe . De bnr erij kon geen wederstand meer bieden , maar
om hare wederkeerighei tegen zu k eene barbaarsche handelwijze te docu blij
ken , verliet zij de markt ‚ en onmogelyk werd het aan den deurwaarder eenen
enkelen naukooper te vinden.
Had deze eerste aanslag gelukt, zoo zoude men in de toekomende week tien
andere burgers hebben zien uitspannen. Zie daar, myn vriend , onzen ellendigen
toestand dien de oranje-bladeren van Belgienland nog dageli‘ks trachten men een
goudvervvig kleur aﬁemalen ondanks de tegenstrijdige berle nan die hen van alle

ete liggen in de_dokken van Brugge en het laetste heeft over eenige
dagen Antwerpen verlaten om zich naar Vlissingen te begeven.
_Alle de weerwichelaers hadden ons nytide vroege vlngt der
vogelen eenen buytengewoonen harden winter voorgespeld. lllen
kan zien hoe die sieurs zich bedrogen hebben. Tot nu toe is den
thermometer nauwelĳks eenmael onder het vriespunt gevallen, en

streken van Holland ongetwijll‘eld moeten toekomen.

doorgaans staet hy er 10 graden boven. Te Kameryk is den winter
zoo zacht dat men reeds twaelf soorten van bloemen in vollen bloey

gekomen. Men verzekert dat hy ¿et eeneybeîonïlg'b'zgiiiiie: “3:1;

ziet. Indien de warmte voordducrt , is er groots; kans dat dan oogst
van koolzaad dit jaar slechts middelmatig zal wezen , want de plant

— Lord Palmerston heeft gisteren elle do ministers van het habi

begint reeds te bloeyen.
'
_Een komt in de’ groot-hertoglyke bibliotheek van Weymar
onder verseheyde persiaensehe en arabische handschriften te ont

Ik heb de eer UEd. mijne grocte aantebiedeu. `

P, I,...

BUYTENLANDSCH.
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Den graaf E. Szeeheonge met

eheel z n ev l '

'

wegens het oostenryksch kabinet gelast is.

l
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net op een middagmaal genood' d.
»- De militaire Gazette van _ nden maakt bekend dat er vele

Engelsehmans _in Belgien zyn, .die zich willen voor oﬁeieren doen
doorgaen en geene zyn.

dekken da spreuken van Ali , echtgenoot van Fatima , eenige doeh
ter van Mahomet.

dat men voorgenomen heeft welhaast Senterem aen te vallan,

—- Buyten de vervanging van lll. Zea-Bermudez door ll. lortinez
de la Rosa, door telegraphieke depeche te Parys aangekomen , heeft

гонит ‚ en hebben beslist le ремонты: voor Ahet«adsebalům der

men geene zekere tydingen uyt Spanguien.
—- De eerste ver adoring der afgevaardigden te Weenen heeft den

13 dezer aldaar plaats gehad. Na het eyndigen dcr eerste zitting
heeft den prins de Metternich alle de gevolmagtigdo afgezanten
tot een pragtig middagmaal genood.
— Den graaf Woronwiï, _gouverneur-generaal van Nieuw-Rus
land , komt in het gouvernement van Ekalerinoslaw een: leeg ‚van

gisten niet ontdekken? Onder ‚welke klas zou men dezen of dien
orangist moeten rangschikken ? Аеп welk hoofd zou men het geen
van Moeder Gazette moeten vergclyken...? Indien men alle;do hoofden
onzer orangisten aan eene proefneming wilde onderwerpen, hat
stelsel ‚van ‚Gal! zou meer _dan door вене nieuwe „тещ; verrth
worden.

‘ ’Mya gedacht is 'hier niet, met de maet in de hand 4, alle dehoof
den der‘orangislenaen eene proef te onderwerpen , _ik llelhttlleene-
hak de aandacht der geleerden en ‚der поглядывай: van het stelsel
len `Gall , wegens dit punt willen opwerkzaern maken. Wat meer
is ,ik heb nog te weynig’voordgang in de lohedel'kunde gedaan , en

._ Tydingen uyt Lisbonne gisteren alhier aangekomen melden

-- Voorledene week zrn 40.00 pachten van Devonshire byeenge
len

en.

—- Tusschen Durham en Darllon zag men sints lan e '
grooten caderboom wel 20 ш ¿ik , die door hegt lliìlsetxiaetegncxlî
pccst is omgeworpen , blOOl latitude twee певце ‚ddtidh'eten , weer in
1rperjttussohen het stof `eenige greete menschen-beenderen gevonden
ee .
’ ‘

— Op челе .feest ‚welke Jil- Битве, heelmeestsr te повешение ,

een kalf, eenen kreft, een wild of tem verken, of een Аммана"
` u

_
„
dier mogten eenige overeenkomst geven , denkt ежата:
г
wat getier, wat beledigingen,gramàcllapsìnewoed‘e er in heel??

oranglsten met zonden ontstaan ‚ om de-weerdigheyd-van hun ko
to handhaven! Men kent de hardnekkige styfhoofdigbeyd van zeker
langoorxg dier, eh! wel, wilde ik eens щупе maat op de herssen

pan van den koppigen Willem leggen..... sich vergeeft, het is meer
een voorbeeld. Dat de Gazelle van Gand hierom hare gal niet ont—

roere , dat den Hemger de Gand Merom geene scheldwoorden ну!—
brake , en .de aangieten ‚in ,het ,algemeen hot ‚hoofd niet »opsteken

др dat .zy hier doorgaan steden geven om hunnen sobedolvte metaal

zou ‚ bf lvoorbeeld ‚ by eenen orangistschen fabriekant ‚iets ontdek

ken, dataenbekn‘tbbeling zou kennen „ландыш zyn , want man
neemt dikwi’ls volgens de schedelkundigcn , den kop vaneen dier ‚

Deze ‚klej'neuytbmyding over dedioofden heeft n een'i

im va

mgm spreekwoord afgelegd ‚over hetwelk ik nog ietîmoesgtzzegge:

doch туре aenmerksnßen zullen het .voorwerp .zyn een .eenen an:
wiens imborst en geneygdheyd men kent, ‘tot voorbeeld om er "het deren
brief,
akmat de eerste вышьет UEd. zal trachten te
hoofd van-eenen mensch aan te vergelykeu. Oordeelt dan wat mis'
dlsàllnndìgen. G_y zult misschien туре brieven niet volkomen
_llagen ik zou konnen begaan. Dan ezel is voor een lomp dier bekend, doen
goedkeuren) »meinen попаду bqgeerd'hehbea dat ik `over ‘rafts an
падшими“: eenige overeenkomst tusschen eenen ezelskop en het
üers
zon geschreven hebben, snaar—denken het spreekwoord: da
hoofd van dezen of dien onngistging ,vinden ;_ind.ien ik vergelyke увидав:
non ._dt'lpulßndßm»
v
mssen aantrof die eenen „опций; aan eenen их! ‚ eenen kalkoen ,
Aenveerd , Mynheer ‚ enz.
УМ.
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sieh mer den Deel Бензин]. ‚ is voor de stad вещи]:— то: St».
Винт-Нин. ly sal katoen vlotI gemaakt worden.
’Op eeeeda is alles wel afgeleopen. In de dokken hebben twee
schepen de palen uyt den grond gerukt 5 doch hebben geene schade
van eenig anden geleden.
"
„en heeft мы tydingen van beneden de rivier ; men vreest
sterk voor de 60 schepen , die zieh ter reede van Rammekens be
vinden , sedert acht weken , eenen gunstigen wind afwachtende om

eene almoes van Il. Alexander Rodenbach te hebben ontvangen.
Terwyl sieur Frosnent de daedeaek bekent , zullen wy hem in eenen
volgende N° eenige omstandigheden herrinneren die hy sohynt ver—

geten te hebben betrekkelyk eenen dienst die hy beweert aen l.
Alex. Rodenbach bewezen te hebben.

it! 'zebte geen.
_De ruyssische brik [da Mathilde ‚ kap. Flek , geladen met haver,

Sieur Froment spreekt nog 'altyd von leuningen , meer oms
lezers weten reeds wat dit beteekend in den mond onzer orangìsten.
Wanneer wy voor de eerste mael van de almoea spraan , den opstel
ler van den Messager schreeuwde dat wy hem lasterden , en heden

geen evan'lldewalle naerÀnlwerpen,is by Ziriekzee verloren gegaan.

bekent hy eene almaes ontvangen te hebben l

Al het seheepsvolk, eenen man uytgezonderd die zyn been gebroken
heeft , 'is verdronken.

 Zeven belgische zee-soldaten die nner Portugael wilden over
Гавра: zyn maendag door vonnis van den krygaraed, bevestigd door
het hoog militaire geregtshnf, onder de kiel der kanonneerbooten
¿OOIgehaeld en hebben een aental sensing-slagen ontvangen. Dit

heeft eenige lieden mishaegd , die de kommissuriasnsi niet do uyl-l
voering der straf gelast uytjouwden.

Щеп weet hoe spoedig den Messager de Gand zvne antwoorden ‘
hereyd heeft, wanneer hy шаег eenigen sch n bemerkt om eene
daedznek te weder-leggen , Мани die oen ander oogwit te geven
Verseheyde zaken aengaende het teekenon der leugenachtige petitie

die wy aangehaald hadden ‚ kunnen hier tot getuygen aengebrag:
worden , om te bewyzen wat pougingen de orangislen aanwenden
om hunne listen verdoken te houden of die eene andere uytlegging

 Men verzekerd ons dat er op maendag in eene onzer vergade

te geven .

Tot hier toe heeft den Menager da Gand nog niets durven tegen

ńngen, waerschynelyk in het voordezen zothuys ‚ eene feest moet`
vindt: hebben ter verheerlyking van de vrouw van den prins Frede
rgk, den schroot-sebieter van Brussel.
Antw.

spreken van het geen wy wegens eenige werklieden en tegen zom
mige fabriekanten gezeyd hebben ; eenieder moet hier by ест

GEND, l папин.

bevesting vinden van de daedzaken die wy openbaar gernaekt heb
ben , aengezien de orangîaten nog niet eene leugen hebben kunnen
uytvinden , om iets te wederleggen.

t Wy hebben „мм-‚ь gekgenheyd gevonden om onze regentie
wegens een hem besluy'ten ‘lo loven; zy heeft aen den wensch van
*gunde burgers lvoldaen met het verkleedeu en maskeren te ver
bi.-. liesoh'ien hadden reeds vele woelzieke orangiaten op den
*en-avond gespeculeerd om hunne gewoonelyke oproerigo ver

Eenen hollandschen overlooper is in deze stad omgekomen ,
en is des anderdags uaer Oostende vertrokken , om in het leger van
don Pedro dienst te nemen. Hy kwam nyt Limburg.
— Een tweegevecht heeft voorleden woensdag tusschen twee ha

tooningen te vernieuwen ‚ en ora de patrietten door het tentoon

sp'elyden der verbannen

kleuren , щадить. tiedekens, ge

lobro'aavren en andere zaken , die zy in zulke omstandigheden ter
Мс мы, roepen, uyt te dagen, om het vermaek te genieten van
они! en gevechten te hebben te 'wege вешу. Deze gelegenheyd
Bonham gedeeltelyk ontnomen te worden door, het besinyt der
entie; en°de gekende wsekznemheyd van het meesten deel onzer
poieie-kosmuiassrìssen , 'mogen de vreedzame bergers verzekeren
Морда aanstaande dagen van jaerlyksche baldadigheyd de open
bare rust niet zal gestoord worden.
_
De .verdeeldheyd heerscht 'in het kamp der nrangisten , de
шашек, die zoo eensgezind schenen te zyn , verstaan elkan

piteyns van het regimentjngers to peerd , Mtl. Windelincz en ГОП
vier , alhier plaats gehad. Den laatsten heeft eene steek op de under
ste ribbe ontvangen. Eene woordenwisseling en twist ten opzigte `
van den luytenant kolonel Boutmy , zoo wy vernomen , had tot dit
tweegevecht aenlcyding gegeven.

— llichelon , eygenaer der dierengarde op het Rekolletten-pleyn
gaat morgen den stier, die in het voorgaande gevecht den tyger
overwonnen heeft , tegen eene leeuwìn laten venhten.
— Eene nieuwe ntriotieke maelschappy , onder den mem vsn
Société морщат ia alhier opgeregt. De leden dezer maatschap"

voreenigen zich in de herberg de Borse op de Koornmerkt. Voorle
den zondag heeft de instelling dezer maatschappy рыси gehad ‚ got
welke gelegenhe d eenige muziekstukken lyn uytgevoerd, onde;

«ем niet meer , sedert dat er hoop is van eenigeń understand van

andere de Мопед! aise, Выбирали. en de Parisienne. Een kind vn"

het отел-пешем te bekomen. Het grootste deel der fabriekanten
bei egt zich over de handelwys van eenige hunner medemakkers ,
die als ambassadeurs om en weer Brussel reyzen ten eynde met de
bank me overeenkomst te slay-ten. Deze zou gezeyde ambassadeurs
onder welke men Couvreur-van 'laldeghem , de Bast-de Вен“ en
Iouoel telt , geven sich te Brussel uyt als of zy de gevolmagtigden

10 jaren , Karel-Joseph Duquesne genoemd , heeft zich b'ezondes-tyk

door zyne muziekan kundigheden doen oodcrscheyden , en de nl*
gemeene goedkeuring en toejuyehingen der senwezigen wegge
dra-g en.
‘
Daer den feestdag` van 0. L. V. Lichtmisse ons in het geheugen

brengt do groote gevaren , uyt de welke het joer 1831 onze stad

di gendsehe fahrlekanten waren , terwyl zy dusdanige zending en gevolgendlyk geheel Belgien zyn verlost geweest door de voor
им: hebben ontvangen. Vele fabriekanten die den klagtbrief van spraak , zoo het met gegronde reden godvrugliglyk geloofd word ‚
d'en Hossegor de Gand onderteekend hebben , denken nuJ maer mis van de Allerheyligsle Maagd en Moeder Gods Haris ; zal tot herken
schien te ища-ш look in den meersch is, en dat sommige argls'ssí
gen. niet anders tot doel gehad hebben dan met de ha nden van eenige
goedwilligen de castanien voor zich nyt het voer te halen.
я Ion verzekert om dat er meer dan eens reeds hevige woorden
На

tusschen verseheyde втащить wegens dit punt heb

ben
gehad. Men is nieuwsgierig om te weten wat sieur Fro
Mns less темница zal dromen.

‘Sieur Ch. Froment soliynt voor eenige stonden uyt zynen droom
вышит. aangasńen hyin einen Ilst впишем

tenis van zoo groot weldaed , op den 2 february toekomende , in de
kerk van den Н. arts-engel Michaël ; eene solemnele miese van dank
baerheyd gezongen worden, ten tien uren en half, om alzoo tu
zelver tyd den voorddnrenden zegen en bystand van den genadigen
Hemel nf te smeeken over ons нема vaderland , weerom ook een

ieder verzocht wordde gezeyde misse , met een levende geloof , .et
een vernieuwd betrouwen , en namelyk met herkentenie мчим
bywoonen.
‚
‘
lleer dan dnyzend branden zullen door de tnssehenkosnst der l
pastors aen den armen dezer stad uytgedeeld worden.
Med. art.

W
gen dat door haer nieuw reglement , de stakers van Gand bnytcn executie. Alle aengift tot stoken wierd hem geweygerd,indien hy
wet gesteld zyn, aangezien zy in de enmogelykheyd geplaatst wor een de voordeelen der wat niet verzaekte , en niet kwam verklaren
hoe dikwils binnen de „наш slagen hy syn beslag vernieuwde. Ds
den de может! dor wet te genieten.
"тешат; ook de beweegredenen zyn van eenen minister of van помпы-дыма heeft vele stakers gedwongen hier aen te voldoen.
eene regentîe kan de grondwet in materie van imposten um de Ins-y` doch anderen , zich slelmende op de wet, hebben er tegen gepro
testeerd , en zich tot de reglebanken begeven. Boe klaar het ook bt
щек van de wet to veranderen noch uytzonderingen noch ravilegien wezen
is dat het reglement der regentio van Goud tegenstrydigl aen
Москаль ‚Want wierd dit. gedoogd in de geringste sae zelve, er ~
de
weft
is ‚ подыши heeft nien de „дыми van eersten aanleg zien
bestond
ne noel-borg meer voor wie het zy. De willekeurigheyd
klom al
n ten troongen dan wil van eenen minister, gouverneur, verklaren dat zy onbevoegd (incompétent) is om in deze zoek il
вынимаешь of burgemeester wierd genoeg om dewet te vonnissen.
’ Hier zou man konnen de meg doen , of er twee manieren bestaan ‘
veranderen of nf to schalten men voor zoo veel de formen van goed
keuring kon .bekomen gelylt de regentie van Goud the door listen van de wot nyt te leggen 'fof de voordeelen der wet up de Morgen
zoo wel voor do strikers van Goud niet gemaakt zyn dan voor die van
bekomen heeft.
_
Indien men nog kon twyñ'elen of het reglement in den oven van andere steden? of wy te Gand onder de hollandseho willekeurigheyll ‘,

renge gebakken is, en dat de regenlie heeft moeten strikken moeten terug koeren , tervvyl de stakers door de nieuwe wat hnons
ontvoogdiging bekomen hebben ? Ten tyde van het dwangblstier van
im ons hner dekreet te duca goedkeuren , moet eene enkele aen
den verbannen Nsssanw , zou men misschien door eenige niinistrA
merking doen verdvvynen.
siede
тишине“ of arrêtés eenig voorwendsel gevonden hobbes
De re entìe geeft voor dat alle de stokersgaroedpleegd zyn ;dit
om
hier
op ja тампонам] ‚ moer nn onder het nieuw bostier dis
is enne er sebaemteloostedenganan. Zy beweert dat de внешние van
haar „glement niet vele tegenksnting ontmoet heeft ; zul-ke is go
makkelyk om begrypen, aengezienfonze stedetàke regering joyst dit
тушат: tot het ten uylvoer'brenger. van haer d reet , gekozen heeft,
op welk de stations in de onmogelykheyd zyn van hun werk te sta
len, doordien zy engagementen hebben met hunne kalnnten,kneeh..

len ,"speelingbeeren , enz. enz. In dezen toestand is mea den щуке:
komen sommeren de willekeurige regten te betalen op репе van
\

de oprrgte 'vryheyd tot grond heeft is zulks onmogelyk , en если
minister die door eonig heoluyt op eeniger пуще do voorstoelen,
welke de wet waerborgt ‚ son gekreukt hebben ‚ maakt sich днищ
van overtrcdig der wetten. Dit is het geval te Gand: een hesluytdoßr
de гонение voorgesteld , onderteekeod door den шиши ‚ en dus

onder zyn verantwoordelykheyd genomen, schaft alle de voordeelen

af voor de gendsche stoken welke de wet hun waarborgt, enmlt

('3)
- Wy vernemen dat verseheyde communen voorgenomen heh
ben den provinciale» almanak , wanneer hy hun word toegezon-I
den , te weygeren en wederom te stieren ‚ 1° om dat zy reeds van
eenen wegvvyzer voorzien zyn , 2° om dat zy met weten uyt kragt
van welke wet men hun wilt dwingen den provinoialen almanak te

sophie en schoone konsteo begunst. Zyń leven , gclyk het geen van
allen staetknndigen man van het Вешний—суицид, is zeer onstnyntlg

geweest. In 1808 ш"! и. lllartiuea in dc gelederen der verdedigers
vnn de nnnfhonglykheyd van Castillíen , en gafoen dagblad “у! in
het welk Napoleon niet gespoeld wierd. lly wierd verpligt naar Кий:
eene schuylplnets te gaen zoeken en korls daer nner vertrok by neer
Engeland. Later gedeputeerden by de coi-lès benoemd , bevond h

betalen.d’llollnnder, E. de Ищете-тип Caneghem
'
l doen
-— ПЛ.
en L. van Lan~
выпьете, aftredende leden der provincian kommissie van landbouw

zich in de zitting dezer vergadering wanneer de kunstitutie van het

van Oooh-Vlaenderen , zyn by een koninglyk besluyt van den 28 je

jaar 1812 gestemd wierd. Kadix was alsdan de schnylplnets van do

тщету in hunne bedieningen behouden.
 Eenen hevigcn brand heeft den 25 der voorledene maend het
buys van den genaemden Frans llatlhys, te Overbonlaere, geheel in

spaansche nationaliteyt. In het joer 1814 wierd l. Martinez door bevel
-van Ferdinand nengehonden , met boeyon overladen ennnor до ga

ать“: geleyd. liet verlies word op 600 franken geschat; het huys
Y“ tegen brand verzekerd.
_

De omwenteling van 1820 stelde Martinez in пумы, h_v wierd

leyen te Ceuta , op de kusten van Afrika , gezonden.

In den nacht van den 251 tot den 25 zyn de wateren in dc ri
vier den Yzer tot zulk eene buytengewoone hoogte geklommen dat
Veurne-Ambacht met eene geheele overstrooming bedreygd wu.
Depieupoorlscho vaerd gelukkiglyk leeg zynde , heeft den opzigter
Kempinck die gelegenheyd wacr genomen om do rivierlangst dien
weg te ontlasten. Den 26 was het gevaer voorby.
- Hen schryft uyt Avelgem den 26 january : n Vier persoonen
zich in ееп. bootje op do Schelde hebbende begeven is het zelve in
den stroom omgesla en en zyn dry Sersoonen verdronken. n
- l. Duvivier, viliaris-generael er diocesio van Doornyk , is den
_ De volgende sommeil zyn uytgegeven geworden sedert 1815

tot het eyndo van 1827, voor de opregting en de wapening der sterk
ton van Belgien , weer van de oprekening volgt ;
ñ.

3,125,000 Oostende ,

Luyk,
Huy,

2,885,000
509,000

Namen ‚

5,|65,885 Dendermonde ,

Dinant ,
Mariembur

425,000
:65,000

,

РЫБ pevilg,
Boni on ,
Charles-oy ,
Ber en ‚
Аде ,
“eenen
Y ' reu',l,
Nxeupoort,

ll,

5,537,000

Antwer en ,
Doorny ,

3,000,000
4,089,000

2,989,057

Audenserdo ,
Gend ,

3,378,000
3,3i7,500

304,000 De uytgaveu voor het
50,0oo
materieelderartillery
6,540,000
en de wapening van
11,423,407
deze vcrscheyde ves
5,388,000
tingen . beloopen tot
13,500,000
3,993,000
3, 58,000
Total.
п. ____-_.
8 ,364,366
 4, 30,000
ln franken.
17 ,548,744

weer van de znmenstelling hem door Ferdinand toebetronwd wierd,
die zich alsdan als verbonden ae'nzng. M. Martinez, na de gebeurte
nissen van 7juny , verliet het ministerie , dat is na den поп"! door
de koninglyke garde in den Prado tegen do linie-troepen en mili`
ciens gerigt.
hoofdstad over zich aen de konsten en wetenschappen toeloggende;
recdes had hy in zynojongheyd goede nytvallenin de toonaaldioht
kunde bekomen , men verhaelc van hem zeer deftige daden , bezon
derlyk de verdeeling der erfgoederen welke hy met zynen broeder
deed , niettegenstoende de wet hem alles ,in de hoedanigheyd van
oudsten zoon en leenhouder overliet.
‘

lll. Martinez de la Rosa is тает 48 jaren oud; het zyn de jaren
van volle kloekte. Zyne staatkundige denkwyze is volstrekt 'wel
uytgedrnkt geworden , wanneer eenen franschen gedeputeerden
non koning Lodewyk Philip zekeren dag туда; u Sire , vvy zyn al

temael van het middelpunt ; er is maar kwestie van `een weynig neer
de linke zyue le schnyven.»
y
ENGELAND — Lernen , 28'nnusnr.
Men bemerkt vele beweging in het fransch afgelantschap.
Verscheyde buytengewoone kourriers zyn дает Parys vertrokken.
- Onder de voorwerpen onlangs hier verkocht als hebbende een

BUYTENLANDSCH.
î ' ~

welbaest weder tot gedeputeerden by de cortes gekozen, waer von
by voorzitter en eenen der voornnemslc welsprekers wierd. In deze
vergadering heeft hy zich onophoudelyk tegen de strenge maelrege
len gesteld en dikwils legen d0 geweldige, door de ватт-потов
voorgesteld. Nn deze kiezingen die welhaest Riégo tot voorsitter
aenstelden , wierd M. Martinez opperhoofd van het nieuw kabinet `;

In 1823 begaf hy zich naar Parys; by brngt tten jaren in deze

25 january overleden in den ouderdom van 82 jaren.

Шведы-1:11! ,

l

SPANGNIEN. -- llanam , 2l Janvier.

groote mannen toebehoord , bevond zich een scheœbekken van Na

De generada Valdes , Lorenzo en Orna , hebben hunne troepen
in lopstandelingen
de omstreken van
Pampelune
vereenigd
, en geen tevan
daer tegen
de
optrekken
die hun
hoofdkwartier
Sanguesa
ge
plaetst hebben.”
— Щеп is te Tehandiano handgemeen geworden. Ilet gevechtis
hardnekkig geweest en heeft vier uren geduurd. De koninglyke

troepen hebben voor het groot getal moeten wyken.
— El Pastor is uyt Ognato te Aspeilia aangekomen , alwaer zyne
tegenwoordighe d noodzakelyk. is , om de poogingen der opstande
lingen te veryde en.

oleon. Eenen liefhebber deed opmerken dat het zeer versleten wat.
Bit is geen wonder, zeyde den roeper , het heeft gediend om geheel
Europa dan baerd ofte doen. Dner op wierd het scheerbììken voor
12 gnineên (300 francs) toegewezen.

 De brandstigtingen gaen altyd op eene sohrikkelyke wyze in
Engeland voerd. In de omstreken van Squlk is eene diergelyko
ramp op eene ongehoorde brutale wyze uytgevoerd. Na eene menig
te graen te hebben in brand gestoken , hebben de kwaeddoeners da
persoonen die wilden blusschen met steenen afgeweerd , en gingen

vervolgens by de klaerte der vlammen die de gebouwen vorslonden
met de kaert zitten spelen.

'

— lien segt dat do troepen onder bevel van annln zich op de

-4 Op den yzeren weg van llanohester heeft men eenen"_l00p vol
hoogten , rond Bilbao , bevinden. Indien deze tydingen bewaarheyd
word , zou men Bilbao'byna als ingesloten mogen nenzien.

 Morino , Crebillar en nog eenige karlistsche opperhoofden ‚ be
vinden zich nu in oud-Caslilien.

í

 lien zegt dat het de opstandelingen gelukt is entrent duyzend

‚эпитет: en twee kanons uyt Orbanitta weg te nemen. ,.
-- Kleyrse onlusten hebben te Sarragossa plaets gebod. Non had4

eenige penoonen umgebenden en het volk door zommige karlisten
opgemaakt, heeft met geweld de sengehoudene doen in vryheyd
:tollem Men heeft eenige ruyten by den gouverneur in stukken ge
slagen , maar bet отди- is welhaast hersteld geweest.
- ll. llartinez dela Resa, die N. Zea in het spaensch ministerie
komt te vervangen ,is in Grenade van eene ryke en edele familie

bragt van 40 engelsche mylen par ucr , en den ingenieur Stevenson
heeft daer b_v het gevoelen geuyt dat men eene stoom-machien kan
maken dewelke 100 mylen par ner kan afleg n. ,

Y  Tydingen uyt Portugael melden dat _Leine in de msgt van dou
Pedro gevallen is , en dat den cholera te Santarem groote verwees
tingen aenrìgt.

_

‚

vnANKaYK. _- Рите, 29 ищи“.

'

_Ееп tweegevecht heeft dezen morgend , tusschen twee leden

ván de kamer der gedeputeerden , ltllll. Dnlong en Bugeaud , plaets
gehad. Il. Dnlong heeft eenen kogel in het hoofd ontvangen , en
men wanhoopt von zyn leven. De oorzsek van dit tweegevecht wa.

geboren. Ну heeft zynen levensloop in het onderw ysuvandephilo~

het woord cipier dat Bl. Dnlong aen ld. Водовод had toegepast, bei
:welk dezen zeer kvvalyk heeft genomen om dat hy kommendant iler

hun den hals doen buygeu onder eene willekeurigheyd der regentie
die het hollandach stelsel tracht in Раввин te brengen , oui met
eenige двум-да guldens do inkomsten van het ontroy te verstaer

de kunde en vernuft der peerdenryders weet te waarderen. liet is
met ‚рт! dat w heden met geene meerdere uytbreyding van de ver»

deren. -.

‘

'

-

tonningen van ll. Loisset konnen spreken , en onze stadsgenooten

den indruk kenbaar maken die de ongelooflyke vlngheyd van l.

Ziet daer den toestond der gendsche stokers t Ziet daer de handel

Auriol , het имейте! spel van ll. Felix , de geestryko недавним

wys onzer regentie l
Hevige reklamen zyn aen den koning en bot ministerieopgeznaden,
en men verwacht met nieuwsgierigheyd ofdeu minister zyn ongelyk
aal herkennen, en overtnygd van doorl de regentie van Gend by den
neus geleyd te zyn , zyn besluytzal intnekkel. Andere middelen zyn

deringnn van M. Charles , де wonderbn re kragt van l. Adolphe , de
onbeschroomdheyd vnu den jongen Iaisseteudebevnllige rollen van
,Madame Linsset op eenieder moet doen. Wy подперев он пеним
на deze pligt te konnen kvvyten.
"
_
'
'
_q_-

niet лишает: ‚ eengezion de stoken van Gand voorgenomen hebben
door alle: svat in his»an .ngt is , hunne reglel vous' to steen.

cmovn отжившее on ni. Lorssn'r, "i
alroë svn и rzslse Das' ведены-5, А они. ‘

M. LOIÉSET.
\‘“

De vertooningen van Ы. Loiszet blyven den toeloop onzer heyd
king tot zich trekken, en zyn dagelyks het voorwerp van eene nieu
vlo verwondering voor de tnlryke aanschouwen. Alle de leden van

den troep van 11. Loìsaet wedyweren om deneadaoht der nieuwsgie
rigen te vestigen en de toejuychìngen der Gentenaren te verdienen;

ook is het publiek hier in niet gierig , en bewyst dagelyks hoe het
\

Dimanche , a février 1334. —- Le Nid d'Oùeaux, on Le: дар/те: ‚ scéne туша
logique , ar Mlle Loiasm , MM. Charles et Dumos.. Les Poses d'Hereule J
par
A Olphe et la petite Amanda. — Le Talon Tum, Mirza paraîtra dans
«tte représentation. - La Vie d'un Soldat., épisode militaire , fait historl

gt à анабаптизм , par M. Charles.  VLe Tableau Chevaleruqug, um
par 9 écuyers. — Le: Anglais au Manégs , ou La Leçon d`Equ|`sa¢ion , scéne oe
lll' se. -— отдам Men oeuvres Orientales, par 8 бекэуеп.
bureau sera ouvert , au Manege , depuis îheures du vmatin josqu'l lidi,
poules personnes ui 'voudraient prendre des illets ‘d’avanee.
.
.
Prix des places : remière, a fr. 5 seconde, l fr. 25 e.; parterre, 50 outing*

t'

l T4 3)
us

‘

-_ A,

.Sleiktevan Blaye geweest mash, воо.‚!ап3‚_‹|о.!цегдовйи ш: Вену) D“
Nav. Lucliesi-Palli , nldaer gevangen heeft gezeten.
.
- len versekert dat eonenI buytengevvoonen kourrior alhieris
aangekomen , die de tyding heeft niede gebragt dnt het spaensch
gouvernement bevelen ‘gegeven heeft om de coi-tez to doen verga
deren.
.
t
.
,
‚
liet schynt zeker te syn dnt den hertog Decazes 51. Rayncval le
ladrid , .in _hoedanigheid van gevolinngtigden fransclien nfgczant,
gaat vervangen. ‚_

‚

.

ч

y

_

.i

. '_

_l Мыс. eenige dagen> bemerkt men dat de staatkundige onder.
handelingenl mnt Wet-nen zeer levendig syn geworden. Щеп ziet
vele knnrriers vertrekken en aankomen.
l
_
.

„l `'-gî.enen bezonderçn briefuyt Wecnen, van den 21 dezer, behelst

' .dit de derde conferentie van het kongres zeer ongestuyniig geweest

_.

.

днищем—выйди: van-Rm'me. taiwan'. немощь-о.
_ t-Iaabella
Bu , 30-'a.en , diens me d '.ttulei e s на. -_ lade'
Gtr'
щи äßjaren , katgtii's щами: Oud Kaìâi'eel , biel Clxnënlliu's'lliniere ‚ >aiyîal'en ,

fbbrlelgwerkster', 'Don érst'ego. _“ Karel ran den ‘lli-nde," 36 jaren, Waver,
[logici-straat, mandarina Jensen, 3a Jaren . dienstmey лимиты. ‘- Phi.
ligne vFireman , 24 _jmn ,g шла , Peliikaesislrast, met Vuginil

treusestraet. _ Pieter Vandercruyssen , 23 jaren , never, met Rosalia de ‚зовет,

ai |areii, weefster, beyde St-Jacohseykstraet —- .lan Буйная-1.4! jenen . über
der met Sophia ßmiqum1 aöjaren spinsler. beydu St-Jacobs-e kstraet. _ Jag
vv:sri__ßo¢gsi;|¢|e ‚ ‚8 jai-eri l`schoenmaker , "linneniansslcc ,met

-is. len heeft de beradslaging over de zaken van Dnytschland, be
{шиит ; de tvvee eerste zittingen hadden meer tot de vooraf
‘a'eiide werkingen I`besteed geweest; alhoewel nien de beraeflsla
'ngen seetzgeheym
„. weet
men de
nuvertegenwoordigers
dat er eene verschil
ringheydwan
gevoelen houd
bestaat
Itusschen
van
je» groote mogendheden 'van hetv bondgenootschsp , en tiene der
Elayne statem- деве. der bezondersten punten ,up het welk liet
‚ A«sieswclxil sich sohynt le willen verklaren is de samenstelling _van een
` :Kutsch leger onderlde bevelen` van_eenen pruyssischcn ot' ‘oosten
rykschen generael die regt zon hebbenl van troepen te zenden in
iederen van de bondgenootschappelyke staten volgens de buytenge
yvonne magtenwelke man door den hoogen duytsclien ryksdag zou
den toevertrouwd worden , en sonder de bemagliging van het gou
перстов! van den stnot , weer in hy de krygsmagt zou zenden ,

noodig to hebben.

‘ ' ‘ ~'

58 Jaren _ “венцам-‚Ц, Onderlltael _ Felix Сан-доп , 'i

.v_-.‘_

оставите van den 29 lo! den 30 'canary
Genoveva van den [lende , wed. 'de Lobelle , ou 87 'aren ,.Koolsteeg. —
Lndeiiyk Lefevere, 75 jaren, grondey enaer , Kort On erbergeu. — Joanne
“чьё. wed. van Dooresenle , gu Ílaren , имен de Antwerpschepoort — Petro

nilla odron , wed. benne-ri , 7ejaren, St.-Amoni`uskaey. — Paulus Marchand ,
881aren . provenier, Bylnke. _Jan Adcluf, 7jaren , RogierstraeL — Sophia“an

Maele , 43 jaren, religieuse , Bylokc. — Maria Cuquyt , :5jaren, Byloke.` _A R'
trouille Bruyneel, wed. van Damme, 7| jaren .8! имевшим.

.This vt. `

den Eede , iöjaren , schoenmaker , St.l.ievensst.raet. -— Amelia Ruego” so 1a
цеп ‚ horduerster, Huydevetterken. — Vier kinderen onder de 7 jaren`

`

матки-пока.

_1_

‚

те‘ ёгбпёд-гаес! , willende voorkomen alle wanordcrs geduiende de vas

td-'av'
dagen.
~ Gezien de
werven 6 maert i8i8; besluyt:
è@ ` bliek'e plaatsen.

‚

h__.

KOÖFHANDEL.
-

_

WISSEL COURS VAN GESU, val nu З: saluant.

Amsterdam kort , 3,'8 0/0 verlies.

_

цв: i, Het is verboden zich tevertuonen gemaskerd ot’ verkleed _in de stralen
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BOEKDRUKKER TE СЕНЕ), A
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snuit: sus и ими als “сони-а.
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,

e., a février |83 . _- стаи E_.rercices de Cavalerie. - Le Bauquss
,'¿üró de la mytho ogie , panni. et MUe Gulli., âgée de 4 ans. M. Gotti

„д

вен Pod trsvail-  sdm Ст?” ’par м" и мы Radi.'
И

“а“. “шиш", “ее le _même taureau qui n eté vainqueur sur le tigre , il

d, дед,“ „n вида collier. Ces deux ennemis jurés seront renfermés dans
“sa .n [er de 30 pieds de diamètre, où Гоп verra peut-étre un combat terri.
m. доты “помощи ne s'est anais battue, cest pourquoi que le proprié
“в; ì.. „t р“ „шт nn com t, il annonce seulement la vue d’un taureau
“fue lionne ensemble. _Messieurs les amateurs sont prévenus qu`ils п’ащ—ом
а
м и ¿œ de réclamation s faire. _
ь
D; I. longue“ du spectacle, le Manege commencera a 5 heures précises du soir,

‘t hun“, „ra ouvert a iq Мирр dn matin , pour se procurer des cartes
I L
-^
81:25“ plays-u
.~ Première,
З fr.; Я’.
seconde, a fr. ; troisième , s fr,

- ..._-l.. .‚ sommierst
8 ".~
I

GROUPE VERKUOPING

i qui a e“ “en lundi 27 janvier, entre un tigre et un taureau , devait se

.Ik .  In” ч i ont assisté an combat poni- s en assurer, et toutes ont reconnu
_h
upwprìémire de la шепчет: se propose-de mettre une lionne en

.

Ржу: io fr. tot eynde der maend february, daarna, fr. 19—50.

»Y

non; ce comb“ „u-m. quelques Personnes a été mal compris. Lors
_ ,ma . ‘ en mené dangereusement , lanimal_est de_nc hors de combat ,
а „l nml“ la force de se défendre; la inépagerie a été visible le lendemain
l

Nora et absoluta Collecu'o Sfaodomm Epismpatůs Запасный,
Auct. P. Fa. De Ran, Mechl.; een vol. ils-4°.

p__opńéuire ¿e la Mgmgrgrwjróvient Messieurs les amateurs, que le

. ~ ‚ .
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Houwslykess nass den 29 january.

'lasstply n, met Ceci ia Laryck, 26 aren , dienstmeyd, lluyddevettersl
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Den Notaris БИТ,“ Aelst, aal teu ver-socks van d'erven van vylent зонтов.
поди" van den heer Vas naa Вдовец: , te Aelst , и: plaats hierna gemeld

‚апорт, op 7 february i834, om acht uren voormiddag,
o koopsn extra
schoone Eyke, Popullere, Abeele- en Boeke-Boomen, dienstig voor темен,
assen ,`scheeptammering enz , staende o eene ruote рту: bosch se Lede ,
o deu Reebroeck , entrent 't Doorelaere- ' ppel en. Op langen tyd van «bota
llìg , mils stellende goede gekende borgo.
д ._

~
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вынет.
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Hen brengt te! kennis der gemeentens en der persoonen welke g
мама tot den dienst der Pompiers, dat de соте van Antwerpen, ш
sende ecompleteerd worden , nien zich kan senbi en , mits "тайма. а.

volgen e konditien :
10 Те hebben voldaen aen de wet op de nationale militie , en den ouderdom
ищешь: van 'so tot 36 jser;
as Dra er zyn van bewyzen van eerlyk gedrag , goede acdc: en пицц,“ ‚

ш “в“ ‚ ара 29 jaren, slotinakafr, Galgenbergstract, met Theregia Dy”.
ú" »ß зад-‚а, use _ster, Beroiivr._-_,- Pieter Stevens an jaren, пьем“,

‚

»'

———ч.—__-—

snsnńen nn in. сот: ,
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ADVERTENTIEN. -

Ter ordonnantie , den sekretari's , Ronin.

, ._

‘s’ допишем ‚6 Jaren, ra' nadsknecht, Drapstiaet, um Mil-_“ de
. »5, im, herbergierster, Цент-пан. — Autono van de Velde,

'm'ìuga-,Mseavmnßwmtmhw ‚ altalena. 36 дат, maar»

afgeleverd door den burgemeester hunner впросак ;

I'.

п Noch vrouw, noch kinderen hebben.
Zieh se vervoegen by den kommandant van het korps.
1
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DRUKKHIY VAN J. F. Rmb,
_av sa. sans, a’ 16, 'n all.
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”Юли-пинии.

voor te dragen die de inlandsche voordbrengselen beschermen. Wy

BELGIEN.

zullen in korten tyd verpligt zyn onzen nedei'landsehen tariefin
belgischen tarief te veranderen , want den minister heeft zelf be—
kend dat onzen tarief nog hollandsch is.

Виши. ,l 3 гавани.

Van alle kanten verhelfen zich klagten tegen den bestaenden ta
.ma nn vamvlß'l'lßlßwoßuxßln

rief ; zoo doet men een regt betalen op het uytveeren onzer beesten

Zitting van den 31 january.
AVoorzitter M. ltaikein.

Om een ner min een kwaert word de zitting geopend. — Na de
iiainelyke oproeping word het verslag gelezen en aangenomen..

die wy, om onzen landbouw te bevoordeeligen, uyt het land moeten
zenden. Is liet niet belachelyk van in Belgien weefgaren van Silesien
en Engeland te ontvangen een l ten honderd der weerde , terwyl
onze belgische garens 3 ten honderd moeten beta‘lel by bonnen nyt
voer. liet vremd lynwaed betaelt meer l , 2 en 3 ten honderd by zy

Het order van den dag is het voordzetten der beraadslagingen
nen invoer , terwyl onza lynwaden in andere landen een regt van
over de artikels van den budget van ﬁnanciert.

BI. den minister van financien verklaert niet te konnen toestem
men in eene vermindering van 60,000 franken.

_

Il. Danny antwoord aen don minister dat hy eenige_b_edienden
zoo als chefs de division , direkteurs , inspekteurs , administrateurs

en andere zon afschaffen , dat hy welhaest eene spaerzaemlieyd van
60,000 franken zal te wege gebragt hebben. Den redenaer cyudigt

invoer van 20 tot 40 ten honderd moeten betalen.
‚
Dit zyn de cenigste inisbruyken niet die er bestaan. De Моём
van zyde , katoen , enz. betalen hunne inkom-regten volgens het ge‘

wigt , en hier by komt het dat een merinos-kleed oen onze bergery
10 ten honderd meer kost dan de kleederen onzer ryke damen. Het
is
ookfyn
hierkatoen
aen dat
men moet
geen
spinnen
, omtoeschryven
dat zy meerdatby onse
het fabrieklntea
grof konnen

met te verklaren dat de centrale sektie eene volkomene verandering

van stelsel gevraagd heeft.
Il. Dueíea'er doet bemerken dat eene verandering van stelsel zeer
moeyelyk zou zyn , en dat lll. Donny de noodìge kennissen en
ondervindingen niet bezit om te konnen oordeelen van wat belang
het is eene verandering zoo spoedig te wege te brengen.

lll . шиит gelooft dat het getal der bedienden te groot is in even
redigheyd van onze bevolking en opbrengsten.

_

M. Danny antwoord aen den minister dat by verwonderd is van
zync woorden , en dat by hem verwekt van zich beter nyt te druk
ken , indien hy begeert te wederleggen het geen tegen zyne admi
nistratie geze d word.
‚
M. den minister van financien treed in eenige nytbreydingen , door
welke hy tracht te bewyzen dat debedienden die er nu bestaen ,
alle noodzakelyk zyn.

Eene lange woordenwisseling ontstaet hier tusschen verscbeyde
leden nopens de diensten en jaerwedden der bedienden van het
ministerie die door de eene verdedigd en door de anderen bekiiib

held worden. De zitting word eyndelyk gesloten sonder dat er
 eenige beslissing genomen ia.

llorgen openbare zitting

winnen.
.
Hy Тане: zyne redenvoering met eenige statistieke opgaven l
om te ewyzen hoe groot den sluykhandel is die in ons 1lend ge
pleegd word.

vraegde sommen zouden moeten geschieden, iisaer vreest dat men

de hooge bedienden zal blyven betalen gelyk te voeren , en de jacr
wedden der lecge bedienden verminderen.
_
Na nog eenige woordenwisselingen word de vermindering , door
de centrale sektie voorgesteld , aengenomen.

De artikels van den budget van Enaneien die tot bier toe zyn aan,
genomen , syn de volgende :
Kennin. I. f- Centrale adníias'stuts's.
Art. l. - Jaerwedde en logement voor den ml—
nister. . . ‚ . . . . . .
à'.

de artikels van den budget van financien.
ll. den minister van ﬁnanciert treed in lange nytbreydingen om te

svym de administrateurs zouden moeten afgeschaft u orden.

25,000l œ

.

Art. 4. -— materieel . . .~ ъ ~.
Art. 5. — Dienst der maat. . .

.
.

I
.

30,0009@
11,200' W

Art. 6. — Algemeen magnzya van papierm .

W,“ 00

.
.

460,000 00
6.500,00

Kumar. Il. — Administratie der седмиц.

` “

Art. 1.  Jaerwedde
schatkist. van
. de
. administrateurs
_. . , . . .der

‘ -

‚ Â“l

Art. 2. - Algemeenen kassier van den stoet .

00

Ksrirrsz Ill. - Administratie derbelasts'agea, douane», идут от.
Art. 1. — Jaerwedde voor de bedienden van den
_

sedentairen dienst der belastingen `.

bewyzen dat de sommen welke hy vraagt noodig zyn.
i. Bl. Lardi'aaíe zou begeeren dat de redouvoeriog van den minister
naer de centrale sektie gezonden worde, om dat volgens zyne denk

'

.

.
.

.
.

'

Art. 2. — Jaar-wedden der bedienden .
Art. 3.  Keys-onkosten . . . . .

Zitting van den 1 february.
Oni een ner word de zitting geopend. —-- Het verslag werd na de
namelyke oproeping gelezen en aeirigenomen.
llet order van den dag is het voo zelten der beraedslsgingcn over

.

M. жив/роты: herkent dat er groote verminderingen op de ge

douanen en aoeynsen.

.

. . .

.

.

787,440 00

De kamer niet meer in getal zynde , word de zitting gestoten ea

verschoven tot maandag.

’
I

и. Устами: verklaei-t voor de verminderingen te zullen stemmen
Il. .ladet spreekt eene lange redenvoeriug uyt in welke by bewyst

Het besluyt is eergisteren door den koning geteekend i. by
welk ll. Goblet gevolmagtigden afgezant benoemd is by‘het hoêïan.

dat de bediening van administrateur gemakkelyk kan afgeschaft

Pruysscn.
Men
verzekert
dat M. Goblet
zich ontrent bet umidden
deler maend
neer
zync beslemming
zal begeven.

die de centrale sektie voorstelt.

worden.

l. Alex. Rodenbach bewyst dat de linie onzer douanen niet genoeg

— Een koninglyk besluyt regelt den uniforme der konsuls en der

bewaakt is, en dat zes mannen voor eene vierkante myl niet genoeg
zeem zyn , nin onze fabriekanten en onze nyverheyd te beschermen.
Wat de koopmanscbappen in onze zeehaven aengaot , zegt hy, zy
zonden moeten in den entrepot geveriﬁeerd worden , in de tegen
woordigheyd van verscheydc hooge bedienden ‚ op dat men geene
по! meer voor katoen zou verklaren. Hen moet de bedienden de
«lonanen ook zeer dikwils op grooten afstand verplaatsen, om hunne
betrekkingen met de sluykhandelaers to verydelen. Ik keur den

andere agenten van koophandel.
'i'
Het
gouvernement
heeft
otticieelyk
vernomen
dat
de
шип-соня
van het belgisch drymastseliip Jonge-Pieter, het welk den 1A0january

voorstel goed die gedaan is van onze linie van douanen met troepen

op de zuydkust van Texel vergaen is , door de Hollanders te Amster
dam worden opgehouden. Den konsnl-generael van Vrankryk aldaar:
die manschappen gereklameerd hebbende , is hem geantwoord dat:
die gevungenhouding in het belang van den. uytreeder en de’r ma
troozen geschiedde , en dat zoo hoest er inagliging kwam van den
Баев ‚ men ze onder gelegde neer de grenzen zou brengen.

te versterken , meer ik zou begeeren dat de troepen ook hun deel in
de aanslagen genietenbeiicvens de bedienden.
Ik geloof dat men nog eenen anderen maetregel zou konnen werk

-Het
is op - den 4 niet meer op den 10
moet
komen.
_ . dezer dat den senaet byeen
l

stellig maken om den sluykhaiidel te voorkomen , te weten: werk

zantsoltapte Londen , is alhier aangekomen.

zame en eerlyke bergers benoemen, die, op de commuiien woonende,

- П. de Басом! , eersten geheymschryver van het franseh afge

"

’

 Den kolonel Moynrt heeft den koning eene memorie oengebo

in den kring der donanen gelegen , solider bepaelde детсаде"
te trekken deel zouden hebben in de aengeslageue goederen. Ik ben
verzekerd dat dezen maetregel zeer gemakkelyk zou kunnen gebruykt

den in welke by zyn gedrag ‚ gedurende denoorlog van 1831 , tracht

worden ‚ en den sluykliandel zon doen verminderen.

gevolgen van eene langdurige ziekte te overlyden.

Den binnenlandschen koophandel vraegt met reden een beter

ионы van douanen. De kamer is van het zelve gevoelen en den mi
nister moet hier ook van overtuygd worden wanneer liy ilagelyks
'petition tegen den sluykhnndel ontvangt, en de drukpers hein uien
wen sloykhandcl komt bekend maken. Onze wetten zyn niet streng
genoeg tegen de gene die zich aon dezen onteerden handel overle
veren. Benen eerlyken mensch wiltzioh immers hier aen niet plig

tig maten. Dat men zich verhneste ontwerpen van strengere wetten

te verregtveerdigen.

‚

I

.__ Ы. Ilesdach, raedsheer byyhet hof van Brussel, komt aan da ‘
‘

- Eenen der oudste notarissen dezer stad , lll. Sacoasyn , komt te
overlyden.
 De zoutzieders van Brussel hebben eene petitie neer de kemer

gezonden oni tegen de geleybillictten te protesteren, als tegenstrydig
zyude aen de vryheyd van verkoopen.
- Men verzekert, zegt den Belge ‚dat И. Lefebvre-Maurel sene
tcnr , een proces aen het dagblad I'Eonanlîî‘potr'on gael aendoen ‚ om
dat liy het staetkundig stelsel van dit dag ad niet goedkeurt.

С?)
— Den generaal Vander-:eenen , die door het hoog militaire ge
regtshof tot zes dagen gevang is veroordeeld , voor mishandelingen
op eenen pesoon , heeft zich in het arresthuys der Pm'ts- Cermu be
geven , om er zyne straf te ondergaan. .

_— Benen franschen overlouper isalhienaengekomen en heeft on
middelyk 1n het loger van don Pedro dienst genomen.
— T_waelf overloopers , onder welke eenen hollandschen en elf
pruysslschen, zyn alhier aengckomen. Zy hebben hunnen weg voord
gezet om te Oostende v_oor don Pedro dienst te nemen.

. —-’Den sieur KnettenoE die onlangs voor de regtsbank verschenen
is , voor den koning bedreygd te hebben , komt te overlyden aen
de gevolgen eener geraektheyd.
— Verscheyde equipementstukken van militairen , zyn door de

policie in eene verkoopzael en by eenen oud-kleerkooper aangesla
gen.
Aanmeren, 2 rzanmav.
Een koniuglyk besluyt van 28 january magtigt de opregting
te Antwerpen vsn eene nieuwe `naemlooze maatscliappy van zee
assurancien , en keurt deszelfs statuten goed. Deze maetschappy,

te hebben. Doch hunne verdiensten zyn hierom niet minder , en het
volk weet die te waerderen.
Den merkweerdigeu dag van eergisteren is alhier , wel is weer met
weynigen toestel, meer met gulhertigbeyd door de patriotten gevierd
geweest. Eene plegtige mis is om tien uren en half in de kerk van
St. Michiel gezongen , by welke den gouverneur is tegenwoordig
geweest. Eenieder had gerneynd de sapeurs-pompiers, ook de mis
te zien bywoonen , uiaer men is in zync verwachting bedrogen ge
weest, gelyk men de pompiers insgelyks by do groote monstering, die
te middag op den Kanter heeft plaets gehad , niet heeft aenvvezig ge`

zien.

’

De monsterìng, door het schoon weder begunstigd , had een
menigte nieuwsgierigen uytgelokt. De troepen door den generis
Magnan in oogbeschouw genomen waren het 3° linie-regiment ‚ he:

2° regiment jagers te voet, een eskadron jagers te poerd'Bn eem
volledige battery.
Dry jaren geleden , wanneer men sieur .lacqueinyns in eenekai
vond in het gouvernements-hotel , verscheen den Messager de Gaaf

met ontrent een blad wit. Sieur Froment, die weet Waerschynelf's
wel wat er moest in geplaetst worden , en zal het zonder тупы gs Ё
die onder direktie van M. Morel met ecu kapitael van 10 milliocncu ’raedzaem vinden , hier van niet te spreken. [n dien het. verraad rss
Gregoire niet mislukt ware , zou den Messager de Gand zyne kolon~
zal werken , verzekert alle zee en rivier-schepen.
 Woensdag is hier van stapel geloopen eene fraeye goelet ge‘ uen niet vervold gehad hebben 't — Het is meer eene vraeg aen sieur
uaemd de Duyf, beslagen in zink , en behoorende aen M. Debuisso Froment.

van Gend.
_

-Wy vernemen, zegt den Antwerpenaar, dat het laelste omveder
vele verwoestingen heeft veroorzaakt in de omstreken van Beiren
dreeht. Negen huyzen zyn er gesprongen , weer van men de inwoo
ners niet zonder gevaar gered heeft langs de daken. Alles wat deze
huyzen inhielden is weggespoeld en gedeeltelyk aen Liefkenshoek
opgevìscllt. Den toestand dezer omstreken levert het medelydens

weerdigste tooneel op, volgens het verhael van eenen geloofweerdi~
gen inwooner der voormelde gemeente.

-Twee kanonneerbooten zyn de dokken uytgevarcn en de rivier
afgezakt.

Sieur Froment zegt heden in den Messager de Gand :
«....lL Rodenbach beloft ons verdere omstandigheden op deze

»zneke (de zaek dei' анион),- wy verwachten die met ongeduld.
n het zal eene goede fortuyn zyn voor het publiek en voor ons. s
De eerste woorden van dcu Messager de Gand zyu schaamteloos:
leugenen, want Ш. Мех. Rodenbach zal zich niet vernederen on
aen sieur Froment te antwoorden , muer ditzal niet nalaten van sen
het ongeduld van sieur Froment te voldoen, met op zyne beledi'

gingen, die hy tegen M. Rodenbach heeft uytgebreek t, te antwoorden.
Wy zyn eene eerlyke melding schuldig acn de geboorte van

J

GEND , 4 meneur.

Slypstraet, die , ter gelegenheyd van den verjaardag van den 2 fe
bruary, hare street met drykleurige vlaggen versierd been, Het i,

DEN TWEEDEN FEBRUARY.

Ы. van Schauwenberghe die hier, gelyk in alle gevallen , het voor

Na de roemryke dagen van september , op welke den moed en dap
perheyd van een handvol manhaftige vaderlanders ons uyt de ver

nederende slaverny'van de_n willekeurigsten der dwingelanden ver-l

beeld gegeven heeft , en tot пру! van die het benyd , aen de oran .
gisten heeft willen tooneu dat de geheugenis van dezen dag nog
niet vergeten is. Zekeren _sieur van het Nieuwland , die over ver

lost hadden , en door h_unìedel bloed onze vryhedcn hadden doen

scheydo maanden gedwongen is geweest zelve eene hotlandsche vl@ ‘

zegepralen, is er geenen verjaardag die aen de were patriotten duer
huurder moet zyn dan den genen van den tweeden february. llet
geen september begonnen had , heeft february voltrekken.

af te doen die hy op het hoogste van zyn 'buys of magazyu had пр
esteken , kou zyn spyt niet verbergen op het zien onzer nationale
ileuren. -— Dacht hy misschien een Gregoire? 4.

Den tweeden february magali den sterfdag van den orangistschen
aenbang aenzien worden.

Ег bestaat niet ver van Slypstraet eene orangistscbe vergade

Het vuyg gespuys dat zoo vele jaren met den opbrengst van ons

ring , en men zegt dat niet eenen orangist , die van die mnetsohuppy

zweet en arbeyd , hetwelk den gekroonden woekeraer van over den
moerdyk onsnfperste, gement was,had eenelaetstepoogiugv‘ illen doen

deel macht, langs de Slypstraet zich naer zyn societeytje heeft be —
ven , om de drykleurige vlaggen niet te moeten bezigtigen.  gel
nien nog zegge dat de orangisten gevoelloos zyn.

om ons weder in de moordadige banden onzer bloedgierige beulen
Ite doen vellen, staet makende op de strafbare zorgloosheyd , en
misschien verzekerd zynde van eenige der opperoíficieren die alsdan
het bevel voerden ‚ had het eene zamenzweering gesmeed die in alle
_de steden des lands was uytgebreyd om den trouwloozen prins van

Orangnien aen het hoofd der Belgen te stellen.
Die zinnelooze orangisten ! Moesten zy niet overtuygd zyn dat zy
vruchteloos het bloed van zoo vele Belgen gingen vergieten ? Moesten

zy niet weten dat hunne landgenooten niet te vergeefs eene omwen

Onze stedelyke regering is by een koninglyk besluyt van den
20 january geuiagligdñgewnrden om de gestemdc reglementaire
schikkingen , opzigtlyk het lossen en het meten van den met schepen

ingevoerdcn nngeblnschten kalk , in werking te stellen.
- Zaterdag morgend wierd eenen veroordeelden tot levensduren
den dwangarbeyd voor onze korrektionnole regtbank gebragt , onder

teling begonnen hadden, om er den zegenprael aen hunne vyanden de beschuldigin van pooging tot uytbraek; toen de regters in zit
van over te laten? Moesten de verraders niet reeds ondervonden ting waren , cn hy voor hun op eene bank zat ,deed hy zyne kloech
hebben dat er meer een geroep door geheel hct vry Belgien bestond, uyt en sprong door eene groot ruyt der zitting-zael ; hy was reeds
te weten van : Weg'met de Напишем ! en dat zy te vergeefs eenige _ver geloopeu toen het een eenen militairen gelukt is hem aen ti
.steden in een bloedbad zouden veranderd hebben , dat hierom houden.
 Den genaemden Pauwcl Saey , meubelmaker, oud 28jaren
den vrygevochten
Belg,
nietverstand
strafloosverblind
zou hebben
ketenen T
Neen
, hunne woede
hadzich
hun
, enlaten
de verraders
gebortig van Brugge en woonende binnen deze stad, heeft zich in
eene herberg op de Botermarkt alhier verhangen.
moesten ooggetuygeu zyn van hunne nederlaeg , om er van te kon
—De overeenkomst tusschen de bank en de fa briekanten van Gend,
nen
overtuygd
worden.
'Ly
zyn
het
geweest,
en
de
twee
kanon
i, scheuten onzer moedige sapeurs-pompiers hebben de verraderlyke
is te Brussel gesloten. llet zyn'de sieurs Rosse-el , Claes-de Cock en de
bende van Gregoire en Bast op de vlugt gedreven , en de hoop der Bast-de Herdt die het kontrakt geteekeud hebben. Tot hier toe ken’
nell wy de statuten nog niet , en weten niet of zy door do fabrie’
orangisten vernietigd.
Den tweeden february heeft de orangistcn in hun weer daglicht kanten van Geud zulli‘n aeuveerd worden , aangezien de dry‘voor’
_gesteld , heeft hunne magtcloosheyd doen uytschynen , maer ook noemde sieurs zonder zending hunue onderhandelingen in het gs
doen blyken dat zy ontaerd genoeg zyn om tot alle vreedheden heytu gesmeed hebben. Eolie vergadering van fabriekanten heeft
gisteren plaets gehad om hier over te beraadslagen.
hunnen toevlugt te nemen , en voor het vergieten van bloed en
- Wie zou uoyt geloofd hebben dnt het [Islamismus en Orangíumn
het vermoorden hunner vrienden en medeburgers noch bevreesd
zyn noch wyken , wanneer zy meer eenige hoop geweer worden van gebroeders zyn , on dat de orangisten de helsenisteu de handleenen?
ons land onder het schandig jok van hollandsche slaverny terug Het is nogtans zoo. Het is eenen der hevigste orangisten die do periti.
te brengen. Dank aen het eervol gedrag der patriotten van Gcnd , voor den nieuweu apostel sienr Helsen , heeft rondgedrageu.
Over eenige dagen is cellen uytseudeling van den sieur llelsen ia
het land is door hun van zyneu ondergang verlost geweest.
deze stad aangekomen ; zoo wy vernemen is hy iu een gezelschap ‚
Wy zouden deze regelen geern eyndigen met te konnen aenhalen
dat de diensten ‚ die zoo vele goede patriotten , op de" tweeden fe. alwaer by zich aenbod , zonder vele komplimeutcn aen de deur
bruary, aen het land bewezen hebben , zyn beloond geweest; maar gezet.
-- Den koning heeft by een beslnyt van den 25 dezer den graaf
dit genoegen is onsnog niet gegeven. Tcrwyl wy heteereteekgn van
het Leopoldsorder op de borst van eenen sicur de Wauthier en eenen F. А. G- Goethals-Pacsteen , dezer stad , gemagtigd om de decoratie
Duvivier, die den tweeden february alhier het bevel voerden , en en eere-tytels van het orden van den l]. Joannes van Lateranen te
niet tegen gehouden hebben dat eene bende verradch de stad introk ‚ dragen.

-Den konin heeft by verschillige besluyten van den 25january

,zien blinken , moet men met reden het gouvernement beschuldigen
wan ММ. de Lamberts, van de Poele, копаем , de Blinde en zoo velo

gemagtigd : Rl.

horgorwa'chten, die op dien dag uytgemunt hebben, nog niet beloond

de Rouveroy tot het dragen van het kruys van Петю; den kolenei

. J van der Straeten dc Ponthoz , El. C. А. Bousies

v

(3)
Spaey, van het 2° lanciert-regiment , den kolonel van Remoortore,
van het 1' regiment jagers te peerd , en den kolonel Druez , van den
algemeenen staf van het leger, tot het dragen van het kriiys van

oﬂicier van het Legioen van Eer , en de MM. J. Lagneau en A. Blocq,
tot het dragen van het ridder-kruys van het zelve Legioen van Eer.
— Een groot getal der bczondcrste kooplieden in lynwaed van
Ronsselaere , Ryssel , Kortryk en andere omliggende steden , komen

syne kostbare waterwerken onderhouden , waar van de bekostiging
in yZeeland overtreft het. beloop van alle de belastingen welke die
provincie aen den staet betaalt ; van een land‘ het welk voor 3/4
heeft bygedrsgen tot het opregten van een logeren liet beteugelen
der opstanden in zyne kolonien ; van een land cyndelyk hetwelk
voor eene helft heeft toegebragt om de bezondere schulden‘ van' liol 
land te betalen , deszelft openbaar krediet te doen herleven , p_aley

aen de regering van Rousselacre de vraeg toe te stieren van de lyn
Waed-merktvan die stad op den dynsdag in plsets van op den vrydag
te willen vaststellen , op dat de kooplieden die zieh den maendag in
groot getal te Kortryk bevinden, zich des anderdags nner Rousse

zen voor dcszelfs prinsen te bouwen , en eene menigte verpligti'ngcn

laere zouden kunnen begeven, van daer naer Tliourout, Tliielt ,

van Charleroy gezonken.
~
’
_,
- Niettegenstaande dat een besluyt van het gouvernement de
kiezingen van Luyk vernietigde, zyn dry nienwgelioztne schepe"
nen den 1 dezer te Liiyk geinstalleerd.
'
_; ._._.
 Een ongeluk is in de houille-myn van Hardenberg , hy Aken
voorgevallen. Meer dan 60 persoouen hebben ei' het leven by ver-‘

Gend en Brugge.

’

— Den genaemden Andreas llarin , matroos aan boord van het
belgisch schip da Nathalie, komt uyt handen van l1. Faiiclie, konsul

van Engeland te Oosteinde , eene begiftiging van 400 franken te ont»
vangen , Welke hem door den koning van Engeland is toegestaan ge
worden op het verslag van den konsul , ел dit in belooning van zyn
schoon gedrag , toen ‚in het lempeest van denl september lactst~

leden , da Nathalie het scheepsvolk van het voorgelukt cngelscb
schip W'arrior in zee aen boord nam. Het is‘Ter zelver gelegenheyd
dat den koning van Engeland onlangs aen den kapiteynllenlenbrenek,
die het bevel voerde over de Nathalie , eenen eeredegen heeft doen
behandigen.

— In den nacht van den 28 tot den 29 january heeft uyt den west
noord‘westen eenen geweldigen storm gewoed en is de zee buyten

te voldoen die »in geenen decla Belgien aeiigingei). En ieder weet
wat
i zegen
Een groot
wy voor
koolschip‘is
alle die opulfcringen
den 3() january
kregen
le Namen
!n
, byde brug

loren.

‘

_ ‚ ‚.

—— Verseheyde persoonen die in den bosch Grnnwald , by Luxem
burg aongchouden waren voor hout gekapt te hebben , zyn door de
korrektionnele regtsbaiik veroordeeld.
\ к.
-— Men meld uyt Nantes , 23january dat het schip den Brusselasr,
komende van Portugael nner Antwerpen , verlaten is , zynde geheel ’
vol water. Het seheepsvolk was aen boord genomen van de Aria en
te Bordeaux aengebragt.
.

gewoon hoog geweest. Te Oostende zyn in den groeten zeedyk, de
arduyne steenen weer mede den zelven bekleed is, op eene opper
vlakte van ontrent 500 vierkante ellen uytgcsmeten. Gelukkig is den
vetten grond van den dyk weynig aengetast. Men heeft dadelyk dit
aengerand decl met zeylen bespannen om do inwerking van het wa—
ter te broken , daer het den gelieelen dag van den 29 nog bleef stor
men en het water tot 28 voeten rees. Men is’ werkzaam bezig om den
dyk te herstellen.
Het kanondykje is ook op verscheyde plaetsen beschadigd geweest,

De volgende brieven ‚ u_vt versehillige punten van llollsnd ge—
schreven , zullen onze lezers eene schets van den inweiidigcn toestand

doch spoedig hersteld. Aen het Oostersch-lloofd zyn er ook plan

van Holland kunnen opleveren :

ken , gordingen , enz. , afgeslagen. Aen den Steeneiidyk by Albertus
te Mariakerke is er geene schade , maar den duyu er nevens , regt
voor den Holen is deerlyk afgebeeld. Van beoosten Wendnyne tot

aen Blankenberghe zyn de duynen ook geweldig afgenomen zoodani
dat op verscheyde punten liet strand de teen van den dyk bloot laet.
Beoosten Elankenberghe, lieystwaerts , zyn de hooge duynen ook
sterk ‚afgekaevd op eene gemiddelde breedte van 4 ellen beneden en
2 ellen op de krnyn’. De hooi‘den hebben ook veel geleden, doch niet
zoo veel als het onstuyiaig weder wel te vreezon deed. Te Nieupoort
is er geene schade aen de zeewerkeu.

—- Den koning van Napels komt peter te zyn .van een kind met

vier becnen. — Ziet daer eenen jongen die niet kan missen doot de
wereld te geraken.
t _
.
' ‚‚
-Den buytengewoonen ryl‘sdag van Zweden is den löjaniiary
geopend.

’

'
na*

_
Delft den 27 januarij 183d.

Waarde Vriend!
Ik kan niet nalaten Us eenig nieuws te doen toekomen nopens den ongelukki-.
gen toestand waar in wij ons bevinden. Gisteren nagt heeft de commissaris van
olÍlie, ver ezeld met twee sladssoldaten , mijn zwager aangehouden , om dat
ij in eene haber; gezegd had: u dat alswaniiecr cr geen spoedig einde aan
onzen toestand kwam . dat het dan stellig was dat er onvoorzicns ecos op alle
punten van het rijk beroertens (wi-Ike eene partij aan ‘tsmeden is) zouden uit
arslen. “ Zie daar, mijn waarde vriend, hoc onze vrijheid tot niet gedompeld

beoosten de zelve op strand gezet. Het is de Bonne Лён, kap. Ton

is. Wat _onze belastingen aangaat, moet Us weten dat ik in 1830 maar 20o gul
dens betaalde en nu betaal ik er 300 meer, en wat de broodwinuing betreft
niets gaat hier; wekelijks'worden er burgers welke over drie jaren nog een def
tig bestaan vonden, uitges unen en hun goed wordt in den Haag‘verko‘gt ,’ in
een woord, Holland moet uigen indien net gouvernement geene middelen be
пят: oiu een billijk vredetraktast te sluiten.
‚ .
Ik heb de eer Us vriendelyk te groeten.
P. V....

relle , van Honfleur met olie koeken voor Dnynkerke bestemd. llet

Rotterdam
deii agjanuaiij
i835.
I Ik kan mij niet wederhouden Us eene droevige
gebeurtenis
, waar van
ik о

Den 29 ’s avonds eene Fransche stoep . met de zeylen geheel aen
stukken, de have van Oostende gemist hebbende, is op eene halve ner

volk is gered. l1. G. Ellebout , vleeschhouwer van Oostende, heeft
zich met levensgevaar, te peerde in het onstuymig water begeven
om het volk te redden.
- Terwyl de orangistsche dagbladschryvers voordgaen met Но!

land als het eerste land en het beste bestierd van geheel Europa te
doen aenzien , gelooven wy niets beter te kennen doeii dan de vol

gende regelen , die wy in een vaderlandsminnend dagblad vinden
onze lezers voor oogen tc leggen :

u Van alle de staten van Europa was het voormalig koningryk
der Nederlanden , onder betrekking der ﬁnancien , het slechtste be
stierd. llen zag zich gedompeld in eenen afgrond van schulden weer
van de intresten een derde van ’s ryks inkomsten verslonden , en
die , wel verre van zich te liquidecren, van jaer tot jaer toenemen
ldoor het maken van nieuwe schulden , het sluyten van nieuwe lee

ningen , en de overtollige slaets-nytgaven. De diepste duysternis
omringdo onze huyshoudelyke staetkunde , en zelfs bleef het ge
bruyk van een groot deel van de staets‘inkomsten voor de oogen
van het volk en zyne vertegenwoordigers verborgen. Eene soort van
gebeymzinuig gouvernement, met den naem van amortisatie-syni
dikaet bekleed , beschikte , zonder eenige rekening te moeten ge
ven , van overgroote sommen , en kon allen oogenblik de openbare

fortuyn in gevaar brengen. Het geen in de financien van het voor
malig gouvernement het klacrste was ‚ dit is dat het land belast was
‚met eene werkelyke schuld van 573,154,580 guldens en eene uytge
stelde schuld van 1,146,307,051 guldens , beyde van hollandsche
afkomst , die Belgien by de verceniging wierden opgeloyd by mid

getuigen geweest ben, mede te deelen. Voorleden maandag is alhier kenbaar
gemaakt ‚ uit orders van het gouvernement , dat aan alle de ingezetenen welke

none lasten nog НЁМ voldaan hadden , tweemaal vier-en-tvvlntig uren> tijds ter
betaling toegestaan werd en dat‘ na dien bepaalden tijd hun goed aangeslagen en
ter merkt zoude verkogt worden; waar 0 burgers en armen zîch dadeli‘k
bijeen verzamelden en zwoeren malkasr bij te staan. Het volk heeft alsdan e
bekendmaken van dit order gesteenigd en eenen daar van in de rivier, de Rotte
genaamd, geworpen . waar op men onverwijld het garnízoen onder de wapenen
zag komen en dadelijk maatregelen om de bcroertens te beteugelen genomen
werden.
A. K....,
’ Vaarwel.
Arnhem , den 30 janurrij 1834.
Waarde vriend!
Het begint hier slim uittezien: gewapende benden doorloopen het platte land;
on di: zoo in het o er‘baar dat zij gisteren met vollen da een dorpje in de nabij
heid onzer stad geiler! hebben geplunderd en uitgerool . Buiten is er geene vei
ligheid meer en dagelijks ziet men eene menigte akkerluiden met hun huisgezin4
de stad intrekken, oui het gevaar te ontloopen dat hen onophoudelijk bedreigt.
Smarteljjk is het die menschen in zulkdanige ellende en armoede gedompeld te
zien . dat zij gedwon en zijn met den bedelzak bij onze uienschlici'ende burgerij
rondtegaan om aan

unne vrouwen en kinderen eenige levensmiddelen te ver

scball'en. Wat daar ook van mag geworden is mij onbekend ; doch wordt deze
baanstrooperij niet spoedig te niet cbragt . dan staan er onheilen voor de denr ,
die misschien nooit in ’s menschenieven zijn voorgekomen. Mogtcik mij‘in mijne
voorspelling bedriegen! mogten wy bevrijd blijven van brandstigting, moorden
rooverij ll Vergeef mij de ongeknooptheid mijner gedachten 9 ik schrijfUEd. on.
der den indruk van den angst en schrik die mijne herssencn verwarren. Vaar‘
wel.
’
J
’

BUYTENLANDSCH.

del van bedrog gestaafd door bayonnetten. liet is goed te weten
dat dit zelve Holland , hetwelk nu zoo veel ophef iiiackt over ge

j

HOLLAND. — ’s Gnaviziinsesn , 31 пищит.

w

.

mogendheden houd , geen enkel goed zeeschip bezat toen die ramp

By besluyt van den 27 january is den generaelCh'assé tot bevel
hebber van Breda benoemd.
'
'
f
‘ ’ ’
‘— liet laetste tempeest dat in den nacht van den 28 tot 29 gewond

zalige verceniging wierd nylgesproken. Verwoeste volkplantingen ,
die gedurende de geheele Vereeniging slechlseenen zwaren last voor

heeft , heeft te Amsterdam, Rotterdam , en Scheveningen groote
schade veroorzaakt.
‚
_

het moederland waren ; ledige geldkisten en’wapenhuyzen ; eenen
koophandel en een artificieel krediet, ziet daer wat het tot de miiet
lchappy heeft bygedragen ; ziet daer de opoffering-en die het gedaen

- De ligting der milicia voor hetjaer 1834 is op 8,094 mannen
bepaeld.
'
’

‚waande concession die het gedaan heeft om de vereeniguig van Bel
gien `te bekomen , en dat al‘leenelyk zyn hestnen van de gunst der

heeft om te bekomen de vereeniging van ons land zoo ryk in alle
Blech van voordbrengsets en welkers publieke schuld , iii weerwil

der valsche nytleggingen aen het traktaet van Campo-Formia gege
“It , niet bedraagt het honderste deel der gene van llolland , het
Welk nu de gangen van eeneoude mogendheyd gaat, van een land

hv! welk Holland geholpen heeft пупе vernielde zeemsgt herstellen д

— De afdeeling van koloniale troepen , die de bezetting der cita
delle van Antwerpen uytgemaekt had en zich sedert langle Vlis

singen bevond , is naer Hardcrwyk vertrokken.
„
‘
--— Het. schip da Код-[спаси ‚ dat omlangs te Rotterdam vim stapel
geloopen is , heeft-de reys van llellevoet-sluis naer Java op 90 dagen
gednen.

_

-— Dezen nacht zyn voor de eerste mael de waters een wp'j’nig ge-l
zonken. I

l

_

_j
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Ui

YMNKRYI. - Ран, 1 amasser.
Holland.
п

l. Dnlong is
denden
80 депеше!
aen de gevolgen
wondevhad
, die
hy in een `
спиртом
met
'Bogeand der
bekomen
, overleden.
«storen heeft de plegtige begraving plaets gehad. ‘
lien vreesde van de onlusten , die by het begraven van den gene
1"th Lamarque waren uytgeborsten , te sien vernieuwen , hierom
waren er tuenigvuldige meetregelen genomen , om de openbare
rlst te handhaven. Alles is zonder tvnnorders afgeloopen. Verscheyde
lykredenen syn op het graf van ll. Dnlong uytgesproken, onder an
dere door mi. Eusèbc Salverte ‚ Tardieu , Cabot, Carrel , Dupont en
Langlois.
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p el“ 83
71

5/8
3/4
3/8

11
шипы.
n

Uytg'estf schuld. || -lß
Metalliken......
Baukactien.. . .. 54
—- 61,5
A

п
Haudelmactach . 98 11a
Napels.
Cert. Fate.. . . . . —
Rutland. Hope en Сош . 101 1
п
Id. se Londen... _.
..
[nsc.grootboe . 67 |5/|6 Bmzílìen. Lcening |823... 69 цв
PRYS DER OLIE, - Иран. 1 папин.
Zanes.
01.1s.
Koelst.
fr. c. fr. с. fr. c. fr. c
fr. c. fr. e.
Koolzaed . . . . . 26 и 117 50 92 и 94 50
10 75 п 5°

Henlzaed . . . . . .

a5 o 26 п l 9

и

s -

..- Eenige samenrottingen der werklieden hebben plaets gehad ‚
meer de tussehenkomst der policie om de selve nyt een te doen schey
dan heeft nien niet noodig gehad.

[dem goeden smack.
Cameline. . . . . .

и
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и
и

п n I|oo
2| 50
88

и
и

п
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11
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и

Hennip.
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11

IS

n

в

»s

IO

n

до 50

- Den bal die by den voorzitter der kamer moest plaats hebben ,
is, ter gelegenheyd van het ongelukkig tweegevecht tusschen Ml.

Lynsaed . . . . . . 17 50 22 50 ì 87 50 88 п
13 50
Quinquetßlíe............100»looño
Lantern-Olie . . . . . . . q. . . . . 98 п 98 50
BORS VAN “ВУЗ. vsn ont s ressens.

16 Se

‚

listos: en Bageautl , uytgesteld.
-—

. .

.

.

.

.

n

97

8 75

9 50
.‚ .‚
10 5o

. de lorlemart is alhier overleden.

— Versoheyde bankiers hebben alhier eene onderhandeling gehad .
t. чадо eene leening met het spnensch gouvernement aen te geen.

OPENBARE volnsmt.

BORSE RWAC ВТ.

Renten 5 p. О}. . . . . . . . .
Renten 3 p. о]. . . . . . . . .

Bargemecster en schepenen . ezien de srt. || , n en 13 der wet op de berger
wadst, in date 31 december 18 o;
@den het beslnyt van den heer gouverneur descr provincie , van den aja
та, laetstleden :
Deengen ter kennis der belanghebbenden dat den kantonalen raed eene tweede

sitting zal houden tcn stadhulze van Good, den 14 , t5. 17. 18 en 19 descr
пса-д , om acht uren en halt` s morgens . bestemd :

EERSTE! covns LAETSTES CoUtts. coens van pgs 3]_

105
75

Napelsche Rente. . . .t .
Eeuw. spoons. Henle .
Koningl. spaens. Leen.

5раем.11еме3р.о/‚..
Leaning der Cortés. . ..

a' Tot het onderzoek der nieuw ingeschrevenen en der plaatsvervangers

7o
35

|05
75

35
45

gt 40
1
и
'-3 31h

s 5/8

ás s/s

la a;

23

g4 .l

п

1 25
gl Il;
3 1/5

ч

91 3M
9| 5,8
97
п
97 13.5
LONDEN, nu 3| пни".

Gecons. 3 . °'о . . . . . . .
Breziliaensc e leenlng . . . .

91 а“
97 |14

89 | 8 п Belgische leening. . . . . . .
69 3,4 ll Hollandsche werkel. schuld .

97 es
49 7]!

ADVERTENTIEN.
BBRIGT.
CORPS POMPIERS TE ANTWERPEN.
Men brengt ter kennis der детеныши der en'persoonen welke genegendheytl
hebbengecompleteerd
tot den dienstworden;
der Pompiers
. datkan
de aenhlecŕenaî,
compa 'e van
moe'
sonde
men zich
nitsAntwerpen,
гене-Еде“:
th

volgende konditien :
_.
1п Te hebben voldoen acn de wet op de nationale militie, en den euderdel

CIRQUE ÚLYHPIQUE DE M. LûlSSET ‚

besittcnde van 20 tot 36 jaer;

arroz' son LA гышв nes aécoL|.n'rs, s Gaan.
yMardi, 4 février |834 «_ Dans le but id'être agréable au public , M'. Войне:
vient de traiter pour deux représentations seulement ‚ avec M. Hman , de
passage en cette ville, añn d'oñ'rir aux amateurs de son spectacle, les exercices
de Mm" Francisco et Wilhelmine.
Mâle Francisca fera son grand travail de grâce et d'adresse. — Мент Wilhel
mine , première éeuyere dans son genre , exécutent diverses exercices de force ‚
sur un cheval sans selle. — Le jeune Carolzki , 'onglera et fera diversesexercices ,

sur un cheval sans selle. - Le Pommier, on

|05
75

| 25
1 1/4
3 |/a
24

Roomsche Leening. .. .
Belgische Leening.. . . .

welke sy sullen senbìden.
'al Tot het beslissen op de reklamatieu, ter welkers opzìgte, in de eerste sit
tina, geen beslissing is konnen genomen worden.
„
Tot het doen der radintie uyt de respectieve controlen van de persoouen
*elke door hunnen ouderdom overgaen van den eersten han tot de sedentaire
wacht (die geboren in |803) , als ook van de sulken die tecnemael ophouden van
de borgersìacht deel te maken.
De lyst der nieuw ingeschrevene persoonen berust, tcr inzage van eenieder ,
op et bureel der borgervvacht , ten stadhuyze.
een ten stadhnyse, den | february 1834.
Mnnss. if“ schepen.
Ter ordonnantie ‚ den sekretaris , Rc1-11u.

45
45

s Bergers . pantomine comique ,

2° Drager'zyn van bewyzen van ccrlyk gedrag, goede uden en Митинги.
afgeleverd door den borgemecsler hunner gemeente;
3° Noch vrouw , noch kinderen hebben.

Zich te vervoegen by den kommandant van bet korps.

PATRIMONIEBLB

ногвтввв EN normanna,

par Мец" Wilhelmine et Francisca. — La Poste Nationale, sur 5 et 6 chevaux
@müll т: OOIWACB'! ‚

sans selle , par le jeune Loisaet, âgé de 7 ans. — L`inco|nparable cheval Phénix.
~ Lg Patrouille de Cavalerie , scène comique , par М. Auriol.

rsovlacrs annuo ,

BINNEN ERTVELDE TE KODPEN.
Den помнут DE WATTYNE , residerende te Zalman, als daer toe n
regte benoemd , zal tcn overstaen van den heer vredcre ter van het kanton/lne

BORGERLYKEN 'STAET DER STAD GEND.
Оси-идиш van den 30 january tot den l february.
Pieter de Backer, oud 1a jaren, Ro ierstraet. — María Timmerman, buys
угону Goudeuhooft, 53 jaren , _Kasteelp eyn. - Paulus Saey , 28 jaren , meubel

node, en len venocke van щупе |.rincipale, op dyns ag || february 1834.0“1
een ner namiddag, laten instellen, en op dynsdsg 25 der zelve maendmm MSH
uren voormiddag , definitief laten verblyven en rerkoopen, t‘elkens ter herbei!
de Dry Koningen. bewoond by Països Тпьнп , 0p het dorp te Erneldt.

maker, Brugscbepoorlstraet. - Negen kinderen onder дед jaren.
de volgende Goederen :

`

Genauere Conwacnr (Provincia Zвыпад.)
Eersun koop. — Een Woonhtus , zyntle cene twee-woonste , groot van at
по roeden 40 ellen, gestaen en gelegen in den polder Oud-Beoostenbley, p0 "ш

KGOPHANDEL.

noord
de Koeyslaet.
I Van Overle'
In gebruyke
by Praneies Van de Walle en de weduwe Гниет.
MERKT VAN GEND, val on 31 issus“,
»
sl" kwal.
2° kwal.
3' kwal.
P" hectoliter' и
fr. ' c. m.
fr. с. sn.
fr. c. m.
~‘Witte tarwe . . . . . .
15 25 »t
|á g5 .‚
,‚ „ „
Rhode шпаг. . . . . . .
lâ L5) и
1 75 п
n 11 в
20550..........
Geerl¢¢»«~.»..

9
n
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»nu
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7 75
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te zamen aen fr

7-06 ‘s jaers . vry van contribution . tot meyavond 1835.

Tweeden koop tot inclus vjf - Eene Hofstede , van сидя genaamd da НОС
rye , bebouwen met groot woonhuys , twee schuren , wagenhnys , богема;
swyne-kotten, en medegaende Zaey anden, te samen groot 12 bundereu á to);
60 ellen , Безмен en gelegen ook te Coewacbt ., in den polder отметить;

palende пуд де Koeystraet , west Jan de Vos en noord da weduwe Опв

Aardappels . . . . . . .

3 ','6 |[n

„

.‚

.‚

‚

,.

„

en den heer Janssens , te Lokeren.
Zestien en кисти-п koop. — Eenen blok Zac landen en 'Weyden , doom“ld“u'
door de eerste Verkortingsstraet , gelegen in 1 en polder Beoesten en Вниз“
bley bezuydcn . gemeente Cocwacht , te zamen groot 16 bundcren 78 rgb.

.nur (dell НЬ) . . . .

l 56

n

n

o

'n

n

a

go ellen , palende oost den heer Pauwlus , suyd den beer Janssens, И 5L ‘

Gl'llyl..».....
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BORS VAN BRUSSEL, vsst n!! 3 пицц“.
Wel-kel. schuld. 50
Sicilian. Leaning 181|...

n

lacs s en “Отд den heer Buysse, te AxelA

9|

den

¿clusters , negenstcn en tienden koa
Eenen blok Zaeylanden c“ “гад".
gelegen ten westen van de tweede Verkortìngsstraet , in den zelverleCene
groot |5bunderen 9.’. roeden 40 еПеп‚ palende zuyd дот-0111. Ftnonls` И {Таем
De knopen twee tot tien medebegrepen, zyn in раем: aen Petrus де vl

a

3M P
en vrouw ‚ mits de sons van fr. 2539-68 's jaers , vr

v1

L; van mi mill.

95

;.

Аи. van de stad.

ga

»s

Act. van de bank. 775 '

Holland.
11
Oostenr.
Ять.
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Werkel. schuld. 49
Dom. toeristen. 93
Metalliken . . . . .. 97
Cert. Fale...... 87
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Rooms.

1)

1831

1

G Bmztlien.

›1

1824. . .

9

P Суй/пели.

n

|825. . .

|12 G Spagmen. E. rente te Amst.
P
n
3 p. 0]., te Рагу:
1/2 G
и
Cortés te Lond,.
i»
Uytgest. schnld._

opge... .chata

4|

Spagm'en. E. rente te Amst 58 1/8 G

‚ P

‚.

i. ,
l.. van 24 mill. 9S 3,8
a»l
НМ. 'Dom loss-enten. 95
ssen.
Сшита `Metalliken.. . . .‚ 98
P Nagels.
ч
. Loten van aio; 518
GSIctltca.
Polen.
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DORS VAN ANTWERPEN, van osa 3 папин.

Delfin». Werkel. schuld. |02

 '.'n

1/2

loten van 300

. 112

Винта». Leen. te L sßaî.

1M l'

68 3M

111.10 P.L. «n A. as .la P
Uyrgest. schuld. || 7/8 G
han. te B. 1832. 94
P
Cert.'I~`alc ~ . . . 86 lf2
Memos-182s... 9| 518 P
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Room.
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182
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5,’8 P

1831. ..
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sin

van alle lasten.

“L

. Еу'йеп en [оспин koop.- Eenen blok Zaeylan en en chìde , te“ muy,”
de tweede Verkorlingsstraet . gelegen in den zelven polder consten e“ 'u
tenbley besuyden , groot 10 bunderen | | roeden 7o ellen , рапиде ост e“ 
juffrouw Finonls , te Vracene.

Vooren , laadsman ta Скунсы, т ff» “И

In pachte aen Livinus van
’s ‘aers , vry van lasten.
_
liggen folks inzage ten kantoore van voornotlî
konditien van verkoopm NE , te Zelzaete , als ook ten kantoor? “D u“
den Notaris VAN DE WATT
Notaris VAN DE ÑVATTYNE , te Bassevelde,

plans syn gedeponeerd
l
Er sullen instel-penningen se manen aya.

by wien de titelen en 55|”

2.9 M 100M'

Ä-'r

DRUKKERY VAN J. F. BLOCKEEL,
av ss. sans , s” 16 , п— also.
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meer
De zy
Belgen
verdragen
zyn „агата
geene slaven:
onderdanen
.
Kanal

поющие в FEBRUARY 1834.

‚

ui. V.
‚P1

щдцщщ

wiwi

нм

BELGIEN.
-

.

Den koning en de koningin hebben gisteren de vertooning in
den grooten schouwburg bygewoond. Zy zyn met eenparige vre‘ug’
degeroepen en toejuychi'ngen begroet geweest.
' и
-- De koningin der Franschen word alhier verwacht. Men verze-l
kert dat here eenkomst op den 18 dezer bepaeld is.
.
‘
’
- Den generaal llurel is tot opperhoofd van den algemeenen staf
benoemd.
’ t‘
` "

___.
_
Baussax. ‚ 5 renner.

-

каша nm Yoßmlnßìlwßoulßlßls

Zitting van den 3
.

\

Voorzitter M. Raikem. d

l k

r spins

' '
ineen ner eo тиф—На
y e op
geonfat ‚Zielig:
Qdîrl‘dgîheymsehrygvei':
lezing van ename
het verslag
derovoor

De leden der hooge kommissie van nyverheyd moeten zich
morgen vereenigen , om over het vraagstuk van den vlas-en lyn

gaande zitting , het welk zonder aenmerkingen word aengenomen.

waedhnndel te boraedslagen.
—
. “
- Men zegt dat het hof vnn cassatie gaat geraadpleegd worden
oni te weten of de tweegevechten niet konnen gestraft worden,

‚ Het order van den dag is het voordzetten der beraadslagingen over
de artikels van den budget van financien _
,l .
_
Na min of meer aanmerkingen en na eemge woordenwtssellngen

» - Eene jotîronw, verdacht van te мы on te Mechelen ‘in een
hotel, zilverwerk gestolen te hebben , is alhier aengeliouden. Zy zegt

over de voorgestelde veranderingen , worden de volgende artikels
ﬂengflämingnerwedden der bedienden voor den werkelyken dienst
den direkte belastingen , douanen en acoynsen

gebuortig van Gend en woonachtig te Parys te zyn.
_,
— l‘let hoog militaire geregtshot‘ heeft , gedurende het jaer 1833
66 vonnissen uytgesproken en 674 goedgekeurd. .
'
- Menlieeft alhier de tyding vernomen dat M. О Sullivann de
Grasz, onzen zaekgelastigden by het oostenryksch kabinet en 20
january te Weenen is aangekomen.
.

. fr. 4,144,300

Art. 3. - Jaerweddeu der bedienden vsn de waarborg.
l Árt. 4. - .laerwedilun der edvokaten van de adminis

42,170

irisas.................34,670
n А". 6. —- Remisen der ontvangers .. . ..
. 1,645,700
Art. 6. - .laerwedden' en remisen der verificateurs van

1 ‚L 12’ I

de meten en gewigten .

. .‚

.

.

.

.

.

.

.

.

I ‚m. 7. _.. Bureel— en rays-onkosten. . . . .

133,550

‚

;

Ì

~

De vergadering der fabriekanten die maandag heeft plantsl gn.'

Art.8.-Schadeloosstellingcn
. . . . . .. .. .. `102,900
y мы).
-— Haterieel . к... .
117,000
Í Dazitting word oni vier uren gesloten. Morgen openbare zitting.

had , is zonder gevolg geweest. De meerderheyd der aanwezige fa
brieknnten heeft houden staan dat de zoo gezeyde ambassadeurs,
die met do bank een kontrakt hebben aengegaen , geeneßending
hadden en hunne msgten zyn te bnyten gegaan. Sieur' debut-de
llerdt тешась vele moe te gegeven om te bewyzen dat de depu
tatie moest aenzien wor en als volmagtig , en heeft , na hevige

‘
Zitting _van den 4
« De zitting word om een ner geopend. lien geeft lezing van het
‘ verslag der voorgaende zitting, het welk‘. word aengenomen.

woordcnwisselingen , de statuten eener bandel-maetsohappy gele
zen. Er is besloten dat de statuten zullen gedrukt en nytgedeeld

~ l. d’Hofrchmídl doet eenen voorstel om bet uytvoer-regt dat op de
getĳden ‚ veulen , stieren , essen , kocyen ‚ kalvers , verkent , scha

pan en lammeren’gerteld‘îs ruf te‘sehaﬂ'en.

'

GEND , 6 впиши.

56,000

_

worden.
Niemand nemen.
heeft voor?.- die
len
inteekeningen
_" nieuwe Mp;
J ‘ “ ‘
.
. wil-A

’ Dezen voorstelzsl na het beraadslagen vonden budget uytgabreyd
‘. Bet is zonderlingdat defaßìiëksnt'en , die zoo vereenigd schenen
om petitien en klagtredenen te teekenen , nu zoo verdeeld z n. Men
is nieuwsgierig om diesaeugncnde de uytleggingol van den essager

'legt zyn verslag op het bureel neder over de vonde—

lingen. - De kamer besluyt dat het zal gedrukt en nytgedeeld
worden.

г ‘

’

_

п

de Gand te йодид,"
\

- l. Вишни in den naam der centrale sektie doet verslag over
vree ven leen krediet voor de munt.

_ .

фа.
kend Zgude-in
die in de een
uytgsven
‘leng verslag
voor den
meekt
kadaster
versoheyde
bestaen misbrnyken
, en stelt eenige
verminderingen voor.
к и ‘. .
~
’— Dit verslag zal gedrukt en uytgedeeld worden.

’‚

терм het verminderen der jaerwedden van de bedienden by het enregistrement.
ы ‚t.
i
_
~ llet is vier uren 5 de zitting word gesloten zonder dat men iets
mi.>

o

L, ~ -_

l
—.

.
.‘

-

_, t
1

ь.





SIBUR PRUMENT.
l

_

.
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‘

py van Ste-Czecilis door de regenﬁe betiteld word, en by gevolg aen
hare bevelen moet gehoorzamen , zal nien gemakkelyk zien tot hoe
ver dit algemeen gevoelen' zichvmoot uytstreklien. ’ `
7": '
 Den Messager de Gand zegt u dat de ka toen-nyvçrheyd in Bel—'
Ĳgien niet kan bestaen , wanneer de hollandsohe marine'de zelve 'nietl
n beschermt. n Wy zyn nieuwsgierig door den Messager te vernemen

-

‚,

iA

«il

doen aemien, meer zoomen inaenmerking neemt dat de maatschap

woordenvvisseling die verscheyde uren duert ontstaet hier'

beslist heeft. "

'su i-.f

drukking van het algemeen диссиден- inwooners van Gend willen

_

’ Het order van den dag is het voordzetten der beraedslagingen
overde artikels van den budget van financien.
-

i:

 Den burgemeester is eergisteren alhier uyt Brussel, alweer by
eenigen tyd was ziek geweest , aangekomen. De lrimetschslrpy van.`
Ste-Camelia , die door de regentie betaald word , heeft het hoofd
onzer rcgentie eene rerennde gegeven. "r
и
1 ~.
- De orangislen 'zullen deze serennde waerechynelyk ей de ‘nyt

Nil terra ingrato ревет; pejus alii.

:à
AUT.
я. Wy wisten
sedert lang dat' sieur Froment moed en aanhoudend-Y

bezit, wanneer het er op aankomt eenige kolonnen vunden_

eerloozen Héngger’de Glind met beledigende lasteringen te vervul
len‘,'meer Wy zonden nooyt geloofd hebben dat de schaemteloos-.
heydvan den gewezen bruodschryver der godelooze Sentinelle zooy

ver zich zou nytgestrelit hebben, van metzyne gal te durven bezoede-A
l'en, de gène die hem over eenige jaren eene almoos toereyktcn.` Het
is uogtans zoo; sienr Froment heeft willen toonen tot hoe ver de

n‘ndanltbaerhepd kan geen ‚ en heeft een nieuw bewys opgeleverd>
v'an het oud 'vlaemsch spreekwoord: «doet eenen `ezel dienst, hy

beloont u ...... .. ».Ver van ons dat wy eenigen opsteller van den Mes-I
s4 erby dit langoorig dier willen vergelyken; wy hebben alleenclyk _
een spreekwoord aengohaeld dat onze voorvaders ons hebben over-
geleverd , het is' immers onze schuld niet dat die eenvoudige Vla

mingen zich niet beter uytgcdrulit hebben, en ook wie zou ooyt
gedacht hebben dat dit _eens aen eenen Froment zou moeten toege-Ä

past worden ? Nn , laten'wy den ezel daer , (misschien zal _hy het.
voorwerp van een lied voor den opsteller van Moeder Gazette wor-.
den) en houden wy ons nlleenelyli eenige stonden op met sieur Fro .
menthaengez’ien by ons hier toe aeiizoekt.l_l
¿i l, y l.
_,
- л
`Waorlyk sieur Froment doet ons eenen slechten dienst nietI ons te,

verz'oelierl dat wy ons nog eens niet hem zonden bezig houden'. Mis-_
sçhién'zondenvv)I 'anderzins ons bepaeld hebben met lieni'alleenelyk,
tea'nthoorden dat alles, wat hy van M. А. Rodenbach gezeyd heeft,

de scbaemteloosste leugenen zyn die ooyt eenen'orangistheeft kunnen.' ,
uytdenken, meer n’u dagen wy hem nyt eene daedzsek te konnen aen
halen Adie den minsten schyn van waerheyd zou konnengeven-'aen
het geen hy’zegt wegens de betaelbaerheyd van ll. Alex. Rodenbach. ‘
liner wat willen wy ons ophouden met deleugenen van sieur Froment
te woderleggen? Eenieder die weet wie dezen sieur is, weet ook zyne
artikels haer weerde te schatten, doch'voor de gene die den opstellen
van den Messager de Gand nog niet tenI gronde kennen ,jzullen de.
volgende diiedzaken eenen middel zyn, om tot deze kennis te Кошель!
Wy waren bezig met eenige episoden. nyt het leven van sieur:
Froment by een te zamelen , wanneer eenen _ persoon , die bevv'eert

Ch. Froment zeer wel. te kennen, ons het volgende _wegens li‘em‘h‘eef‘t"
medegedeeld. Wy geven die bezonderlieden over de jongheyd. van
sieur Froment', even gelyk men ons die bekend maekt. Indien er па—
dien nog eenige uytleggingen of' terogtwyzingcn verdienden by
gevoegd te worden , wy beloven onze lezers , in het belang der 
waerheyd , hun de zelve mede te eleelen.` -_—- Ziet hier die medege
dee'lde nota.
_
Verscheyde steden van Griekenland betwisten zich de eer van de geboorte—
plaats van Homerus geweest te zyn„ maier zulks zal in щади-уз; geene het:
ebben, ten opzigtc van den gewezen soliryverdcr Sentinelle en tegenwoor igen
steller van een dagblad, dat men meer met walg noemt, «len Мгиауегфваш],
et is in een dorp van 'Pichi-dien dat Froment ter wereld kwam rĳm: ouders
waren arm‘. en dit was dc reden om welke den zoon , die den neem. van Karel

ontvangen had , niet lang in zyn_dorp verbleef. De natuur was wegens liep! mil
dadig, geweest,‘ want men bekende by .heme jong! аЕ Ewig@ ‚дерет leden ‚
die maer eenen bekwamen leermeester-moesten ontmoeten om teu goede gerigt r

te worden Woeleude van geest zynde liad‘hy -byizich zelven het besluyt geno- «_
mon , van zich neer Paryste begeven д met корд-нрав jan‘eldaer eemgebedie‘ ;
,.

',.‘_;

(ài )z
berouw ons te bereyden~tol het швы-615 nutten van het onbevlekt
Lain in den heyligen opvolgendenyaeesctien. Laet ons deel nemen in

KOOPHANDEL.

пуп pynelyls lyden met dit zondig vleesch te versterven , hetwelk
zoo дышат tegen den geest opsteet, en met het zelve nen eene

..

WISSEL COURS VAN GEND, val nu 4 rssliusr.

nauwkeurige onderhouding van do wet der onthouding en van den

Amsterdam kort, z/a 0l.. verlies.

vasten te onderwerpen.
Lect er ons ook do werken van liefde zoo geestelyke als lichame
lyke byvoegon , de arme bystaende , de zieke bezoekende en de be
drukte vertruostendc. Laet ons door >liet afhouden van wereldsche
траншеи ‚ door het neerslig bywoonen ven het verkondigen van

Rotterdam kort, i,2 0/1 verlies.
Рагу: kort, 47 1/4.
Antwerpen , pari.
Londen kort , tl. ia oo.
BORS VAN BRUSSEL, vis oss 5 nessus".
Belgien. Werkel. schuld. So
P Sicilie/i. Lcening 1821. . .
и
LV van ná mill. 95 5/8 Р Roome.
11
1831. ..
п
Aci. van e stad. ga ila P Вши/11111.
и ’ 1824...
11
Act. vsn de bank 770
Р Griekenl.
11 ` |825. . .
Holland. Werkel. schuld. 49 1/2
Spagnien. E. rente te Amst
i»
Doin. losrenten. 95
и
3 р. 0/0 to Рагу:
Оояст'. Metalliken . . . . . . 97 ila
11
Cortés te Lond. .

Gods Vl'ourd , door onze zedigheyd en unberispelyk ged rag een onze
inedebrooders voorbeelden van stigting en godvruchtigheyd geven ,
in eenen tyd dio bezonderlyk een God en :ien het bewerken van onze
zalighcyd is lnegelieyligd.

(De dis ensien voor den vesten ‚ zullen wy in onzen volgenden
N“ >snede eelen.)

ъ

Brussel kort, 1/4 ‘lo verlies.

Cert. Falc.. . . . .

Uylgest. schuld.

i2

P

ln de zitting der kamer van de gedeputeerden van heden , heeft
men verslag gedaen over den voorstel door den iniuister van justi

Belgien.
и
п
Holland.
Oostenr.
п

BORS VAN ANTWERPEN, van nsii 5 папину.
Werkel. schuld. loa
Spagni'en. E. rente teAlnlt
Uytgcst. schuld .ji
11
Id. le P. L. en A.
l... van 24 mill. 95 ila G
11
Uytgest. schuld.
Dorn. losrenten. 95
Р Prufssin. Leen. te B. |832.
Metalliken . . . . . . g8
Napels.
Cert. Fslc . . . . . .
Loten van 250 g Quo
l’ Sicilian. Leaning i821 . ..

57
37
ii
94
_.
9|

MP
3/5 ll
Bij?
F

cte , «by welken hy vraegt Ы. Cabot, lid der kamer te mogen vervol

Polen.

gen. De leden der kommissie hebben eenparigl lt die vraie?,` toe e
stsen. Ш. Cobet heeft gevraegd de beraedslaging ier over tot na et
abnnemen eener wet op de openbare dagblad-en brochuei' verkoo

Bmu'li'en. Leen. te I.. 1824.

VRANKRYK. — Paars, 3 meunier.

B_ugeeud , schryft aen den Journal des Débats dat hy en niet den

koning den brief van lll. Dnlnng verbrand heeft. Den National be
helst van zyi'ien kant eenen brief van hl. Carrel , welken dien van
den ~generael de Riiniigny tegen spreekt, zoo dat men al weder eenen
tweegevecht vreest. D.; voorledene vveek was waerlyk eene week

69

1/2

n

[dem 3 i/'i p n/a

','i

5/8

Handelmaetsch .

99

1/5

n

1824. . .

gi

5/_8 P`

Roome.

11

1831 . . .

gi

1/2

1)

Napels.

Rusland. Hope en Com . io'i 3/8
i-

и

Bankactien.. . ._



Cert. Falc. . . . . .

87

Id. te Londen... -

Insc.grootlioe . 68 1/8
Brasilien. Leeniiig 1823... 69 lli
PHYS DER OLlE. — Rvssri., 4 nsnnanr.
Zan".

Ozie.

Ковш.

fr. c.

fr.»c.

11
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8 75
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11
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88 50
7 п
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11
10 15 10 5
a
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11,1350 1.650

Quinquct-Olie . . . . . . . . . . . . |00 i
Lantern-Olie . . .. . . . . . . . . . . 98 п

я
1.

в
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Koolzaed . . .

.. .

Heulzacd . . . . . .

fr. с.

fr. с.

2’

27 50

95

n

о

п

a7

п

97

n

a

is

i\

'|00 50

as и
15 п
aa oo

v

11

Cameline . . . . . .
Hennip.......
Lynzacd

’ — Den barón de la Rochefoucauld-Bayers, is in den ‘ouderdom
ven 76 jaren overleden.
_

fr. c.
afi -i

Наш введен шнек.

'

5/8 Р

11

8088 VAN AMSTERDAM, van usi' 4 шипит.
‚
тыка. schuld. 49 31.1
Spagni'cn. E rente te Amst Ё 1/16
Uytgcst. schuld. п
ld. te Lond. 3 0/1.
7,8
кашынещп... ai 15/16
.i
Uytgest. schuld. ii 13/16
Amort. syndik..
Wennen. Metallikcn... . .. g4 9,16

n

van tweegevechten 5 behalven dat van H. Dnlong met den generael
Bilgeaud , hebben er nog vyl" andere plaets gehad , weer van twee,
elk met eenen dooden zyn geêyndigd._
‘ _- Ter gelegenheyd der bergraving van M. Dulong, zyn er ver- '
s'chej-ile persoouen aengehonden ; zominìge zyn onmiddelyk in чту—
lieyd geeteld."f""“_v
.
‘- Den vei'n'iiièrden muziekent ßerton Vis tot oñicier van hetÍiœ
gioen van Eer benoemd.

Loten van 300 g. ila

Holland.
n
и
11

pers , zou nylgesteld vvorden. Deze vroeg is toegestaan.
— Den generael de Rumigny, eenen der getuygen van den generael

»

9:1
1 1/:( .
‘t
—
57 1/4
37 1/1 l
23

Napels.

BUYTENLAN DSCH.

87

.

11

ig n
i3 11
i7 5o

fr. c.

р

п

BORS VAN PARYS, vin ou 4 павших.

 Eris op nieuw spreek van ons garnizoen te Ancòna te versterken.

` —- Den schouwburg van Пегас is door eenen hevigen brand in
ansehen geleyd.y
‘

orsiinine готовки. ‘msm cenas einem coulis. nous vu nu 3.

Renten 5 p. 0'., . . . . . . . .
Renten
Napelsclie
3 p.Немо
°,'„ . . . . . . . .
Eeuw. spaens. Rente. .
Koningl. spaens. Leen.
Spaens. Rente 3 p. 0/0. .

REGERING VAN GEND.
:Sffmu'rliiiiiz Looser-zuren. —— unica'.

. g,
к :t
_ l .
п Burgemeester

`'scl'içpencn , gezien den brief van den lieer minister-direkteur

van oorlo . in date agjanuary laetatleden , 4# afdecling, Noáiäâ , daer by berig
teßdqßßsgmlß “Пацаны: tegen de niet betalingdc-r logement-kosten, verzorgd

дыма-11:11:11: troepen niet konnen aeiigenomcn worden , alle de acnzocken by
het french соты-пышет aedaen tot het' bekomen dier betaling zonder gevolg

z yde
' ` , enhet belgisch ouvernement zich niet kolmendc stellen in de
Ева: van h_ef eerste, tothet vol oen der uytgaven belrekkelyk de expeditie van
et {ranscli leger van het noorden.
E'Inv ndaclit nemeude dat die неуды-1113 van le betalen de vergoedin voor loge-v
ment.
administratie huytcn “ее! stelt om het uytdien hoofde versc u'ldigde te
voldoen.
‘r
' t?
`

._ lu aandacht nemende dat eene som van-m, iôoírancs 75 centimen, voor voeding

Lecniug der Cortés. . ..

Roomsche Leening. . . .
Belgische Leening. . . .
`

_

‚ о‘

ad

105 65
23
75 lio
90
i
7i |14
37 3H

п

23

má 65
‚5
ä
_
„ _
gi 3/4
‚ч!
7 “Я 1371

|/j

и

11
11
gi 3,4
11 i»
97 5,8
LONDEN, osi' i Psanuser.

. '. . . . . .

88 34

_,

9| g
97 l

Belgische leaning . . . . . . .

97 оо

gêìïiliîeìfhe lzemng . . . . (ig |/2 u Hollandsche werkel. schuld .` и lli
WEENEN, nel ai пищит.
Metallikcn Ё . . . . . . . . . . 95 5/8 [1 Banliactien. . .‘ . . . . . . . 1123 1/1

aen 24,315 manschappen bezorgd ,is oiilvangen geweest, dus dat de vergoeding
vlooi idcren man moet bepneld worden op 50 сеппшеп.`
‹
,'Brengen ter-kennis der houders van logement-billietten met voeding , afgege

ADVERTENTIEN.

ven den i’ en 18 november |832, cn van den i tot den п january 1833 inclus ,

dat zy zich mogen aenbieden, te beginnen met den ödcler maend, in den bureau
der militaire logementen , alle dagen (de zon- en feestdagen uytgezonderd) , van
negen uren 's moräens tot ’smiddaga, tot het {ontuangen der vergoeding van 50
centimen voor voe ing voor iederen man en dag.
De betaling zal gedaen worden tegen overlevering der logemenlbilletten met
voeding , dragende de dagteekeninien hier boven gemeld.
Gedaen ten stsdh'uyzc , den 1 fc шагу 1834.

io§ 55
7:1
20 30
75
. 8 7{8
7|
п
7 3/8
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BERIGT AEN DE MlLlCIENS EN BORGERWACHTEN.
enZy
verlangen
die vermeenen
er over redens
te reklameren
tot vrysœlling
, konnen
vanzich
denndresseren
militairen ten
dienst
kanworf
te
Ч)
CH. MAST , Zaekwaernemer , Nederkauter, N0 ia , recht over de ЗапишитеЪ
ill het Varken , te Gend.
__,

› Graef D`Hns.

_f

скости vnnnoonnva

Ter ordonnantie , den „Книги ‚ ВОН!"

van ex'rm scuooss '
т

вш, двшв- вы впввв-воош.

CIRQUE OLYMPIQUE DE м. 110188Б'1' ,
sirui': son LA ruina mis eicozze'rs, a Ginn.
1

v Den Notaris EVlT , te Aelst , zal ten verzoeke van d'erven van wylentjofho“
weduwe van den heer Vis neil Bsoocss, te Aelst, rer plaets hierna 52mm

verkoopen, op 7 february 1834ч om acht uren voormiddag, :nio koopen его“, _
schoone Eyke, Popnliere, Abeele- en Boeke-Boomen, dienstig voor @adb

{А1130шд'11111 jeudi, 6 février. pour les représentations de Melle. нить _..
Les trois Hercules , sur 3 chevaux sans selle, par MM. Auriol, Adolphe el’

assen, scheeptemmering enz , staende o

Ligbbai-il.  Exercice de утёс: et Жадные, par Мене Francisca. — La jolie

op den Ilcebroeck, ontrcns 't Doorelaere- 'nppellekem Op langen Ч" "n

.lenient

папе. — .Majeur chez les Tonneliers , scène comique , par M. Charles

ing` mits stellende goede gekende borse.

ct tous es sujets de la troupe. -— МсПе Wilhelmine fera diverses exercices de
forte, sur un cheval sans selle. -—— La Vie d`un Soldat, scène à travest'
ens ,
par M.4 Charles. - Le уют! Ecart ‚1111- 5 chevaux sans selle , par M. Liebbard.

._ Exercices et [литыми comiques , par M. Auriol, grotesque.

eene groom partye bosch И М".

j

Benina'. ’

.

_Pri'x :les places : Première , 2 fr.; seconde, i fr.l 25 c.; parterre ‚ 50 centimes.

cours Pourirns тв ANTWERPEN.

n

i

Men brengt ter kennis der gemeentons der enîpersoonen welke ведет
hebben tot den dienst der Pompiers ‚ dat de стираете van штативы,
tonde gecompletecrd \vorden‘, men zich kan aenbie en , mits vercelllße

.___-_irq

вопившим винт Dixit STAD GEND.
voleendc
konditien
:
_
_ _ _
12 Те hebben
voldaen
sen de wet op de nationale
milme,
en den ОШ“ rdûìl

overledene von den 3 tot den 4 february.
‚ Pieter de Grave , oud 53 jaren , toeziender der werken . Antwerpscliestraet.

Theresia Versgeinoet ,_weduwe Thnytschaver , ai j_aren, St. Antoniuskaey. —
Eduard Slcpnian, 19 jaren , boyten de Kortry и cpoort. — Pieter Delroise,
ao jar'en . soldact , militaire hospilael.' Karel Lombaert, 19 jaren , soldact,

bezittende
van aovan
tot 36
jaer ; van eerlyk gedrag , goede “den en _ Мат"
. за Dravenzyn
bewyzen

if*

afgeleverd door den burgemeester hunner gemeente ;

3° Noch vrouw ‚ noch kinderen hebben.
Zich te vervoegen by den kommandant van het koi-ps.

{тайм hospitael.-Maria de Buck , huysvrouw van Leene', '33 jaren , Stop el.

цыган. — Nephthslia, Demonio', hoysvrouv E_ykclhosch, 42 jaren,
1

н

{amish-act.- - Jan Baptiste _de Rycke , 56 jaren ‚ dagloouer . Molenserstraet. _
- _ м..г1;1 de Wilde , hiiysvrouw Masquelier ., iig Jaren ,-Stuk.~ Karel van de Putte ,

Minen, daglooner', Molenacrstraet. — Negen kinderen onder de 7 jaren.
ч.

l

.
v

‘l

.

DRUKKERY VAN l. F. BLOCKEEL , _
‘
3.

.
...

М 111 sr. мин ‚ ii° 16 ,_'rn orlo.
.11..
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N° 17.

DEN VADERLAN
De Belgen zyn
meer zy verdragen

à‚
ZATERDAG ‘8 FEBRUARY 1834.
мл ними-щи

.

Bancos, 5 rasausav.

BELGIEN.

De gewoonelyke winter tentoonstelling der bloeyeude planten
en gewassen , door de provinciale maetschappy van landbouw‘ ‚
tuyn- en krnydkunde , te Brugge, zal alhier plaets hebben in de zael
van de koninglyke maetschappy van Rhetorika ‚ en voor het publiek

Hanssen , 7 гввпщвт.

камин Dna vonmvln'rrßumwoonßlßnnl.
Zitting van den 5.

~

zigtbaer zyn den 7 , 8 en 9 February aenstaendc.

Voorzitter M. ltaikem.

Om een ner min een kwaert word île zitting geopend. [-1- llet ver
nde zittin
word
e ezen en
_.
“age‘tlîili‘dïroígheden
dag isghet
vooîdzetten
deraengeuome
beraadslagingen
over
de artikels van den budget van financien.

‚

M. Verduno» stelt eene vermindering voor.
Eene hevige woordenwisseling ontstaet om te weten welke ve;
mindering, of de gene van lil. Verdnssen of de gene der centrale se tie men zal aannemen.

Ziet hier de aengenomene artikels r



Art. l.  Jnerwedden der bedienden van het enregis
trement
. . . . . . .
. fr. 346,945

Art. 2. -— Jnorwedden der bedienden van den zegel
Art. 3. è Bedienden der domeynen
. .
Art. 4. - Boschwachters .

.

.

.

.

’

Carolus Bouckaert, herbergier te Oostonlnp , aen de barreel Laage»
daal, stond om sich te bed te begeven, alswanneer volk op zyneV
deur kwam kloppen. Hy weygerdu eerst open te doen , meer het
kloppen voorddurende, doet hy zyne deur open , herkent den ge
naemden Lodewyk Kerckhove , swirls-knecht te Oostcamp , den wel»
ken met eenen grooten steen hem eenen slag op het hoofd tuebragt
dat hy achterover bnyten kennis viel. Dezen herbergier bevind zich
in groot levens-gevaer. Dojnstieie heelt, zich aenstonds ter plaets
begeven en vervolgt de misdaed. Den betigten Kerekhovcn is reeds
aengehonden.
‘

— By vonnis der korrektionnele regtbank te Brugge van den 31 l

4231133
2%7iâ70

january 1834 , is den genaemden Georges Bergman oud v25 jaren ge’

t t

den dienst van dona Maria , veroordeeld geweest tot een jaer gevang
zitting over het toebrengen van eene poignard-steek in den avond
van den 3| december laetstleden , aen Jacobus Tyshoogendyck , tim

. ~.

De zitting word om vier uren en halt“ gesloten en verschoven o
mor en.
8
Zitting van den 6.
Om twaalf uren cn halfword de zitting geopend. — Het verslag

boeren te Weenen in Oostvriesland , als sergeant geënroleerd voor

merman te Oostende.
т

GEND ‚ 8 папаши.

word
elczenvan
en aengcnomen.
_
Пинок-дщden dag is het voordzetten der beraadslagingen

Tot hier toe wisten wy nog niet wie den expediteur van den
Nomerie Gand was ; ook is dit eene zaek die van geen boegenaem .

over den budget van financien.
‚ Ziet hier de aengenomeue artikels :
Art. 5.  Remisen der ontvangers.
Art. 6. — Remisen der greﬂiers.

fr. 702,410 00
‘
17,000 80

`Art..7. - Bureel-onkosten.

»
п

gelang voor het publiek kan zyn. Indien wy hier heden van spre
ken , het is om dat enz'. lezers den ongelukkigen tyd zouden bekla

gen in welken vvy leven , gelyk de ornngisten 'onophoudelyk in

15,000 0
22,500
30,300

hunne dagbladeren roepen. Inderdaed wanneer men ziet dat eenen
fabriekant expediteur van eene gazette geworden is , zal men niet
moeten bekennen dat koophandel en nyverbeyd vernietigd zyn?

s

56,700 00

Vraagt het liever aen sieur Couvreur-Van Maldeghem , want het-is

Art. 11 .Á- Onkosten voorde koolmyn van Kerkraede»

150,000 00

х . Art. 9.
8. —
- Onkosten
Materieel.voor. regterlyke
. . . .gevolgen.
. . .
Art. 10.- Onkosten der domeyne .
‘

'

-- Zondag 2 february , ten negen uren ’s avonds , den genaemden

.

.

.

.

.

И
п
n

van dezen dat wy willen spreken. Hamam zynen цвет en met
‘zyne komplimenten en dat men eergisteren avond by ons is komen
276›600 00 vragen om eenpak Manager de Gand nner Ryssel en de omstreken te
50,580 08 zenden.
.
.
239,708 30
Zullen onze lezers nu niet moeten bekennen dat er geen geluk

.

n

210,000 п

KAPITTEL V —- Administratie der asten.

Art. l.  Jherwedden der bodiendbn
Art.\2. - Materieel.
. . . . , .
Art. 3. — Transport der staetsbrieven .

Art. 4. -- Landelyke posten .

.

.

.

.

.

De zitting word om vier uren gesloten. — Morgen openbare zit
ting.

meer voor het land bestaet , wanneer eenen fabriekant gelyk sieur
Couvreur-Van Maldeghem de expeditie doet van den Messager de

Gand ? — Moeder Gazelle zal er een kluglied moeten over zingen.
A

Sir llamilton , geheymschryver van het engelsch afgezantschap
is naar Londen vertrokken.
`

-— De centrale sektie die belast is met een verslag te doen op den
voorstel, betrekkelyk den vlas-en lynwaedhsndel , is zamengesteld
nyt MM. de Meer de Moorsel , Dubus , Desmaizieres , Verdussen , Dn
gniolle , Schaetzcn , Beckaert en Frisell.
 De leden der kamer , die de centrale sektie nytmaken tot het
in overweging nemen van het ontwerp van wet op de communale
inrigting , hebben hunne onderhandelingen begonnen.
- Een vyfjarig kind is door eenen biervoerders~wagen ontrent
de Sehaerbeeksche-poort overreden. ‘

y

- Eenen landbouwer der omstreken dezer stad heeft den 31

i january ryp koolzaed ingezameld.
l

As'rvvnnrex , 6 renamav.

Onze dokken zyn byna geheel ledig , de meeste schepen sints
eenige dagen van de heerschendel oosten winden gebruyk heb
bendegemaekt om te vertrekken. lllen verwacht slechts een aen
tal aenkomsten met het eynde der maend of het begin der volgende.
f Alle de schepen die aen den mond der Schelde en op de reede van
[Rammekenn lagen zyn insgelyks met den oosten wind in zee ge
‚’leopen. Hen rekent dater in de vyt“ Iaetste dagen uyt de onder
scheydene havens van de Manche en de Noord-zee tot 900 schepen
‘ zyn uytgevaren. Vele der zelve waren er sedert 10 weken door de
‚ gedurige tempeesten opgehouden ,en die gedwonge ophondingne
heeft aen de uytreeders groote verliezen veroorzaekt.
— De syndikale kamer van de makelaers dezer stad ‚ werkt om
sienr Jacq. Levoir te bemagtigen tot het dragen eener procuratie van
1 M. Morand. Dezen sieur is Hollander van geboorte; deze aenmerking
zal genoegzaem zyn om de diesaengaende hier over opmerkzacm te
maken. Hoe vele onzer landgenooten zouden hier toe niet geschikt

Den Messager de Gand is met de fabrieken ten eynde van zyn, ‘
latyn. Heden loft hy het geen hy gisteren beledigd heeft , en tracht
de ambassadeurs te verschoonen na tegen de zelve eene menigte

zyner gewoonelyke komplimenten te hebben nytgebraekt. Dank aan
de regtzinnigheyd van sieur Froment die ons bekend heeft te droo
тап ‚ wy weten nu op welke wyze wy de veranderlykheyd van het

orangistsch dagblad moeten uytleggen.

Voorzitter. —- lll. Биотип, raadsheer by het het“ van appel te Gend.
Leden. _ MM. den markies de Rodes , grond-oygenacr te Gend ‘
van den lleeke Dellafaille, id. ibid; de _Smet-Bossaert , koopmanî
uytreeder, ibid 5 J. Lippens, grond-cygenaer ibid ; Dubosch id. te
Sleydinge; d'lluyvetter ‚ burgemeester te Eeeloo; Vermeersch, id. te
Ertvelde; en Plasschaert, ondernemer van openbare werken , te
Bonehaute.
—- lll. Rappo, bygenaemd dan Hercules , is alhier aangekomen , en
Бас! in deze stad eenige vertooningen gevenlyne eerste vertooning
zal morgen in den grooten schouwburg plaets hebben.

_ De Gazelle астра-остей: West-Vlaenderen, die gewoonelyk bare
nieuwstydingen volgens Moeder Gazelle van Gend geeft, komt eenen

kleynen misslag te begaen. Zy luaekt de Bruggelingen bekend dat
eenen voorval die den 1 dezer te Gend geschied is , den 3 te Parys l

heeft plaets gehad.

’

een Ы. De Borgher ‚ beenhouwer in de Beenhouwerstraet; hy woog

1147 kilogr. Die van de Weduwe Delaet Woogen 1047 en 939 kilo.

inwooner gelokt door roepen en schreeuwen dc dieven te doen

Die van de wed. Marconr 959 en 893 kilo.

vlugten.

Antwerpenaer.

- De goude medalie voor den zwaersten os is dit jaer toegewezen

—- Sedert eeni ge dagen is de briefwisseling met Holland weder ge‘
noegzaem regelmatig hersteld.

-

Heden word voor de korrektiomlele regtshank opgeroepen de
zaek der dry sieurs die over ecnigen'tyd den godsdienst in de kerk
van St-Michiel gestoord hebben.
- De kommissie van onderzoek, benoemd door het comité van
conservatie dezer provincie en bevestigd door het gouvernement,
tot het overzien van het ontwerp van een groot oytwaterings-kanael
tusschen Zelzaete en Blankenberghe , is zamengesteld als volgt :

 In den nacht van den 30 tot den 31 der voorledene maend
zyn eenige dieven langs het dak in het buys van den genaemden'
Corthals , te Westrem, ontrent Wetteren, ingebroken. Het is den

zyn ?

ì

—- Den 3 dezer heeft men te Aeltre uyt eenen gracht het lyk'van
den genaemdcn Pieter van Parasen opgevischt. Volgens de verklaring

l
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van den hoelmeester schynt het dst by by gevolg aen eene stoyp

het nytherstan‘ van ‚dan cholera dat men het groot getal overledenen
moet toeschryvcn. Er zyn in die zelve stad gedurende het verloopen

len een straf. Ondertussohen eenen persoon , die rnen zegt den p"
sident der societeyt van Ste. Снасти te zyn , had eenen pompier щ
eene vlaemsche openhertigheyd de rol hooren beklagen die me.
hem voor de poort van den burgemeester deed spelen , niet voorde,
dienst maer nyt eene tegenstrydige denkwyze cn oordeelde di
strafbaer. Wat deze strafbaerbeyd aangaat, ik wil hier OYEHIÌ:
beslissen , maar ik heb vernomen dst den pompier die niet veel se.

jaar 45 houwelyken aangegaan.

negenheyd voor den borgemeester getoond had , met te zegge;

trekking iu het water gevallen is.

 Het blykt nyt de registers van den borgerlyken staat van Gee
raerdsbergendat er maar 225 kinderen geboren zyn , terwyl er 321

persoonen , gedurende het voos-leden jaar zyn gestorven. liet is aan

— Men schryft nyt Luyk dat het besluyt van den gouverneur der
provincie , den baron Van den Steen de Iebay , hetwelk de kiezingen
vernietigt , aen het kollegie van burgemeester en schepenen door
M. Nothomb is genotiﬁceerd geweest , die hun moest потов—

kan zich daar aen te gedragen. liet besluyt in kwestie behelsde noch
beweegredens noch consideranten i de kiczingen worden er een
voudig in vernietigd verklaerd. De antwoord van borgemeester en

schepenen nen den gouverneur is geweest , dat zy zich aen zyn be
sluyt niet konden gedragen , om dat het noch op eene wat noch op

een besluyt gevestigd is; dat het ontsla van Ц. Dejaer eene zoek is
welke den regentie-raed sonvereynelylî Неф: gevonnist; dat den

и dat hy wenscble het te zien regenen n in het kot is gaatekenrù‘
eeniga dagen.
’
Vale aanmerkingen zouden wegens de screnade , wegens de mg
pompiers , wegens het toa'uyehen vergezeld van schuyiïelingenfÄ
wegens de vrees die men ad van eenen chsrivari of sehominh
hier konnen gemaakt worden , maar ik onthoudt: my voor te
oogenblik hier van ‚ nyt vrees dat mynen brief te lang zou гуще.
gy hierom hem misschien morgen in uw dagblad niet insertos:
kennen plaatsen.
Aenveerd de uytdrnkkingen myner hoogachting.

ansx.

gouverneur slechts de kiezingen kon vernietigen voor gebrek in de

formen , het welk aen deze niet kan verweten worden; dater dus
zou worden overgegaan tot de aanstelling van de nieuw gakozeno
leden der regentic. Inderdaad de MM. llubert , Delfosse en Closset
Wouters zyn verzocht geweest dan eed al“ te leggen ; den eersten al—

leen heeft het gedaan , de twee andere hebben hun ontslag gegeven
en zyn vervangen door hunne suppleanten HM. Piercut en Robert‘

Closset.
.
-— llet is maar al to weer dat in eene steenkool-myn ш Baden
berg, by Aken, ten gevolge van eenc instorting van sordo, 59 werk
lieden zyn omgekomcn. Deze ramp dompelt verscheyde gemeenten
in rouw; onder de вмещает; zyn 34 huysvaders, die 90 kinderen
in de nyterste armoede laten, Ongehoorde poogingen zyn eenge—

wend om de ongelukkigen te redden , maar laten wcynig hoop dit
doelwit te bereyken. Stoomtnygen van de kragt van 178 peerden
zyn in werking gebragt om de waters nyt te putten , en men ar
beyd om langs eenen anderen ingang ter plaats te komen waar men
denkt dat de ongelukkigen nog levende kunnen gevonden worden.
Benen grooten troost in te weten dat aan de eygcuaevs dor myn
niet kan verweten worden van eenige voorzorgen te hebben ver
waarloosd in het delven , en dat zy geene kosten hebben ontzien om
de slagtotl‘ers ter hulp te komen.
~
_ Den 29 january is eene zweedscho brik op de kust vsn Duyn
kerke geworpen geweest ; gelukkige poegingen zyn aangewend ge
worden om het sehaepsvolk te redden, het welk inderdaad gezonden
behouden op dan oever is gabragt geworden; doch dry personuen

zyn door eene woedende golf medegesleept z twee zyn gered gewor
den , den derden is niet meer wedergevendon.
~. In do Pyrencën , zoo als de dagbladsren ons mededcelen , heeft
men eenige roggehalmen , die in het begin van november geplant
waren , als volwassen uytgetrolsken. lien herinnert zich niet van
ooyt zulks in dit saisoen gezien te hebben.

—- Er komt te “’cenan een verdrag openbaar gemaakt te worden
dat tusschen den keysar van Oostenryk , den genen van Roeland en
den koning van Pruyssen gesloten is, en by welk zy zich verbinden
van aan geenen persoon die zich aan staatkundige misdaden heeft
pligtìg gemaakt, verblyt‘te verleenen en de' zelve aen hun respectiet'
land over te leveren om gestraft te worden.

¿el de» правде: van den Vsmzsnnss.
Indien ik ива. sedert eenige dagen niets heb doen toekomen, het
is gebrek aen tyd en geenzins aen stoffe dat my belet heeft, Ik
mcynde u eene antwoord aen sieur Froment toe te stieren ‚ maar gy
ĳl my voor gegaan, weer over ik u dankbaer blyve, en zal тупа

acnmerkingeu op tyd‘en stond doen gelden. Heden heb ik UEd. iets
anders te melden, dat , wel is waer , kleyn in zyn eygen is , maar
nogtans aen vele uwer lezers tot nadenken zal strekken. ._- Ziet
hier de zaak.
Dynsdag avond ontmoette ik verscheyde pompiers met het geweer

in dan arm en meynde dat men ergens eenen persoon ging aan
honden , maar groot was myne verwondering wanneer ik deze man

TWEEDEN BRIEF

¿en И. na Ferns , lid van de kamer der eolhsoerlegenwoosds'gm
Gcnd ‚ den a february |83(v
De dnedzsken, in mynen eersten bricfacngehneld, zoo ik шиш

zullen den mond moeten gestopt hebben aen de gene die den mo
uytvocr van ons vlas , kladden en werk willen voorstaen , ten in
desde der geringe klasse om de grondcygenaers te bevoordeelige:
Zy sullen waersuhynelyk hunnel verdediging achter hun laetstels
werk , de volledige vryheyd en het afschaffen van alle douanen, zo“
ken
; moor even
als opbekennen
andere punten
zullen
zy wegens
dit hum:
magtclooshcyd
moeten
‚ wanneer
zy eens
met тащит;
heyd hier over willen nadenken. Men heeft hun meer dan een here
zen dat deze onbeperkte vryheyd van koophandel en afschaﬂiugw
douanen maar eene herssenschim is die alleenelyk in hunne inbeel‘

ding bcstaet , en nooyt tot dit punt zal werkstellig geraken. (lot
ware het nutteloos hier over in het lang te willen handelen, du'
dit geene opregtc en gegronde tegenkantingen meer kan lydcn, es`
alleenalyk maar word opgeroepen door de gene die openlyk hs;
eygen belang voor het opcnbaer welzyu niet durven stellen. Doch
terwyl myn inzigt niet is de zaek van het behouden of efsohoifendc
douanen te behandelen , maernlleenclyk maatregelen te seeken,or
een half millioen onzer arme landgenooten ter hulp te komen, dtv
den vlas- en lynwaed-handel te bevoordeoligen, bepaal ik my byt
aenhalen van eenige daedzeken om uw stelsel, bet wolk ook het my
is , te staven ‚ en tot het bcreyken van ons oegwit te komen
«Wy moeten onze lynwaden voorstaan n is dan algemeenen roep
meer men is het niet eens op de middelen die men hiertoe mot‘

werkstcllig maken , om dat men zich dikwils een den handel wey
nig verstaat. 51. Alex. Rodenbach, by voorbeeld , vraagt l() ten hon`
derd op den invoer dcr duytsohe lyuwndon. Volgens my , zou in
beter gedaan hebben met een regt van 30 ten honderd gevraagd te
hebben , om dat hy op deze wyze waerlyk dan opregten voorkeur
zon gegeven hebben aan de kortrykschc lynwaden van 12 à 13 stuf

vers de al. Eene el kortryksch lynwaed van 13 st. is het dobbe`
Weerd , onder alle betrekkingen , van eenc el duytsch lynwsed un
10 st. Мои moet hier voorafgaeudclyk bemerken dat onze lynwsalen
van 8 a 10 stuyvers te zwaar zyn om tot voering gebruykt te worden
de kortrykscho van 13 st. zyn veel Iigter door de Fynle ‚ en het w."er
juyst de zack deze tot het gobruyk van voering te doen dienen , mlb
de zelve ook grys te doen verwen en te cylindreren.
Op deze wyzc zouden wy met onze ligte lynvvaden konnen hnmlr
len, en, waren de invoerrì‘gten op het duytseh lynwaod hoogcl'ya
zou dubbel voordeel bestaen om onze lynwaden ‚ zoo voor den Pl."

als voor de deugd te gobrnykon. Men mag dan den voorstel ПЛ
M. Alex. Rodenbach als van weynig belang aanschouwen.
Eenieder begrypt ook dat wanneer het vlas in ons land niet bl'l’
onze spinsters geen work hebben , en den handel in багет?“
kwynen. Dozen handel nogtans is van veel belang voor de germi“
landbewooners , en men moet eenige def-lon onzer Vlaenderen 600"
"yst hebben, om hier over met kennis van zaken tekonnen eordecla'"

Wanneer het vlas niet te hoog in prys stnot , het welk ища!"

nen vnor hct hnys van den burgemeester zag halte maken. Ik begreep

schied wanneer de vremdeliugon ons vlas niet komen opkvupiu’

dadelyk waer van er kwestie was wanneer ik de cors en trembounen

kennen onze arme lnndbewooners er 'sich verschaffen , het МИН!

zeg blinken , en do clarinetten uyt den zak zag halen; eene Serenade

door hun huysgezin doen spinnen. Een deel van dit garen word Yi"
weven , en een ander verkocht, het zy op de merkt, het zy цеп df“

moest aen den genezen burgemeester gegeven worden , en ik bleef

om te luysteren. Myne aandacht die ik op het muziek vestigde wierd
welhaast door een kleyn geraes aen myne zyde opgewekt, alwaer

winkelier van het dorp die het neemt togen brood, kleedcrell 0f Wfl"

ik eenen der vrienden van den borgemcester bemerkte die eenen

en brengt eene winst op voor den winkelier, die dit garen, НИШ
hy het zelve niet doet verweven , sen de koopmans verkoopl- Ё”
ziet dus gemakkelyk wat nut eenen dusdanigen tak van "tu"
heyd voor ons land moet opleveren, en nogtans zoo vele роддом"
laten zich door eene geringe winst, winst die maar in schynbil

kaporael der pompiers] scheen aan te spreken.
Nieuwsgierig om de redenknvcling dezer persoonen te weten ver

nam ik welhacst dat het een zaek van opinie was. Den pompier

kelwnren. liet spinnen verschaft dan het best-‘ten aon het hqugeln

meynde waerschynelyk dat zyne denkvvyze zoo vry was als die van

den en vyanden zegt men gemeenclyk , en dit is hezonderlyk waar
in politieke zaken. Dus zal men immers nooyt sieur Bossehaert de

staat, verblinch! Om dat den eygenaer zyn vlas cenigß вид"
meer een dan Engelschman kan verkoopen , hy neemtwel'mg‘rì
acht dat , wanneer de landbewooners in armoede la\'et1’_l'l“'“_
nen zekeren rykdom kan genieten , want, dat hy dit inl-’lîflìl

hand zien drukken aen Tydgat , noch sieur Froment aan eenen pa

dacht neme, de goede reden moet hem overluygen dall!!1w ‘n

triot dan arm geven; en het moet dan ook niemand zouderling
voorkomen van eenen pompier aan te treffen die zoo veel genegen
hcyd voor den burgemeester niet heeft als sieur Messiaen.

midden der armoede niet wel in weelde kan leven. Den ryltdolll"l
den groodeygenaer spruyt immers uyt het vrelvarcn der tiener
hem dezen moeten verschaffen. Nu , wanneer de laudbchOflm’ t
zyn , wanneer zy by gebrek sen werk, moeten gacn beddfn'd

zynen burgemeester , en dat hy zynen dienst maar niet het afstaan
zyner opinie nen de regcnlie verschuldigd was. Elk heeftzync vrien

By eenieder zou dit als zeer natuerlyk aanzien worden, en eenen
pompier die den burgemeester van Gend voor den besten patriot der

stad niet zou herkennen , zou men hierom niet ‘pligtìg oordcc

welzyn, wat welvaren en voorspoed konnen zy , ilk Wg met
„шеи,

grondeygcnncr, maer den staat toebrengen? llet zyn de“,

(3)
wiens getal wy met ll. Eug. de Smet, op een half millioen mogen

BUYTENLANDSCH.

rekenen , die eene bron van welveren van het land konnen zyn , in~

ENGELAND. - Losnlìl , 4 Immer.
lieden heeft den koning de zittingen van het parlement geo—
pend. Ziet hier de bezonderstc uyttrckken der redenvoering die by
uytgesprokeu heeft.

dien men hun , door het verbieden van het vlas uyt het land te laten
trekken , werk bezorgde met spinnen en weven ‚ en die nu tot last
der communen dienen. Het is deze klasse van menschen , het zyn die
hnyagezinnen, die elk eene fabriek op hun eygen maken , die moe
ten geholpen en bygestaen worden, en op welke manier zal men
zulks konnen doen , ten zy met hun werk te bezorgen?
Het vverk voor den landbewooner is den rykdom van ons land;

Na de дышащие inleyding en eenige opmerkingen over de

verschilligc ontwerpen welke een de beraadslagingen van het par
lement zullen onderworpen worden , gact den koning aldus voerd :
u Het gestadig oogwit myner staetknnde is geweest van een mync
onderdanen te verzekeren het ononderbroken genot der weldadcn
van den vrede. In dit oogwit ben ik ondersteund ewordeu door de
goede ecndragt, die zoo gelukkiglyk is daergeste d geworden tus
schen myn gouvernement en dit van Vrankryk , en de verzekeringen
welke ik bekome van de vriendsclmppelyke gesteltenissen van de
overige mogendheden van het vast land , geven my het vast betrou
wen voor de voordduring van den goeden uitslag luyner poogingen.
o lk heb echter te beklagen dat nog geene deﬁnitieve overeenkomst
tusschen Holland en Belgien is gesloten geworden en dat den berger
oorlo g in Portuguel nog altyd roordduert.

het werk kan hem niet gegeven worden zonder dat men maetrege
len neme om den vlas— en lynvvaedhandel te doen herleven; het
herbloeyen van dezen belangryken tak onzer nationale nyverheyd
moet eene nieuwe bron van voorspoed en vvelzyn voor ons vry va—
dorland openen, en het is tot het bekomen van deze dat ik ook
alle щупе poogingcn by de uwe zal vervoegen. Indien ik aen
iemand anders dan aen UEd., Nynheer den volksvertegenwoordiger ‚
rayne brieven toezoud , ik zou dit gedacht tot in zyne lactate ge
volgen moeten uytbreyden, en moeten doen zien dat het werk ,

het welk den vlas-en lynwaedhandel op de communon onzer
Vlaenderen moet verschaffen , een dubbel voordeel moet hebben ,

u Gy megt verzekert zyu dat ik niets zoo zeer begeer dan alle ge

te weten: het uytroeyen der bedelary en het vermeerderen van
’c lands rykdom. Meer gy ш hier van overtuygd en wat meer is ,

legenheden waer te nemen , ten eynde by te dragen tot het behoud
van den мы van veyligheyd en vrede in die la nden walkers belan
gen in nauw verband stnen met die van myne staten.

ik zou macr konnen nog eens herhalen dat reeds zoo dikmaels is

bewezen geweest.

«liet de dood van den lnetstcn koning van Spangnien hebben
wy niet gehaperd het erfregt zynet doehter de infante te herken

Benen anderen tak onzer belgische nyverheyd , die in rergetend

hcïd schynt vervallen te zyn en dio nogtans onder zoo velo be
trekkingen de aendaelìt onzer vertegenwoordigers verdiend , is de
fabrickatie en handel in konssens. Op dat dezen mynen tweeden
brief zyne bepaelde lengte niet zou te bnyten geen, zal ik in
mynen volgenden over dit slaeh van nyverheyd UEd. eenige aen~A
merkingen onder de oogen leggen.

Ik heb dc ecrUEd. met vele achting te groeten.

nen. Ik zal met de nauwkeurigste aendaeht en zorg opvolgen den
loop der gebeurtenissen die konnen bydragen om een gouvernement
vast te stellen , waer van dc vreedzame staving van het grootste ge—

wigt is voor Spangnien en voor de rust van Europa.
o Den vrede van ankyen is niet meer onderbroken geweest se
dert de overeenkomst. met {Пометы—АН gesloten; en ik heb het

vertrouwen dat dezen vrede door geene nieuwe toevalligheden zal

S. F. Veauuns- Шицнв.

bedreygd worden.
o Myne voorname zorg zal zyn van in de onderhandelingen van
dit keyzerryk met andere me endheden te voorkomen alles wat

Ziet hier de dispensien die de Vastenbulle eyndigen en die wy by
gebrek aen plaets in onzen voorgaanden N° niet hebben kennen
mede doelen :
I. Wy stuen toe het gebruyk van vleesch op dc zondagen, maen

voor het toekomeude deszelfs

esteudigheyd en enafhnnglykheyd

zon kennen verhinderen. п

Den koning sprekende van den inivendigeu
onder andere :

dngen , dynsdagen en donderdagen van iedere week ; te beginnen

van den eersten zondag van den Vasten , tot den donderdag voor
Palmzondag medebegrepen.
II. Wy gebieden aen die gebruyk zullen maken van dezen oorlol"
zich maar eens dogs behalven den zondag, met vleesch te spyzen;
en zich altyd op do zelve maeltyrl , den zondag zelfs niet uytgeno
men , te onthouden van allerhande ìlaeh van visch , schelpvisch of
anderen.

staat des lands zegt

«De verslagen die u zullen onderworpen worden nopens den

staet der inkomsten vergeleken met dien der uytgzven zullen zeker
lyk zeer voldoende bevonden worden.
‘ - ‘
‘
D Ik moet beklagen de voordduring|van den meeyelyken toestand
van de eygenners en hueraers der gronden; ndgtans van den anderen

kunt , den мы des lands, onder het betrek van -deszelfs duerzame
rust, van zynen koophandel en van zyne maniifacturen , levert het
troostelykste vooruytzigt op van eene voorgaende verbetering. n

, Ill. “ly staan toe het goln'nyk van beter en van nllerlcy soort van
zuyvel , ton tyde van den geheclen Vasten ; ter uytzondering van
den nssohcn-Wocnsdag en den goeden-vrydag.
IV. lVy staen toe eyercn te eten alle dagen nytgenomen den as
echen-woensdagl en dryquatertempcrdagcn, en de dry laetste dagen

Wegens den staet van Ierla nd zegt den koning dat de beteugelings
maetregelen nopens dit land , door het bestier te zamen met de ka»

mers vastgesteld, nu aldaer worden uytgevoerd. Den’koning be
klaegt zich beeenderlyk over de voordzetting der poogingen die
worden aengewend ten eynde de iet-sche bevolking nen te zetten
om do wederroepìng der wetgevende cereaníging te vragen........

van de goede—week. De zondagen verscheyde maal (het geen ook ge
oorlofd is alle de andere dagen nen de gene van te vasten ontslagen
of er niet toe verbonden zyn) швы-ер alle de andere dagen eenmaela,
en dit alleen op het noemnaol en goenzins in de collatie. Het geen

VRANKRYK. - Paars, 5 reeavanv.

ook moet onderhouden worden op alle de anders vastendagen door
M. Dupont de l’Eure heeft zyn ontslag gegeven van lid der im.:

het jaer.
Voor de dagen oogt-.ins op welke de zuyvel toegelaten is , verbie
den wy niet een weynig eyeren te gebruykcn in het bereyden van
andere spyzen.
V. De geloovigen, de ‚welke zich niet zullen bedienen van de
vergunning van vleeseh te eten op die dagen , op de welke het go
bruyk daer van geoorlofd is, zullen op de gemelde dagen in het
middagmnel alleen vleesch-zoja ruegen gcliruykcn. Wy laten ook toe
van op die zelve dagen meermaals te gebrnyken gesmolten vet in
plaats van beter , tot den dynsdag der goede week inclus.
VI. ‘Nv bevelen nen alle onze diocesanen , op elken dag dat zy zich
van do dispensation van vleesch te eten zullen bedienen in dezen
Bevelbriet“ verleend , dry-tunel te lezen den Омип Vader , en W'aut
gegroet, en eens de akten van Geloof, llopo ‚ Liefde en Berouw; of
wel eens ten tyde van den Vasten eene almoes te offeren volgens
henne devotie in den offer-blok, den welken men in hunne paro
chiale of succursale kerk alleen zal plaatsen. Welke aelmoes zal ge
brnykt worden volgens ons ad vif-s en de gebrnyken van dees bisdom.

mer van de gedeputeerden. In den brief~` die hy aen den voorzitter
der kamer heeft toegestierd zegt hy dat de ongelukkige dood van

zynen vriend Il. Dulong, en het verkeerd staetkundig stelsel hetwelk
door het gouvernement gevolgd werd,de oorzaek zyn van zyn ontslag. ‚
_.. Den generaal Lafayette is ziek door de vermecydheyd , die het
bywoonen der bograving van lll. Dulong hem veroorzaakt heeft,
- Den vermaerden kok , М. Viard , komt te evelyden.

 Tydingen nyt Lyons aen het gouvernement toegekomen, melden
dater nog altyd eene zekere gisting onder het volk heerscht.
- UytSavoyen_verneemt men dat de poogingen tot onlusten en
opstand geeyndigd zyn.
’
CIRQUE OLYMPIQUE DE M. LUISSET ,
ытшЁ sun LA выпив nes niÉGOLLE'rs, A dann.

Demain dimanche , 9 février , pour les représentations des Вт" Нины
Eline/'ette Rune , zur 4 et 5 chevaux sans selle , par le jeune lmisact. .tze de
п am. —- Jacko , ou Le Singe du Внёс“, par M. Auriol  ВЕЩЬ“ Tum
Mirza paraitre dans cette représentation. - illanœuvre: des Lauciers родит} ’
ar huit écuyen. - Exercices deﬁmce , sur un cheval saus selle, par Moz.. wilt
elmml.  Pas Moteur, par Mel' Francisca. ' Le Paysan Picar.l,zcèy|e
burlesque , par M. Charles. — Le Slut des Tonneaor, par M, Щемит. __

VII. Terwylen do militairen, hunne dicnstboden en andere per

sonnen in dadclykcn dienst, aen ons geostelyk rcgtsgebied onder
worpen zyn ‚ en dat hunnen staat eene bezondere toegevenheyd van
onzen kant voreyscht , wy strlen hun toe by vermeerdering van dis
pensatio het gebruyk van vleesch op alle de dagen van het jaar ,

Exer‘cíces et Intermèzles comiques , раг M. Auriol, le" grotesque,
_
Nota. Un bureau sera ouvert au Manóge, depuis neuf heures du matin дыша
midi , pour lcs personnes qui voudraient prendre des billets à Гауацсе.

u'ytgenemen alle de vrydagen , en de dry lactate dagen van de goede
week.

Indien nog eene meerdere dispensatie noodig was voor de solda

BORGERLYKEN STAET DER STAD GEND.

ten ‚ wy bemagtigeu hunne rospektieve pastors van hun de zelve te
verleenen.
VIII. Dezen вши tegenwoordigen bevel-brief zal 's zondags naer
денек. ontvangen in het parochie sermoen van alle de kerken ons

Houwely/cen van den 5 february.
Pieter van Landtschoot , oud 38 jaren. luytenam h

bisdom», afgekondigd worden,
Gegeven tot Gand, in om вашими Paleys, den 16 January 1834..

JOANNES —‘FR.ANCISCUS.
Bisschop van Genti.

Deer bevel zyner'Doorluchtigzto Boegweerdigheyd.
KJ. Runner, Kanonik-Sekretaris.

Plaets des zegels.

‘

de bergen-wacht van

Eecloo, met Paulina Sedyn1 37 jaren. bezondercI walpoortstraei _... jan
Adriaenzsens , 33 jaren , winkelier , Zuyvclbrugstraet, met Anna de Кении“,
Bz jaren, bezondere , Brabanddam.- Andreas Vemautere, 30 jaren , fabriek:I
werker ,. met Francisca du Bourg, 2.5 jaren , weefsler, bcyde Амин-Римини.
— Adolphe van Lokeren ‚ 23 jaren , schryver, korte Zilverstraet ‚ meg Ann*
Ke meulen , 26 jaren , winkelierster . Druyfstege. — Lieven Plouvier, 2 ..п'

cto er’, lange Violettestraet, met Maria de Doncker , ‚3,-...„‚1,„23‚,;'c“
Brabanddam. -— Antone van der Haeghen , 26 jaren, smid, met Isabella GanI
thier, i

jaren, naeyster, beyde Apostclstraet. -T Alben Nachez’ n jaren

Wever, gt.-Hobernra'et'. met Jacoba d‘llacse._ag jàven,‘naeysler‚ минета":
.tege- - Francien Carden ‚ 35 jaren ‚ hovenier , Heuvelpoort , met Степа

( 4)

A_DVERTENT-IEN. I

Boone . 34 jarcn, hovenierstcr , Kortrykschepoort. — Jan van Driessche , 31311
ien, landsman , Visscher

. met Marin de Wilde, 29 jaren, dienstmeyd, te

Нож/шт. — Joseph de Vitte, 23 jaren, arbeyder, mct Joanna Fonteyne,
21jaren, fabriekwerkslfr, heyde Lievcgang. — Aimablc de Schryver, 28 jaren ,
koper-slager, вакантны. met Maria Primair , 28 jaren , nacyster, Gelukstraet.
ь

' Lodewyk Schellian , 33 jaren , Wever, Twaalfkamcrstiaet ,§,u1ct Mariä de

PATRIMON IEE LE

Volder , 2| jaren , bordui-rster, Wellingstraet. — Francies de Маше, 31'jaren..
slotmnkcr, Bolermcrkt. met Rosalia de Paepc, 48jarcn, dienslmeyd, Vryheydß

lerzEN,

stract. — .lan Ilyl , 46 jaren . Visscher, te Royghem , met Anna le Sein , 52 'aren ,
^ dienstmcyd .l’rincenl1~t`.- Martinus (Домену , 28 jaren , met. Catharina Nlnitte ,

BINNEN СЕКС,

27jaren , weefster , lu-yde líanonikstraet. — Pieter le (Лег , 3| jaren . arbeyder,

SPEELGOED,

met Virginia Allyn . 2| jaren , wasschers , beyde oude Molenaerstract. - Fran
cies van Monckhoven , 38 jaren , bedienden by het octroi, Modenaeystege , met:

ногвтввв,

Anna de Muyan , 35 jaren , dienstmeyd , Kamstraet. — Antone Bottré ‚
26 jaren . korporael by het (if voclrolks-regiment , lange Krevclstege ,
met Catharina Dehnenillc,

fîaubm en {Ватт ,

22 jaren , nncyslcr , Lammerstraet. —- Lieven

Pins , 52 jaren , stokkersgasl, te Asper , met Joanna de Colícr, 2o jaren .

ТЕ MeeneNDnÉ,

fabriekwerkster, St.-Lievcn-t1aet. — Jan (ludenic . 31 jaren, wever, Nieuwen
weg, niet. Maria van der Slricht , 23 jaren , weefstcr , Henvelstraet. - Lieven

Sperkaert, 34 jaren , schipper, te Vosselaere , met Carolina van Mulde hem ,
33 jaren , nacyster, kleyn Meerhem. - Carolus d`llacnens , 26 jaren, Пена:
knecht, met Maria dc Lantshecre, 35 jaren , dienstmeyd , heyde Baeystee . 
Lodewylt ßoonauls, 22 jaren , schoenmaker, met Isabella Wittcvrongel , 2 jl
ren , tulweefster , be) de Antwerpschepnort — Francies Verbeke , 28 jaren , ra
âriadeknecht, St.~Lievenstraet, met Maria Slecmaere , igjarcn, dienstmeyd , by
SLJacobs. - Carolus Charlier, SGjaren , metier , Savaenstraet, met Isabella

OPENBABBLYB Tl KOOPEI.

Door het ministerie van den Notaris VAN DAMME, ter residentie van Geul.
zullen openhacrlyk le koop geveyld worden de volgende Goederen , te weten
STAD GEND

Eeralen koop. — Huys ”подати.
Een Huys , Stede en Erve , met Koelspoort , wezende eene oude wel gelalanle

Spietaels, Bojaren , dienstmeyd , St.-Pieters-Vrouwestract. - Marcelinus Ver

_Herberg , genaemd St-Pieter, germen op de Hoogstract, en komende`van achter

snaeycn , 28 jaren, metser,mct Maria de Lnore, 36 jaren , winkelierster, beyde

1n het Akkerstraetjen, eteekend N0 83 . houdende ter eendcre zyde den heer
Joseph Vinne en ter andere den heer de Comer
In gebruyke by Frederik Peetersyn, peerdcsmid , ten fr. 707-48 c. 's jaen,
vry van lasten.

Druyfsteeg. —- Indocus `Verplancke, 34 jaren , schoenmaker , Burgstraet , met
Maria Madelin , 38 jaren , dicnstmeyd , l'loulbriel. — Norbert van de Velde , 26

'aren . bezonderen , Vccrstaaet, met Maria Delsando. 22 jaren , besondere`
ecstemerkt. —- Karel Huysman , 24 jaren , conducteur hy den waterstaat, Char
treuseslract , met Francisca Gysels, 26 jaren , bezondere , Oudburg. — Lodewyk
van Monckhoven, 27 jaren . borstelmaker, Slypstraet` met Theresia Tylgat,
24 jaren , naeyster, ttoodetorenslract. — Jan T|ely , 29 jaren , arbeyder, met
Maria de Corte , 28 jaren , kantirerkster , beyde St.-Annestrnet.

Tweeden koop. — Iluyzcn эр` de Voormuyds.
Een Huys of Gebouw , wezende vyl' Woonsteden , gestaen en gelegen te Genf
ten voorhoofde o de Voormuyde, aen den l'latlenslccger, en ‘an achter lo

mende op het lt eer-hem, wnnof de Woonstedcn op de Mnyde getcekend ш
N°1 gg, 101/1 en |0112, en de gene op het Meerhem Nell/‘2 en 2, houdt-ndi
Overledene
den 5militaire
tot denhospitael
С february.
Lode“ _yk Dupont,
24 jaren,van
soldact,
— Francie: Delhccq’I ter eendere zyde den heer Verbeke en ter andere makende den hoek van ecn
straetjen.
ln gebrnyke by verscheyde, te zamen ten fr. 567~80 c. ’s jacrs.
fio jaren , schoolmeester , Zaeysteeg. - Colcta Batsle, 50 jaren , zwartezustcr
Houtbricl. __- Iacob de Naeycre, 52 jaren , loodgieter, Geldmunt. -- Jan Steer-i
шагавший.
`
liuyse , 21 jaren , daglooner , Kanonikstraet.  Vier kinderen onder de 7jsre1.

Derden tot en met осыпал koop.
Een wel gelegen en sengenaem Speelgoed , met Hofstede en Landen , te 1.1mm

KOOPHANDEL/

groot 2 bunderen 98 roeden 95 ellen, gestaan en gele-¿cn te Meerendrénwi
Oosterghem ‚ weynig van het dorp; het Bllytengoed onbewoond en de Hoist/:Ue
verpacht aen Angelus de Clercq , ten fr. 293-87 c. ‘s jaers , boven alle lasten.

WlSSEL COURS VAN GlîND, vsn Das' 7 никому.
Amsterdam kort, :la 0].. verlies.
П Brussel kort, 1 4 °‚’о verlies.

tot Kersavond 1840.

Negenslen , tienden en clßlen 1:00p.

Паш-газы kort, 5,8 0/0 verlies.

Рагу: kort, 47 |;4.

Antwerpen , pari.

Londen kort, fl. 12 ol 1/4.

_Eene Hofstede en twee partyen Land .‚ gelegen gemeente en wyk als voeren.
sectie B , NIS 95| tot en met 935, 806 ‚ 807, 934 en 935 , te zamen groot 2 bun
deren 97 roeden 36 ellen ; in achte by Bernard van llolsbeLe en zuster.
ten fr. 326~53 c. ‘s jaers , boven al e lasten, tot 1840.

PHYS VAN DR OLIE TE GEND , van 7 rranussr.
L_vnzaed
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Тише/[Снедь rlerlicnden en recrlienden hop.

BORS VAN BRUSSEL, un Dsl 7 виним.
Belgien.
-»

Werkcl. schuld.
L. van 24 mill.

_95

Sieilien.
Наста.

11
1)
Holland.
n

Act. van de stad.
Act. van de bank.
Werke). schuld.
Dom. losrenten.

92 1/2 G виткам.
n
1824.. .
—
Griekenl.
n
1825. . .
—
бушут‘еп. Е. rente te Amst
9:1
n
3 p. 0/0 te Parys

tig 1,'4 G
——_
57 3/4 P
37 3/4 Р

(msnm-_
i`\'apels.

Metallikcn.. . . . .
Cert. Falc . . . . ..

957
7

2a
12

5,8

1/2

Leaning 1811, _.
n
1831...

11
n

._
g1

Cortés te Lond..
Uytgest. schuld.

|/'2 G

Е. rente
tc en
Amst
G Sp agnien.
n
ld.
le P. L.
A.

58
37

1/2 P

n
I.. van 24 mill.
Holland. Dom. losrenten.

95 5/8 G
1)
Uytgcst. schuld.
95
P Pruyssrn. Leen. te В. 1832.

11
g4

7/8 P

Oostenr.

98

Certïlîalc.. . . . .



Leemng 1821. ..

9|

|12

91
91

1/2
1/2 G

58
38

1/2
1,2

11

Werkel. schuld.
Uytgest.
schuld. |02
41

Metalliken.. . . . .

1/4 G Napels.

Loten van 250 g. 420

S|c|laen.

Polen.
Loten van 300 g. 112
Brazilian. Leen. te L. 1824. 69

1/2
1/2

11
Roome. .

n
n

|824. . .
1831. . .

BORS VAN AMSTERDAM, un 11211 6 нашим.
Spagnien.
Е
tc Amst
и
ld. rente
te Lond.
3 031.

Werke!. schuld.
4 13/16
Uytgest.
schuld. «2

i»
11
11

Kansbìlletten.. 22
Amort. syndik.. 89 7/16
ldem 3 1/2 р. о/0 71 7/8

п
»fl/eenen.
n

Uytgest. schuld. 11 3/4
Metalhken... .. 95 1/8
Bankactlen. . . .. —

Handelmactsch .

u

‘sjaers , hoven alle lusten, tot 1 november |841, en de andere Woonste by J. van
der Plaetsen , slachter , ten fr. 108-84 с.

99

7/2

Парад.

gin-t. Iialcà. . . . .

_

H е grootboek.
en Corn . 102
Inosë.
68

1
1,*2

п _
.te on1823..
en....
Brazilten.
Leenmg

—
69

[fg/'tienden koop.

‚

Zea onderscheydene Woonsteden en Erven , казнен te Meerendré , aen het
dori’ i bekend Sectie E , N“ 903 ‚ 904 en 905 , root |7 roeden 20 ellen; respec
tivelyk in gebrnyke by J. Baptiste van Holsbe e , Leonardus Verboye, peeide»
smid , Philippus van der Piete en l’. dc Deckerc , schoenmakcrs, I. Scherpereel
en J. Baptiste Coene, horlogicmaker, te zamen ten fr. 462-59 с. , vry van grond
lasten.

Hol(and.
п

Ru’ l:mi .

kend sectie E, N“ 906, gli, 871, 838,en В. N“ 418, 420 cn 42| g in gebruykc.
te weten : het vliegende Рант], by sieur J. F. van Hecke , ten l'r. '155-78 c.

7/6 P
P

BOBS VAN ANTWERPEN, vu oss 7 mandan.
' .
Be lim"

Twee Huyzen ‚ Steden en Erven , wanof het ecn eene Herberg, genoemd
het vliegende Peer-d, met Schuer en Stalling , gestaan en gelegen tc Meerendré .
op de plaets , groot met twee partyen Land , te zamen 87 roeden 55 ellen, be~'

erlienden Ífoop.

`

Een Huys en Erve , gestaan te Meexendré . op «len Kerkwyk, sectie E.
Nw 901 en goa, groot G roeden 60 ellou; iu puchte by J. Baptiste Сашрс‚1еп
fr. 65-30 c. 'sjners.
Zненавидел koop.
Een Woonhnys , met Selmer en Stalling , gestaan te Meerendré , op Ooster»
hem , sectie lì .‚ N“ 791 tot en 111131.794, groot 29 roeden 7o ellen; bewoond by
Ё‘г. van de Walle , ten fr 87-08 c. ‘s jaers , boven alle lasten.

Achilr'enden koop.
Een Huys en Erve, gelegen te Meerendré, w k Durmen , bekend sectie E1

1];

N0» 399 tot en metA 403, groot. 44 roeden 57 el en; in pachte by Как! Clary»

PRYS DER OLlF.. — Вини, 6 rssnnsnr.
anrn.
01.13.
fr. c. fr. c. fr. c. fr. c. fr.
кошма. . . . . 2
1' 27 50 93 75 9-’1 п
11
Heulzaed . . . . . . яг » 27 п 96 n
1- n
8
[dem OCdCD Bmlek.
Саше lne. . - - - .

n
lg

п
n

l1
22

n ,100 50
1|
88 n

n
I

n
u

Неппйр.

13

n

l5

n

l

“

-

.

о

l

.

.

I

Lynzaed . . . . . .
|7 50 22 50
`Q11ìnrjuet-Olitt . . . . . . . . . . . .

Lantern-Olie. . . . . . . . . . . . .

11

88 1:
и 11
99 7:1 100 n

97 75 98

tot | mey |843 , ten fr. 100-67 cent. ’sjners , boven alle lasten.
lionel.
e. fr. c.
n 11 75
75 9 g5

n n
l0 25

n
lo

l0

n

[о 50

13 50

16 50

Negentiendm en мандат. koop.
Twee alderbeste partyen Zaeyland, gelegen alsvooren` wyk Schìpdonk,b¢‘
kend sectie E, N" |15 en |16, te zamen giont 1 bunder 29 roeden 71 ellen;

in gebruyke by den eygenaer.
Esn-en-twinligslen en laelrlen ‚шор.
Eenen blok Zaeyland . gelegen alsvnoren , Wyk Durmen, sectie E ‚ Nv|136¢“
139 tot en met 143 , groot 1 bunder 48 roeden В; ellen; in chyns by de kinder!"

1_»
а

Herteleer , alsnu . . . . . . van Daele.
De zelve Goederen palen numenlj'k aen de heeren de Giey-Cnrdon, de le Hille'
Colman , Bogaert-de Smet., llame luck-Odemaere, Minne-Vanderstraeten, l ‘
in Gend, de erven van de begyne de Baets en menigvuldige andere.

11

BORS VAN PARYS . vn nu 6 "пицц

орднвдвв гонвзвп.

‚о

105

75

105

80

ЁЗЁЁ$41
..... ..
Napelsche Rente.....

n91 n2g

7550
91 2g

Eeuw. spaans. Rente..
Koningl. spaens. Leen.
Spaens. Rente 3 pl- °/о- -

9 5/

9 7
3g
,à
‘Í’l

Leening der Cortes. . ..
Roomsche Leening. . . .

2
1:2
9| 7/8

Belgische Leening.....

Met gewin van I/uleLPenningen.

EERSTE! 0011115 ывтзтш COURS. coulis vAN DEN 5.

З

11
y"

..
92

п

97 1/4
n
п
LONDEN, nu 4Irzsn}jisnlr. l

0'
:fälliîerîlglie lgehlng . . . .

88 8
70 700

105

и
Voor de dr eerste koopen vrydag 21 february 1834 , te” tw“ uren DI’
Ё middag, in en Posthoorn , by St.-Nikolaeskerk , te Gend.
_
l
ё
Voor de overige koopen zaterdag 22 dito , zelve uer, in het Vlung

во

H

7550
l бай

Voor de Huyzen in Gond den vrydag 7 meer: 1834, ter gemelde plie“
en 11er.

I,
в
7 7/
3
9,

,la
7/8.

93

u

Be isce een1ng....
._
Hol andsche werkel. schuld .

Рига, ten dorpe te Meerendré.

E,

Voor de overige koopen den zaterdag 8 dito, te Meerendró , 0m We” "el

â namiddag , in het Сетевыми", op het dorp.
studie
Allesvan
breeder
den Notaris
ingevolge
VANkonditien
DAMME.‚ voorzeyd
plakbrieren
, woonende
en titelen,
in deberustende
Lange 51ее
straet , N° 22, te Gend.
4.—

l

WEENEN, nu 27 JANUARY.
истинен. . . . . . . . . . . 95 5/16 [1 Bnnlactien. . . . . . . . . . 1217 oo

_j

DRUKKERY VAN J. F. BLOCKEEL,
er sr. 11u-:rs , п° 16 , тв 6121111.

N° 18.

D E N ‘VAD E BLA.NÖ ‘.
De Belgen zyn getrouwe onderdanen ‚
maar :y фикса: sagte .sta'rern r; ’ ’ ‘

DYNSDAG 11 FEBRUARY 1834.
свящ-м

-

.t

пни.

‚..— -

„жид.

‚

.r

"

Wt”

ч. Eenqnpersoon цвета Drnyez , .rsu ‘St-_»
вы: .in .anksgks
bewoonde Brussel s er! byna twee jaren; tty. баш ,eenen groeten

BELGth'

щуп ‚ had paarden en rytuyaqn ‚ en vdasîdsisìh.‚clan insertarse? van
Ватин. . _10 ramer.
ma :sin тоъщпвтвонптооввюш.

Montigny noewen. Den вендетта markgraaf, дающих: .vetde
aan ‚ latende talryke schuldeysschers , aan wie щ А
93e sommen

Zitting van dan 7.

(100,000 franken) zon afgetroggeld hebben. behaagt—gen deelnam
аут: rytuygen in beslag genomen; maar Ьчъжтдеаып melden

Voorzitter M. Пишет.

0m twaalf uren en half wolrd de lzitting geopend. -- Ha de name
r Ae in ’ word hel van a gozan en aan enomen.
_
lyäiîïbr‘deli‘ vein den dag is hîtgvoordzctton der beraadslagingen
over de artikels van tbn budget van financien.
`Ziet hier de aengenomene artikels.

,graaf de Montigny verdwenen.

teren
 De
geopend.
tentoonstellinger bloeyende‘plantep is alhier , sedert
"

Over eenige dagen heeft men aan de leden van delantal* der

representanten uytgereykt , den uytgebreyden’sta‘t vin ’Îleiimalìp
ken ienstig voor de munt . . . . . ._
. fr. 724,000 00 meenen toestand der schatkist op
december 183 mfggaêà‘gsa‘
Art. 7. Premienvoor het vervaardigen ven zilvere
door den minister van financiert in de zitting van lé jah‘llar .
Ã t. 6 van het l kap.  Aankoop der grondstoﬁen en andere za

geldspecien.
. . . . van
. .den. kadaster. 20,000 00
A Karma. VI. .-— .Administratie
Art. 1. — Juprwedde der bedienden.

.

.

Art. 2. — anosten der speciale bureelen .

.

.

237,670 00

34,800 00

Art. 3. - Onkosten van meten en verliezen .
Karma; VII. — Onvoorziene onkosten.
Eem'gsss artikel.
. .

Den staat is verdeeld in _dry deeleu: het eerste verva’i’th‘ l e

meen
tafereel der ontvangsten
gedaan
‚dehet
versehey'dana
inkom-¿pn
en
voordbrengsels
van den slaat,
als op
ook
gebruik', der"
to 'l e—

400,000 00

wezene kredieten, sedert den eersten october 1830 tot den 31 даёт}
ber 1833 ‚ op de dienstjaren van 1830, en vroegere, en op de‘gshs

van 1831, 1832 en 1833.
19,500 00

De kamer beslnyt dat zy _insandng'to-t de deﬁnitieve stemming

`

Het tweede bied de ontvonwing een by aerd van voordbrengsels;
het derde ‚ eyndelyk de gene by algemeen bastîorings-departement

van alle de gedane uytgaven.

over den budget van ﬁmneîep j_n zyn geheel zal overgaan.
De zitting ¿word verschoven tot morgen.

"‘- `;

Ziethier den byeentrak der ontvangsten. _-— труднее:

en

vroeger. -— Den eersten october vas ‚ditjser, vvas’erÌ ‘ ниц).
’ Onderscheydene geld-behandelaars
_
_
_. l" lyk??
dát”

_Zitting ran den 8.

men, ,de welke vereesngd'

t de _sommen ontvangen gednreqllàoäên

Kwaert voor twee исп voed de zitting geopend. f ,Het verslag ‘toebehoorend
vierden trimester .van
'genedu?,
“t 'dit
‘t ¿zg seiner ’‚ ~ep nl
9229" l' .n
s.,
eein пите namelyke oproeping gelesenen „ingenomen,
. _.
als. aan.
д 9W?
.am
. `
»
ld. den «sinister van ﬁnanciers legtop ,hat lieren! was ‚Staat betrek‘
ту
s
пмпсфт
`kelyk da etokeryen neder.
.l
"тут" .. gli udget
.. van he’t‘die‘
‘н y
fr“ Ĳ?
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Het order van den dag is het beraadslagen over de patilien.
Bader andere petition van weynig belang bemerkt man de vol
nde
: .
_
gea
Verschcyde
wynstekars en koopmans in sterke dranken vragen
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De gedane betalingen beloopen , voor al de gemelde dienstjaren ,
tot fr. 332,853,493-1'9. Maar er bl Ft beschikbaar by de onderschay

eenige veranderingen in de wet en in den bestaenden tarief op de

dene departementen , op de метёт toegewezen voor da' zelve ja

brandewyueu. »
.
Dit verzoekschrift word aen den minister van financien en aen
het bureel van inlichtingen verzonden.
s Dertien italiaensche uytwykelin an , woonende te Brussel , vra

ren ‚ eene som van 113,007,445-13 , -het geenjliet'betoop der bĳget
ten van uytgaven brengt op 445,020,988-32.
’ "‘
“ “

„mpgs-kip en diesaengaende de volksvertegenwoordigers toe. »
Ha vers; eyde belangryke aanmerkingen , van M. Alex. Boden
bach :_en.1tl. Ch. Vilain XIllI vragen deze leden dat er weganrdeze
petitie een verslag aen de kamer gedaan worden.
.Eanige andere leden vragen dat men de petitie _gnkolyk naarde
kommissie van nyverheyd zonde.
‘

diatan gestemd voor-1_ 8.1)as, de onvangsten‘ f* ‘ ‘ 'f `

Den minister doet nogtans opmerken ‘dat’van dit totaal moest at'
getrokken worden fr. 49,049,340-0/1 , te'weten-l't. 2 mtllìon'en` voor
gen den zelven onderstand welken et gouvernement een de pool— de vermoede spaerzaamheden op de kredieten gestemd 'voor het
sohe uytwykelingan toestaat. и
dienstjaar 1881 ; 2°. 6 millioenen'voor de'zelvů vermoede speer
Dezepetitie word naar het bureal van inlichtingen verzonden.
zaemheden op 1832,' 3°. , 37,5%‚340ĳ74_ voor de' intresten der
a l1. Obert,.fabriekant in zyde te Brussel, vraagt dat do kamer schuld en de achterstallen „из: o dan budget der 'nytgavÄn van
dagtarief van dooanen veranrlare wegens da zyde , en stiert oenige 1832 5 4°. 18,500,000 о de vernice a spaérzaamlt'erlanv op den-ktd
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morgen.
... Heden heeft den laatsten bal in het palays van den koning
plaats. Dry oﬂicieren van elk regiment zyn er genoodigd.
 Het gouvernement heeft eenen brief` ontvangen, waar door den

koning van _Griekenland antwoord ордината-353508, die hem ge
daan is , van de geboorte van den erfprins.

" .

'

‘

- Den generaal Merk! , gewezen‘afgezant van Belgien by het hot“

Активны, 8 rssnasav.
Gedurende de maend january zyn hier 25 sch

en aangekomen'

te weten : 10 beltëìäche ‚ 4 hanoverscbe , 2 engels’ghe , 2 amerilra'eri»l
,che ‚ 2 oldenburgsche , 2 prnyssische , 1 onstanryksch, 1 deensch en

van Ведун, is tot ridder van het Leopolds-order benoemd.
-— Единице, borgemeester van Luyk , is in deze stad aangeko

1 franseh._Gedurcnde de zelve macnd zyn er 47 schepen nytgevaren
“тег "n25 geladen en 22 ongeladen ; onder de‘a’el‘ve _be ooitt de

men. len .verzekert dat by een bezonder gehoor aan den koning
heeft doen vragen.

nu actnre .

be] .whe годы Eclair , gaande naar de Драм , ’geladeu’m‘et ma
ч r'

De vraag van ll. .lamme is toegestaan en hy is door den koning
e nanna
вещает:
тат" d“ ‚s‘ te “тете"
еще"K
in bezonderI gehoor ontvangen ‚geweest.
koaaul
‚van Доделаю
тогдепмпвшщдi
— *Eene overeenkomstis gesloten tnsschen da administratie der
~ Sedert _vele jaren-heeft men. in onze stad zoo nele vermag-_en ‚
posten-van one-land en de »gane van Pruysseu.
-l'Terwyl eenen haer dezer stad met zyne vrouw de vertooningen .zoo veel glansan rykdosn , en zooveeynig armoedenielgegiendm
dezen winter.VVaerlyk het is als of het eene onafgebrokenofeesgwm;
in den schouwburg bywoo‘nden ‚ is‘eenen persoon neer het hnys ge
gnen om do snuyfdooswan деп-Ризы en den зона" van de vronw‘to er geen hyna geenerlagen vuorby of erv hebben bals , .vergaderingen
vragen. De meyd geen aahtardenkan hebbende om dat haer de plaats of groote middngotiarondmalen plaats in de попавшую" ‚ in bm..
aangewezen wierd weer die voorwerpen zich bevonden , heeft de dere huyzen of in .andere_gezelschappenzonzar stad. Рта ‚kg—aten
dreunen des avonds‘door de beweging ‚der rytnygen...
.gevraagde stukken gegeven ‚ en maar te; laat geweten dat den onbe
Als een bewys van het volks geluk, meean wy hier идиш _
kenden persoon eeuen шов was.

(2l
Zitting van den 13.
De sitting word om twee nnen en half geep-d.
_
Na de lezing van het verslag, word het zelve zonder aanmerkingen
aangenomen.
Het order van' den dag is het bereedsfegen over den budget der
dotatien.

‘

“

Alle de artikels worden zonder eenige aanmerkingen aangenomen.
lMenygaet over tot de beraedslaging nopens het ontwerp van wet,
betrekkelyk den invoer der vremde mekanieken.
lEenige senateurs stellen kleyne aanmerkingen op sommige arti

kels voor, doeh keuren alle het ontwerp in zyn geheel goed.
fllet beraedslagen der artikels werd tot. morgen uytgesteld.
t 0m dry uren word de zitting gesloten , en verschoven tot morgen.
Den koning en de: koningin geen eene reys nner Bergen doen.
Men is in die stad reeds bezig met toebereydselen te maken, om de
doorluehtige reyzigers eerlyk te ontvangen.
 De degbladeren dezer stad melden dat den aftroggelaer Druez ,
by zyne eenkomst te Parys , is aangehouden.

Wy heßen leeds meermaals doen nenmerken dat loeder Ga
щи .ene beneden geuegenheyd heeft voor de Hottentoten ; in—
dien wy hier heden nog eens van spreken , het is niet om dat wy de
genegenheyd van Moeder willen beknibbelen , oh ! neen ; u goest is
koop » weten wy , en de Gezelle van Gand kan zoo wel van de Hot
tentoten iets een hare lezers mededeelen , els van wat anders. Цап, y
zal men vragen , weerom heeft Moeder Gazelle altyd zoo walgelyt
nieuws? Hier op is weyuig anders te antwoorden den : de gustibus ne»

disputandum , en lloeder smaek te laten vinden in iets dat een ees
ander walg baert.
Ziet hier ondertusseheu met welke nieuwstydingen Moeder Gaza.—
hare lezers vereert :
a De llottentoten hebben een groot genoegen in het eten п:
„luyzen. n
Na deze tydiog wend Moeder zich tot de Chinezen, een ander ham
geliefkoosde volkeren , en zegt van de zelve het volgende :
а De Chinezen en andere oostersche volken eten de nesten der
kleyne zeezwslmen , solanganen genaemd , welke zy met vleesch opv
stoven , en waar van er in China alleen meer dan 4,000,000 ’s jaen
verbruykt worden. u

De Gazelle van Gand moet een zonderling slach van lezers hebben.
GEND , 15 vanamsv.

;De petitie der stokers van Gend , is eergisteren in de kamer der
volksvertegeowoordigers op het bureel nedergeleyd. Van de 25 sto
k_’ers dezer stad, hebben er 21 de petitie tegen het inkoustitulionneel

die met zulke walgelyke tydingen te vreden zyn , maer..... wy rne
gen niet vergeten dat de Gazelle voor orangisten is opgesteld , en

dat dit slaeh ook iets bezonders noodig heeft.

reglement derA regentie onderteekend.
‘,Den minister van het inwendig had aen de deputatie der stekers ,

d_ie zich naer Brussel begeven had om over het beslnyt der regentie
van Gend te klagen, te kennen gegeven detalle de stakers van Gend,
voorafgaendelyk wegens het reglement der regentie waren geraad—
leeegd geweest, en het zelve hadden goedgekeurd, Of sieur Lagrange
eenen stoker heeft geraadpleegd weten wy niet, meer dit weten wy
dat 21 stokers dezer stad in hunne petitie verklaren dat het eene

vplkomene valschheyd en onbeschaemde leugen is , en dat het
gendseli reglement met het grootste geheyoi in de duysternis der

fiskalilcyt gesmeed is.
Ziet daer de regentie van Gend van leugentael en valschheyd voor.

e oogen van geheel het. land overtuygd l
_ Aangezien den toestand der stekers van Gand zeer netelachtig is ,
geloovcn wy dat de leden ’del‘ kamer‘, zoo spoedig mogelyk , een ver~
slag over deze petitie zullen. vragen, om aldus het inkonstitutionneel
reglement der regentie van Gend te doen vernietigen.

Wy zullen verder op deze za ek nog terug keer'en.
Eene petitie , met meer den 1000 handteekens bekleed ‚is door
de _inwooners van Попив tot de kamer der volksvertegenwoordi ers
gezonden. ln deze petitie doen zy zien dat el het werk en vlas door
e Engelsehen en Franschen opgekocht word , en dat , ten gevolge

Den genacmden Pieter d'lIauwe , werkman, ontrent vyftig ja- ‘
ren oud , is eergisteren in de Schelde gevallen. Na vete moeth is het

een Francies Stevens nog gelùkt’ hem te redden.
~ De studenten onzer hoogeschool hebben eergisteren eene lnvs

terlyke serenade gegeven aen M. den professor Van Coetsem.

’

— Twee hollnndsche overloopers ‚ zynde den eenen waehtmoester

by liet 4° dragonders , en den anderen sergeant . zyn alhier acum:
komen. Zy hebben zich onmiddelyk naar Oostende begeven , alu-:er
zy in het leger van don Pedro geen dienst nemen.
—-—— Eergisteren is, entrent acht uren des avonds , eene somme van

2665 franken en 96 centimen gestolen , van eene deligentiedie van
Brussel kwam. Deze somme behoorde toe aen BI. Hendrik de Coster ‚
koopman in lynwaed te Leuven.De policiedoet neerstige opzoekingen

om den ldief te ontdekken. Gisteren in den namiddag was by nog niet
g ekend.
-— De maetschappy der katoen‘nyverheyd in deze stad opgeregt
is door den koning goedgekeurd. De statuten der zelve zyn godi-UL;
en een alle de fnbrieknnten toegezonden.
-— Eenen nytgcbreydon oogslng over den toestand der provincie

van Oost-Vlaenderen komt van wegens den gouverneur, Ы. de Lam —
berts , nytgvgeven te worden.
.~
— De vee-hospitalen van de vee-artsnyknndige school te Brussel

komen geopend te worden. Men zal er alle slncli van dieren ontvan
vian’dit , de armoede in het kanton van Ronsse , onder de werkende

klasse , dagelyks meer en meeretoeneemt.
д Ош in de onheylen te voorzien die uyt dezen toestand moeten

sprnyten , verzoeken de inwoones van Копаю dat den nytvoer van
het werk en klodden verboden worde.

Wy twytïelen geenzins of deze petitie zal welhaest door andere
gevolgd worden.
Wy gelooven het niet onnoodig te zyn van hier nog eens te her
halen 'dat de petitien welke men aen de kamers wilt tocstieren , op
ongezegeld papier mogen zyn. Indien eenige communen moeyelyk
heden
, omons
hunne
petition
de kamer
te zenden
‚ dat
:zy ons vonden
de zelvelu
bureel
doen naar
toekomen
, wy op
zullen
ons belas-k
ten van de zelve aenstonds aen do leden der kamer ter hand te doen

gen die er gratis zullen behandeld worden ; de eygenaren zullen
slechts de geneesmiddelen betalen. Voor een peerd is den prys van
voedsel en geneesmiddelen 2 fr. par dag; doch het voedsel zal ook
door de cygenaers konnen geleverd worden.
— Men verzekert dat het gouvernement eerstdags eene wet zal
voordragen , strekkende om onzydig to doen verklaren den grond
van eenige entrepots onzer zee-steden , op dat de vremdelingen er

alle slaeh van waren zouden konnen in- en nytvoeren sonder een
eenig regt , formaliteyt of bewaking onderhevig te zyn.
‘ — Eene vrouw had over eenige dagen te Henri-Chapelleharetwee
kinderen alleen te buys gelaten , wanneer het oudste dezer kinderen
van 4 jaren , met eene keers de wieg van zynen broeder, meer elf
dagen oud , naderde en er het vner aan stak. Eenige persoonen zyn

stellen.
т
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Den eersten koop die men opriep , bestond in eenige fabrieken
ten‘, waarom men nen deze den voorkeur gaf weet ik niet, meer zy

wierden verbeeld onder de gedaante van ruggen on vlotten. Het was
misschien niet zeer eerlyk voor zommige onzer gendscho манящее.
Ien,die toen zy aen het sehotelken van het millioen Merlin zaten , zoo
gevierd wierden , nu onder de gedaante van dusdanige vissehen te
moeten ten voorsehyn komen , maar zy mogen zich vertroosten van
de eenigste niet te zyn. Зоей“ z‘npaszá magnum est вымени. ; Willem
word wel in eenen Kalkoen hersehnpen te Audenaerde , en door
den opsteller der Gazette een Gand in eenen Leest. Wie weet of
menigen orangist niet eene vlotte by eenen Leest, en eene rog by
eenen Kalkoen den voorkeur zou geven, wanneer het er op aankomt
eene verandering van gednente een te nemen ? Doch , wat hier ook
van zy of niet , zonder te willen twisten over den min of meer ede

len greed van eene rog of eenen kalkoen, wll ik u het vervolg der
_verkoopi ng kenbner maken.
‘ WVellmest zag men dan opsteller en expediteur van den Messager de

Gand in de statige gedaante van twee sleuren versehynen. Топчу!
niemand op deze wilde bieden , v'vierp men er den zanger der Leestan
by ‚ die men als eenen stokvisch zag aanbrengen; dit frney koopje
wierd voor eenige centen gemynd ! Men zag alsdan eenen langen ра—

ling aanvoeren , die men welhaast voor eenen orangistschen am—
bassadeur herkende; men zeyde dat hy in'eeue bays gevangen was ,
op het zoet geluyd van ketels ‚ schappen en tengen. Na verseheyde'
andere visschen gemynd te hebben, wierd er een zeer kleyn speks

ken aengebragt; niemand kon raden wie men onder deze gedaante
had willen voorstellen , en wie het sieurkeu mogt zyn dat men met'

bezondere zorg scheen te behandelen. Den mynmeester riep dat/leí
eenen mislukten gouverneur was, en het diertje vond geenen kooperl4
Ik zou te wydloopig worden, Mynheer , wilde ik deze vasten-avend
klugt in het lang'verhalen , ik zal u alleenelyk zeggen dst men het
gemeen der orangistery als mosselen en levaerd gemynd heeft.
Deze regelen , die ik UEd. toesliere , zullen misschien als persona
liteyten konnen aanzien worden , maar ik moet u bekennen dat
ver van dit oogwit te hebben , ik u alleenelyk heb willen bekend
maken eene klugt’ die ter gelegenheyd van den vasten-avond is gr
schied en eenieder heeft kunnen bywoonen. Hoet ik hierom het voor‘
werp der Punldichlcn van Moeder Gazelle worden , ik zal geduld
hebben , en daer ik geene punldiehlen gemakkelyk kan maken , wil y
ik'my alsdan vreken met de beschryving te geven van den viseh ,
onder'de gedaante van 'welken Moeder Gazelle is gemeynd geweest.
Het scheen een roer dier , en onder meer dan eene betrekking zou
het de navorsschingen der natoerkundigen verdienen , zou wel и!
eenen ovr‘rgrooten kikker diemen gomynd heeft.
lk zon UEd nog geern andere vissehen doen kunnen die .en op
het ont was van te mynen , doch die wserschynelyk geene keepers
zoudlen gevonden hebben , trrwyl de bovengemelde vlotten , roggen.
sleuren , palingen , spekskons, mosselen en levaerd tot we unen
leegen prys verkocht zyn. Men heeft dan het mynen ven andere
orangisten uytgcsteld , en ik zal trachten , wanneer de verkooplng
van dezen visch van beneden stook zal geschied zyn , er u de om
standigheden van mede te doelen.
' In afwachting dat men den overgebleven visch tot geen. meer’
dere verrotting zal laten komen , heb ik de'eer UEd tegroeten.

(â)
aenstonds toegesucld en hebben belet dat het huys door den brand

der regering van de tegenwoordige jonge koningin Isabella, de

versloiiden wierd` De beyde kinderen zyn sterk verbrand en men
wanhoopt van het jongste te konnen redden.
v _
.

zaken zyn gebleven gelyk zy ten tyde van St-Ferdinandus waren
Hier liyt volgden de tegenstrydigste en nnregelinatìgste gebruyken.

 Het hnllandsch garnizuen van Maastricht heeft sedert eenige

Dus Borges en Toledo, die niet niet meer dan steden van derden.

dagen zyne gewoonelyke uytvallen herbegonnen. De oorzaak hun
ner uytvallen is zich strooy te bezorgen. Het is te verwonderen
dat ons gouvernement geene maatregelen neemt om zulks te be
letten.

 De aenhoudingen voor staets-misdaden zyn in Beyeren tot een
zoo zeer overgroot getal gestegen , dat het beyersch gouvernement
om in de plaatsing der gevangenen te voorzien, eenen dezer twee mid
delen zat moeten gebruyken : het doen bouwen van nieuwe gevan
genissen , ol“ de afkondiging eener algemeene kwytschelding of aiu
nistie; den laetstcn middel zou den gespaerzaenisten en wetligt ook
den lieylzaemsten zyn.
 De berlynsolie dagbladeren spreken veel van de nytvinding van
Ш. Steinsdorii', op de boreyding van het strooy, aen het welk nien
de veerkragt van het peerds-liair kan geven en het ongedierte kan
beletten van in de paillassen of strooyzakken to nestelen.

- Men verzekert dat den geheyinschryvervan het belgisch afge

rang uytinaken , verdeelden onder hun het voorzitterschap der cor
tes , om dat zy de eene en de andere hoofdsteden van een koningryk'

geweest waren , terwyl de groote steden van het zuyden, gelyk
Kadix en Grenade , er niet verbeeld waren.
Wat zal de koningin nu voor de byeenroeping der cortes geen
beginnen? Niet anders, dan gebruyk makende van het koninglylr.
voorregt , zal zy den vata à cortes nen allo steden die er van beroofd

zyn uytbreyden, en eene nieuwe kieziiigs-wyze acnstellen , in welke
iedere lokaliteyt het regt zal bekomen van gedeputeerden ingevolge
do bevolking'te noemen het geen door de woorden : a Eene byeen
roeping der corlès par Eslamenlos uytgedrukt word , met de verande-~

ringen die door de omstandigheden en verlichting dezer eeuw
vereyseht worden.
Eenen brief, geschreven

znntsehap te Weenen, de begeerte heeft te kennen gegeven van
niet langer met M. O’S|ilivann de Grasz te verblyven. Men zegt dat

de handelwys van den gelieynischryver aen de zonderlinge denk
wyze van M. O’Salivann moet toegeschreven worden. Men‘ weet

door eenen belgischen zendeling in

Noord-Amerika , behelst de volgende bezonderheden ;
Georgetown , I4 december 1833.

........ .. Gy zond u ia Europa geen denkbeeld konnen maken , ik
zeg niet alleenelyk van het groot getal bekeeringen die hier dage

immers dat М. O’Sulivanu met eene geheyme zending van wegens

tyks plsets hebben , тает van de algemeene beweging ten voordeels

den prins van Orangiiien te St-Petersburg is belast geweest.

van het katholyk geloof, daer wy hier ooggetuygen van zyn , en die

 M. de Bonrienne , gewezen gaheyinscliryver van Napoleon by
het leger in Italien en in Egypten , komt te Caon , in Vrankryk , te
overlyden.
- Tydingen uyt Italien melden dat den graef de Bonrmont te

de gansehe bekeering doet verlioopen van dit uytgebreyd vast land,

üeglinri, in Sardinien is aeugekomen , en dat Mev. Larnchejacque

het welk reeds begint tamelyk wel bevolkt te zyn. De uytwykingeh“

houden nooyt op ; van alle kanten van het oud vast land komen tal
ryke kolonien als bién-:warmen alhier a'en , en de langdurige vaerd
de ontbering en de afzondering maken dat de protestanten‘veel beter,—

lin zich in Sicilian bevind.
‚‘— Ziet hier‘cenige inlichtingen iiopens het geen men byeenroe—
ping der cortes par Estamentos noemt :

gesteld zyn, en ook vry zyn van de vooroordeelen welke de bekeerin

De cortes par Бадминтон waren een slach van statcn-generael , in
welke eertyds de dry orders verbeeld wierden , dit is te zeggen de

om de missionnarissen tegen te kanten ; de dolende schapen die te

groote , offices hombres , de prelaten en de gedelegueerde van eenige
municipaliteyten die het voorregt, coto a cortéagenaemd , bezaten.

en keeren in menigte weder tot den schoot der eenheyd. Maer het
gebrek aen apostelyke zendelingen kan niet dan vertragen de ins
zameling van eenen oogst die in zekere plaètsen , zoo als Missouri
Ilìnois , Ohio enz. reeds volkomenlyk тур is. Onze belgische zonde:
lingen munten overal uyt.Te Missouri maken zy alleen eene provincie '
nyt ; zy hebben eene universiteyt te St-Louis die volkomenlyk wel
gaat , en in vorseheyde residentien weer zy den zondag en de feest

Sedert keyzer Karel V. en zynen zegeprn‘el over de oommunemr , wier
den de cortes niet meer door volks vergaderingen vereenigd; meer
enkelyk door gedeputeerde aen den koning vervangen , en dit in be
zondere zending , b_v voorbeeld , om in neem van de natie den eed
'aen den crfgenaem van den troon afte leggen. liet stamhuys van de

Bonrbons behield de cortes , gelyk het vbuys van Oostenryk gedaen

van deze ketlvrs in Europa zoo moeyelyk maken. Hier hebben de pru
tcstnnsche priesters schoon den alarm te slaen, e‘n allesaen te wenden
voorcn hunne kudde uylmaekten ontkennen hunne verleyde stem

dagen den godelyken dienst doen , eerst voor de katholyken , daer
na alle de geloovigen nyt de kerk doende geen , predikt den zelven
zendeling over de geloofsgeschilleu voor talryke vergaderingen van

had. Deze vergaderingen behielden geen ander regt meer dan het
geen ‘van‘ eerbiedige vertooniugen; nog beweerde men dat zy hun
dit regt‘ toegeeygend hadden,‚en ieder mee! dat _zy eenige vragen
lieten hooren , welke aen de opper—rnagt niet aengenaem schenen ,
-wierden zy setïens uyteen geseheydcn.

Gend , heeft voor zyn deel een land van vyf of zes honderd mylen ‚
byna de helft van den staet der Ilinois. Meer ik moet beginnen te

Meer voor het bestier van keyzer Karel V. bezaten de cortes eene

spreken over inyne zending; ik bevinde my op eenige mylen afstand

uytgestrektere magt dan de gene die hun opgevolgd zyn. Deze reg
ten gingen zoo verre dat zy den souvereyn van zynen troon afstelden.
Dus waren .het de cortes van Avila die de troon-vervulling van Ben
drik den Onmagtigen nytspraken en de'kroon gaven, niet aen Joan

van Georgetown in eene zending geuaemd W'hi'te-xllarsli. Ik heb ex

na de Zinnelooze zyne dochter, moer eerst aen hareri broeder
Alphonsius, en daer nn aen Issabella de Katholyke. ‘

In den tyd dat de cortes, allengskens liet gezag des konings be

protestanten, en bekeert iederen. Pater C. F. Van Qaickenborne, van

de zorg over eene kerk , waer van ik prefekt ben ‚ en die waerlykl

schoon is voor deze landstreek ; zy heeft een pragtig tabernakel als
ook eenen pragligen autser, gegeven door eenen fransehen bisschop,

die bezoeker in Engeland en in Ierland geweest is, en te voeren zen
deling tusschen Azie en Europa.
..... .. Wy hebben hier een goed getal novieien , belgische , fion.

palende, hunne volle magt bekomen hadden , bezat het koningryk

sche , anierikaensclie , iersche en zelfs eenen Duytschman ; alle zyn'

Castilien , afgescheyden deel van Aragon ‚ alleenelyk meer de noord

met grooten iver bezield en beloven veel voor het toekomende. Eenen

westelyke’provineien. De gene in het zuyden behoorden nog een de
Arabieren. Wanneer dan Andalousien door overwinning aen de
kroon van Castillien gehecht wierd , bragt men geene verandering
m de verdeeling van de verbeeldende magt , en , totaen den Jura

belgischen priester, M. Sanders, van Noord-Braband, neemt een
zeer groot deel in de zaligheyd van de zielen dezer zending , dikwill
twee mael daga predikende , zelfs in verschillige plaetsen , de ketter!
bekeerende , biecht hoorende en het ministerie uyteelîenende op 30
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Ы. LÙISSET
Den grooten toeloop van nieuwsgierigen om de vertooningcn van
M. Loisset by te woonen , moet eenieder overtnygen dat dezen ver—
maerdcn peerdcnryder niets verzuyint oni de goedkeuring en toejuy

I chingen der Gentenaren te verdienen. Dagelyks weet hy de 1111700—
пен dezer stad door nieuwe wonderen tot zich te lokken , en niemand

die zich tot hier toe naer de groote barak begeven heeft, heeft zieh
heklaegd aldaer eenige uren besteed te hebben; integendeel men wilt
nog eens de vertooningen zien die zoo veel vermaek hebben doen
genieten.

х i

Не: geen de uendacht bezonderlyk vestigt is de vlugheyd van
den eersten kliigtspeler M. Aurioi. llet zy dat hy springt, danst of ryd,
altyd is by even geestryk en doet -eenen algemeene" lach ontstaen.Ver
toont hy zich in eenen nep , men heeft naoyt zonderlinger poetsen en

aerdiger sprongen gezien dan de gene van M. Auriol; ook is het alsdan
dat by do algemeene goedkeuring en onophoudelyke toejuyehin—
gen verwerft. En inderdaad , indien alle toejnychingea zoo wel ver
diend Wierden gegeven , zou men nooyt er eenige ten onregt zien
gegeven worden ; ook mag men zeggen ‚ zonder van overdrevenheyd
beschuldigd te worden , dat de goehelaryen zoo smaakvol en zonder-V
ling zyn , dat de zelve alleen de moeyte zouden weerd zyn om die te
geen bewonderen.

Doch gelyk M. Auriol in zyn slaeh eenig is , zoo mag men byna
van alle de persooiien zeggen die den troep van M. Loisset iiytmaken.
De beperkte plaats die ons elken keer overblyft na dat wy de nieuws
tydlflgin gegeven hebben, laet ons niet toe van in de uytbreydingen

te treden die elken peerdenryder van M. L_oisset in het bezonder ver

dient. Ook moeten wy bemerken dat den lof die wy zomtyds aen
den eenen
of den worden.
anderenybezonderlyk мнут
teI geven aen` alle
moeten
toegepast
`
Den troep van I. Loisset komt eene goede aenwinningte doen in
den persoon van M. Gnltz. Dezen vermaerden peerdenryder die by
M. Blondin reeds de oogen van eenieder had tot.zioli getrokken , en
aen het hoofd van eenen anderen troep hier versoheyde vertooningan
had gegeven , heeft zich met M. Loisset vereenigd , en draegt niet
weynig by om de cxercitien van M. Loisset lnyster by te zetten.
Wy konnen deze weynige regelen niet eyndigen zonder eene eer—
lyke melding te doen van den jongen Loisset ‚ die ‚ alhoewel maar

zeven jaren oud , byna alles doet wat men by de verniaerdste peer
denryders bewondert , en een woord van de kunde van M. Loisset
vader te zeggen , die zyne peerden zoodanig weet te leeren en te

dresseren, dat zy alles wat by lian beveelt, uytvoeren. Veynzen dood
te zyn ‚ zich aen tafel zetten en eten , zich verweeren met de voorste
pooten, maak geen, vissehen en vogels vangen , dit zyn zaken welke
de peerden van M. Loisset dagelyks op zyn bevel uytvoeren. Meteen
woord men moet de vertooningen van M. Loisset bywoonen en alle:
met eygene oogen aenscliouwen , om te konnen gelooven wat de

peerden op bevel nytoeﬁ‘enen.
Alle de persoonen die den troe van M. Loisse’t uytmaken недуге.

ren om meer en meer aen het pu liek te behagen , en zien ook dat
hunne verdiensten door de Gentenaren naer prys gewaardeerd vroeg`
den. Dit moet dan‘ook hanne geringste betooning niet zyn.

(2)
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sen de Шел-спи, ш wy ense отеками met de hyonnlt.

weld“ , lyt hoofde der vogtiglleyd van den grond ; die bewerk

glmlńt hebe , en dat het ook maar doof de bayonneiten l* Ц.

zal meer den vilgenden zomer konnen geschieden. De gemeensch
pan met Vlaenderen geen daer door weder zoo spoedig worden

dat men ons die zal ontrooven.
u. d’Holfsehimdt : De antwoorden van dan minister zyn ver van

voor dezen ‚ en er blyft ons niets overig te wenschen dan het d;

sien de _vragen van i1. d’liuart te voldoent len beloft ons een verslag,

stellen van eenen nieuwen stoomboot op de Schelde , om den от

шпаг)!“ is met geen verslag dat wy onze medeburgers zullen vrekeu.
Gy moet ons zeggen alles wat gy weet en alles wat gy gedaan hebt
om шамана" voorval te voorkomen. In plaats van uytleggingan

te vragen , den generaal Tabor had moeten eenen pruyssischen amb
teaser gevangen nemen; men ligt' onze patriotten op, laat ons dan
die van andere ook opligten. Den redenser eyndigt met te zeggen

dat geheel de provincie Luxemburg moedeloos word , om dat de
ministers niet meer krsgtdadigheyd aan den dag leggen.

logt tusschen Antwerpen en het Vlaemsch-lloofd te vergemski'T
ken. Voorleden zomer wierd hier veel van het daerstellen van zulk
stoomboot gesproken , nu is er geen kwestie meer van. len im
insgalyks om de ongelykhaden van den grond van den nien
grooten entrepot aen te vullen; maar dit werk voordert niets;
en het is twyifelachtig of ditjaer dien kant van het dok zal bq.

en geboord zyn , en vooral of er eene kaey zal zyn om de sehe: .

ambtenaar is nyt zyne wooning opgeligt, het is de pligt der kamer
van zieh met niets anders dan met deze zaek bezig te houden , tot

konnen lossen.
`
— De vronw van den gonacmdeu llendo , suykerbakker|x~r
woonende in de lange Ridderstraet, is dezer dagen bevallen vais
kind , het wolk de acht voorste tanden its den mond heeft, viera
onder en vier van boven.
— Den berugten viool-speler Paganini geeft hier heden avond
de Philharmonic een concert, met de engelsche zangeressen We
en Watson. Den inkom-prys is van l() frankeu.
«- Sedert het begin van ditjaer vloeyen er van Holland naerb
werpen aenzienelykc kapitalen. Men noemt een onzer eerste bari
hnyzen het welk alleen , in de zes laatste weken , tot vyf millier.:

dat man de nationale cer en weerdigheyd heeft doen eerbiedigen.

franken in goude muntstukkcn zon ontvangen hebben , welket

Men heeft het reeds dikwils gezeyd , eene vernederde natie is cene

de speculatie gebruykt worden.

. M. den minister aan het inwendig zegt dat het ministerie nu geene
maatregelen kan voorstellen , om dat deze met kalmte en bedaerd

heyd moeten genomen worden.
Ш. de Poydt schryft de handclwys van den pruyssischen kommen
dant toe , aen de kragtloosheyd van den belgischen generaal , die

tegenwoordigin Luxemburg het bevel voert, en vraagt dat men al
daer eenen anderen kommandant zenda.
. M. Gendebs'en .~

Eenen onzer medeburgers , eenen belgischen

doode natie; laet ons dan trachten aen de onze het leven te geven.

Brengt u in het geheugen alles wat er nopens het gevangnemen van
ll. Thorn heeft plaats gehad. Het gouvernement heeft zich tot do
mogendheden gewend, het heeft zich voor de zelve op Lyne knien
gezet, eh wel ! alle deze vernederingen hebben niets te wege ge
bragt. Het is ill. «ГИМН, die, met eenen anderen persoon gevangen te
nemen , Il. Thorn heeft doen in vryheyd stellen. Verwacht niets

van den kant der staetkunde, meer toont dat gy een volk zyt het
wel! dan wil heeft om een Voornemen ten nytvoer te brengen.

Ik vraag dat er kommissie benoemd worde om aen den koning
een adres aan tc bieden.
l. F. de Morado : Ik stel my geenzins tegen het benoemen eener
мшшяв tot het opstellen van een adres , maar wil alleenelyk
doen aanmerken dat ik niet waygero uytlaggingen te geven maar
gedwongen ben die tot morgen uyt te stellen.

GEND , 20 recenser.

Onze afgevcerdigden hebben zich dikwils reeds beklaagd ini
kamer dat ons leger , het welk zoo vela milliocncn een het vc'
kost , tot eene volkomcne werkloosheyd veroordeeld was, en hebbe
meermaals voorgesteld het zelve af te danken , wanneer het telnr
an verdediging van het land niet konde dienen. De ministers Indie
op deze regtveerdige klagten altyd eene antwoord bereyd.« il'ny
van arglistige en trouwlooze vyanden omringd , zeyden zy, die d:
wapenstilstand konnen schenden , en alsdan mogen wy ons zond:
soldaten niet bevinden. Datonze vysnden maar eene beweging dos:
en men zal zien met welke krsgtdadigheyd de ministers de een:

onschendbaerhcyd van het land zullen voorstaan en verdedigen.'

Br word eene kommissie benoemd. Zy bestaat uyt de volgende

Deze stellige beloften hebben onza ministers menigmaal seni'

leden : HM. d’Huart , de Theux , Dumortier , de Foere, de Behr en

kamers gedaan , meer tot hier toe hebben wy hun die nog nietes

Fallon.

ten uylvoer brengen. Meer dan eens heeft de gelegenhcyd пони!

zich aangeboden ; doch elken keer wisten zy de beledigingen en r l

Deze kommìssie zal zich dezen avond moeten verzamelen.

len gaat over tot het beraadslagen over de artikels van den bud

van het inwendig. - Den volgenden artikel ’word aangenomen.
Litt. D. — Maken van plans . . . . .
fr. 20,000 00
‘Dezitting word om vier uren en half gesloten en verschoven tot
morgen.
SBNAET. -- Zitting aan den 17.
Voorzitter M. de Stassart.

De zitting word om twee uren en half geopend. - Het verslag der
voorgaande zitting word gelezen en aangenomen.
Het order van den dag is het beraedslagen over do artikels van

den budget der bnytanlandsche zaken.
Alle de artikels van den budget der buytenlandsche zaken en «ler
zeemagt worden na weynige aanmerkingen , zonder eenige veran
dering aangenomen.
0m dry uren en half word de zitting gesloten , en verschoven tot
woensdag.

Eergisteren is de koningin der Franschen , vergezeld van de
prinsessen liaric en Clementina, alhier aangekomen. Den koning
en de koningin waren hunna bloedverwanten te gemoet gereden.
« - Den koning en ’de‘lsoningin hebben 200 aktien genomen in de
verloting der inlandsche zyde-stol'fcn , welke van de _exposititie

hebben deel gemaekt ‚ en die eerstdags zal plaats hebben.
-— Den baron Thierry , deel makende van het oostenryksch afge
zantschap by ons hof , is eergisteren in deze stad aangekomen.
.__ Alhoewel den toestand van lll. Dubus geene onrust baert , mag

men gelooven dat hy nog eenige dagen zal gedwongen syn van de
kamer afwezig te blyven.
—- De yzere brag , entrent de Ninofschcpoort is , onder het gewigt

van eenen geladen wagen ‚ingevallen.
.- Den krygsraed te velde by de 3° verdeeling van het leger heeft
in zyna laatste zitting by verstek de genaamde. Н. Schneider, S. Шип,
С. Reintrand , A. d’Ontralcpnnt en G. Bollé , alle vyf van het 1° ba
taillon partygangers , verwezen tot de vervalling van dan militairen
stand , de verbanning van het belgisch grondgebied en in de kosten
van het proces, als pligtig van respektievelyk de daders of ten mins
ten de medebewerkers te wezen der moord, in den nacht tusschen
den 27 en 28 maert 1833 begaan op den persoon van Elisabeth Lacncn

te Overpelt , in de provincie Limburg , en‘ vergezeld door diefstal
met braek en andere bezwarende omstandigheden.

dagingen, welke ons wierden aengedaen , op cane verkeerde пуп“
te leggen , en onze soldaten bleven werkloos. Wat zullen onze mini‘
ters nu aanvangen? Eenen belgischen ambtenaar, Il. Hanno, distrib
kommissaris , word des nachts uyt zync wooning opgeligt. Duyzen
prnyssischc soldaten doen eene ner weegt op ons groudgebierl,tj
slaen de deur en vensters van eenen belgischen berger aen stukken
mishandelen hem, nemen hem gevangen mede, en werpen hemit
de kotten der citadelle van Luxemburg.

Ziet daar eene daedzaek die den 16 dezer, te Bettemburg, in Laser
burg is voorgevallen.
De ministers hebben van alle deze omstandigheden verslagen onl‘
vangen; zy zyn dit allcs in de kamer komen openbaar maken,nw
meynt gy dat men hierom eenige spoedige maatregelen heeft gen
men ? llleynt gy dat men zich in tegenweer heeft gesteld ?l1aynlg’
dat onze stactsmannen eenige rogimenlen naar Luxemburg habla’r
doen optrekken , om ovcr deze beledigingen met de Wapens rai

doening te vragen ? llleynt gy dat men deze schending van grani

gebied , deze overtreding van het regt der natien ‚ als eene vertll’
ring van oorlog heeft aanzien? Niet van dit alles ; de minìîll“1
hebben met de ongelooflykste koelinoedigheyd in de kamer gill“
Woord dat zy nog geene hoegenaamde maatregelen genomen heil"
en nog niet berevd waren om eenige uytleggingen te geven‚aaî“

men nog kon aarzelen Wanneer zulke dacdzaken plaats hebber"
Doch onze vertegenwoordigers hebben de zaek onder een t“ u
oogpunt aanschouwd, en hebben niet gehaperd eene КоштШЁ‘Ё
benoemen , die in een adres, den wenscb dcr natie aen den WĲ“
zal opcnbaer maken.
l
Eenieder zal met genoegen de handelwys onzer verbeelden“;
nemen , en wy twyffelcn geenzins of hunne bezorgdheyd Omni:
nationale eer, onafhangelykheyd en onschcndbaerheyd van grrr."
gebied te doen eerbiedigen , zal eenieders goedkeuring WGK‘ÎĲSÏ
Inderdaad, niemand, voor wie de onscheudbaerbeyd vans Ш В"?

gebied geenen ydelen neem is, cn die eenigzins de national” “rfi

hert neemt, zal met onverschilligheyd de koelmoedigh‘f’!d 0";
ministers kunnen goedkeuren , te meer wanner men andere 0185131.

digheden , op verschillige punten der grenzen встававшим“;
vyandelykheyd van Luxemburg in verband stelt. Hier wltcu‘wﬂ
burgemeester die men komt bedreygcn , en die men hele! 1?“ dí.
diening uyt te oeﬁ‘enen; daer is het eenen belgischen brißfdmlicI “_
door de Hollanders op ons grondgebied word vermoord g Op “new

dere plaats zyn het de hollandsche voorposten die onze soldini“ “‘
dagen en op de zelve vuer geven. Alle deze zaken verdienen "nu?
kant maar ministers wel eenige aandacht, zy zyn groß?, с" “Ё;

vuldig’genoeg om , indien niet eene volkomene weder'flek and.
Активны , 18 passeur.

men , ten minsten maetregeleddner te stellen, om dmle ví

De voorloopige werken tot herstel van den steenweg van AM—
werpen neer Bend , van een het Vlaamsch-Hoofd tot een Beveren, zyn

l yIn
kheden
te bete:glialen
en ministers
an ere te nyt
voorkomen.
_
в
afwachting
onze
hunne “пришить

Пупа voltrokken ‚ zoo dat den weg eerlang aen de r'ytnygen zal kon

zien ontwekt worden , mogen wy altyd de hoopkoestet'ßll "m ver.

nen gelevord worden. Er zullen echter nog geene kasseyden gelcyd

belangen niet te zien verwaarloosd worden , terwyl he* 0"“
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melders zyn die de zelve in handen hebben genomen ‚ еп den ko

heyd in den artikel van la Voir du Peuple gevonden hadden , wy

aing wegens onzen opregten toestand zullen onderrigten.

zouden ons de moeyte gegeven hebben om hem tewederleggen, meer
daer hy geheel op den leest der gene van den Massager de Gand ge
slagen is, vermeynen wy dat het vruchteloos zou zyn hier aen te be
ginnen. Wy zullen hier alleenelyk in het voorbygaen bemerken dat
la ŕ'oiz' du Peuple en M. Seron , in het geen den katholykcn gods

Het is eene _zonderlinge zack , die tot lange aenmcrkingcn zou
nonnen aenleyding geven , wanneer men de schielykc verandering
)eschouwt van eenige onzer fabriekaiiten. Van verdedigers van Wil

dienst aengaet, overeenkomen ; nu daer onze lezers sedert lang M.

em zyn zy voorstaciidera van Leopold geworden; van vyaiiden van het

Seron als eenen der liardnekkigstc vyanden der lkatholyken kennen,

gouvernement zyn zy vrienden der ministers geworden 5 van hard—
iekkige orangisten heeft men hun gewillige en gevoegzame minis
erieelen zien worden. Dry maanden geleden , er waren geene laste
'ingen , spotnamen en beledigingen walgelyk genoeg oni met de
zelve het gouvernement aen te randen ; ег was geen behoud meer tc

zal het hungeniakkelyk to raden zyn , aen welke denkwyze de vier
uytlandsche opstellers van la Voir du Peuple toebelioorcn.

verwachten dan uyt den llaeg , en nn I zy hebben geene lofredenen

schepoort van zyn peerd geworpen geweest door cene kar bespan—

m bedenkingen ten zy voor het gouvernement , en hebben reeds de
ichoenen der ministers emhelsd , om dat deze hun , met een slach
ran verachtíng, eenige duyzende guldens hebben naar het hoofd
geworpen. Wat kragt heeft het geld niet om eenen orangist te be`
roeren !
.

non meteen peerd het welk op hol geraakt was. M. Kervyn is gevaar
lyk gekwetst.
 Wy vernemen dat den krygsraed der provincie Braband , zich

Wy zyn verre van in deze klasse alle de-fabriekanten te rangschik

Van Dorniael en den oiidcr-luytenant Corten, beyde sedert ontrent

zen ‚ in tegendeel , het is met genoegen dat wy eene eerlyke nytzon

dry jaren in werkloosheyd van dienst, op de onbetamelykste wyze
gelasterd zynde, hun voor het regt doet vervolgen.

lering maken voor de meerderheyd der zelve. Deze meerderheyd
leeft nu ondervonden het geen wy van ovor dry inaenden met op

gehouden hebben van zeggen , dat zy verleyd en bedrogen wierd ,

M. E. Кетчуп dezer stad , is den 17 namiddag entrent de Brug

met eene belangryke zaek gaat bezig honden. Het is M. Windelincx ,
kapiteyn by het 1° regiment jagers te peerd , die door den kapiteyn

- Den Antwerpenaar heeft onzen artikel over den abbé Helsen
overgenomen , ~in welken hy tegen het ¿navegue/»Nieuwsblad

lat eenige der grootste schreeuwers zich van hare poogingen
.ouden bediend hebben om bevoordeeligd te worden , dat de kop
.tukken der orangistery de goede trouw der andere zouden geëx
iloiteerd hebben om hun by den neus te leyden. De zaken welke

eenige regelen heeft bygevoegd. Wy moeten , in het belang der
waerlieyd, verklaren dat deze regelen van ons niet zyn , cn het spyt

leze dagen zyn voorgevallen , moeten eenieder overtuygd hebben

bemerken. Sedert eenige dagen is den Antwerpenaar met het Ant

lat wy niet kwalyk geoordeeld hebben. Eene volkomene scheuring
s nu onder de fabriekanteii ontstaen, zoodanig dat er geenen middel
neer schynt te bestacii om de beyde partycn te doen overeenkomen
Van beyde kanten houd men vergaderingen , van beyde kanten
ieemt men besluytcn; doch het is niet twyffelachtig te zeggen van
volken kant men de opregte uytdrukkiiig der geiidsche fabrieken
en kan aantreffen. De ministeriale», zoo noemt men de sieurs llos
eel , de Bast-de-Hert en eenige andere die voor het oprcgten eener

ons dat den opsteller van den Antwerpenaar dit niet heeft "ат

werpseh-Níeuwsblad in oorlog, in welken wy geen deel _willen ne
men; het is ook om dat wy de twee kampstryders alleen willenlatep
worstelen dat wy vcrineynen te moeten bekend maken , dat de aß,
merkiiig , betrekkelyk het Antwerpseh-Níeuwsblad, in onzen artikel ~
niet te vinden was.

‘

_

’

Wy verwachten van de onpartydigheyd van den Antwerpenaar dat
hy dit zyiie lezers zal doen aeiimerken.

‘

— Door een koninglyk besluyt is op de beredeiide voorstellen der

ocht worden van aen eene kommissie rekening van zyn gedrag te

kommissie, aangesteld om een oordeel te vellen over de voordbren
selen , neer de tentoonstelling der inlandsche zyde en zyde stoffen
gezonden, en om de belooningen en aanmoedigingen voor te dragen
en aen de tentoonstellers to vergunnen, eene goude medalie toegewe
zen : aen MM. de Gandt , oudsten , te села; 'Casse-van Regeinortel,
te Antwerpen; Dnysters , te Lier; Obert en comp° , te Uccle.
Eene zilvere inedalie is toegewezen aen MM. Maestraeton , te Else
ne , graef de Fiqnelmont , te l'luy; de Coninck , te Gand; Conlon , te
Lnyk; Lebrun , te Lesseiie; Proost , te Gend; Welmer , te Brussel 5
Goethals-Danncel ‚ te Кои-пук; van Noten , zoon , te Antwerpen.
Eene bronzene inedalie is toegewezen : aen MM. la Candele , te Vil
voorden ; C. Leplat , te Brussel ; Coenen, te Brussel ; van den Kenk

geven , en aen de zelve alle de stukken , betrekkelyk de inaetschap

hoven , te St-Michiels, by Brugge , de Coster , te Huldenberg.

aaetsehappy van katoen-iiyverlieyd zyn , zyn inner ten getalle van
4. De opposants» , dit zyn de gene die tegen de handclivys der zoo

gezeyde afgezanten ende statuten der inaetschappy protesteren ,
naken een getal van 34 uyt. Dus moet men niet lang zoeken om te
velen welke vsn beyde partyeii de opregte belangen van den ka
oen—handel hier vertegenwoordigen.
Eergisteren hebben de opposanten nog eene vergadering in het
Vit Leeuwlen gehouden. Er is besloten dat, voor aleer men gevolg
al geven aen de protestatie, die men door eenen deurwaarder aen
ieur Rosseel heeft doen toekomen , dezen door eenen brief zal vcr

»y voor oogen te leggen. Het bnreel der vergadering van de oppo
anten is zamengesteld'uyt MM. Ryckt , de Buck-Van der Waerdcn,
5mm. Van Acker en Ed. Coppens.
Van den anderen kant de ministerieelen wenden alle inogelyke
ioogingen aen tot het inrigten der maetschappy van ka toen-nyver

- Men meld ons nyt lseghem het volgende :

a De lynwaed-merkt is den 15 nog aenmerkelyker geweest dan
die van den 8 : nogtans de pryzen hebben geene veranderingen

ieyd. In hunne laetste vergadering telde men maer 16 aktionnaris

ondergnen. Er waren vele kooplieden en ontrent 250 stukken die
ten grooten deele zyn verkocht eworden. ii
- Een erangistsch dagblad van L’uyk Ie‘Iïap’pelgenaemd , is voor

en , te weten :

de korrektioniiele regtsbank gedaegd , om dat de eerste N" geenen

L. van dcr Meulen , die niet meer fabriekccrt , en den sieur Неуп

Irickx, die den direkteur der spinnery van den sieur Bauwens is. De
indere waren de sieurs Anthennis, Brasseur en de Gendt, Biirggraeve,
Паев-де Cock , gebroeders de Vos , de Hemptinne, Eggerinoiit ,
weduwe Heyinari, Lousbergs-Thery, J. Возведя, Poelman-Hamelinck,
le Bast-de Hert , A. Voortman , van Aken en Ch. Loo.
In deze verceniging heeft men de provisoire direktenrs der ninet
:chappy benoemd ; het zyn de sieurs Rosseel , do Baat-de-llert , Van
Lantvoorde en Claes.

Het scliynt dat de deﬁnitieve direktio zal bestsen uyt de dry voor
onpige direktenrs , waer by de sieurs Lousbergs-Thry en de Hemp
ìnne zullen toegevoegd worden. Den sieur Bast-de-Hert moet tot
aantrskkenden agent der inaetschappy benoemd worden.
Men zal dus allengskens geen begrypen tot wat cynde eenige fa
bricksnten zich over eenigen tyd zulke bnytengewoone moeyte ge

geven hebben , om klagtbrieveii op te. stellen en petitìen nner Brussel
le stieren.

iiaem van uytgever droegen. Sedert eenige dagen weetnien nu dat
den uytgever zekeren G. Moens is.
’
-- Over eenige dagen is den generaal Brede , plaets-kommandant
van Maastricht, met twee ol'licieren uyt de vesting gekomen om te

geen wandelen. Te Heer, buyten den kring der vesting, zag h

eenen onzer tol-beambten op de wacht ; hy vraagt hem onbeschofte
lyk wie by is, wat hy daer doet, en door wiens bevel hy er zich
bevind. Вел beambten _antwoordde hem _dat hy belgischen tol—he
dienden was en zyugambt _op belgischen bodem nytoeñ'eiide. Вида
wicrd op die antwoord als uytzinnigcii gaf zyn peerd de яром-ы;
om den mailer _te verpletteren , maer dezen ontweek hem.‘ ‘Wlan/iii ,
wacht, schor/s, riep den dapperen generaal, il: geen u dads/yk door
eenen kaporael doen wegjagen ‚ ‚ ik Фатум“! verlagen tot hat zelf le
doen , en hy verdween zonder zyn dreygement te durven uytvoeren.
-— Men schryft uyt Aken z
e Met eene diepe droefheyd melden wy dat alle menschelyke poo
gingen niet hebben konnen geraken tot de 60 ongelukkige werk...

lieden in de myn van Badenberg opgesloten. Tet 87 voet diepte gg..

De antikatholyke dngbladeren konnen 'aen M.Alex. Rodenbach
niet vergeven van tegen den nieuwen apostel, sieur Helsen, gesproken
te hebben. De reden is gemakkelyk te raden : de vyandcu van den

katholyken godsdienst bedienen zich van sieur Helsen als van een
ipeeltuyg; het geen zy zelf niet durven zeggen , doen zy `door den
apostel der Fabriekstraet prediken , en het is ook hieromrdat zy vhe
mel оплате zouden bewegen om door het gouvernement aen hunnen
wredikant eene Замша won ЮОО franken .te doen betalen. Пан- zy

lit
nietuyt
hebben
kennenook
verkryigen
'is itinnne ;,dns
woede
«tegen
katho
yken
dien hoofde
nog aengegroeyd
moet
‚hetde
niemand

keinen zynde wierden de werken zoo gevaerlyk voor de arbeydßrs l
dat , na raed gehouden te hebben onder voorzitting van den opper...
myn-reed Oyenhansrn , en weer in de ervarenste ‚direktcurs dg;

naburige steenkoulmynen hun gevoelen ,openden , als bekender;
aenzienelyke persoonen , is .er eenparig beslist dat het ‚щитом

was de vverken voerd te zetten. Er blyft ons dus niets meer overig
'dan wenschen te doen ар dat de godelyke bermhertigheyd spoedig
het lyden dezer ongelukkigen moge gecyndigd hebben. » '
ï
_Versehevdedaghladcxen hadden .tot hier toe de ziekte van dan
Miguel iii twyffel getrokken , meer tydingen die heden zyn toege

komen bevestigen den slechten toestand van don'Miguel.

innderling ‚schĳnen van den Messager ,da Gand, Libéral, Courrier
ielgs „andere ten voordeele van sieur V-llelsen tc— zien schryven;
loch het geen tot meer aenmerkingen zou konnen aenleyding geven,
s dat een ander dagblad van Brussel : la Voix du Peuple genaamd ‚

Marne plaets gehad. Eene werkninn van Strasburg begaf zich nner
Parys; te Chalons miste hy de diligencie, hetwelk hem .dwong er te

liet geen vier vremdclingcn tot opstellers telt, zich by de voornoemde
lagbladeren voegt , om tegen de katholykenlteßselireeuwen en den
icheurmaker Helsen voor te staen.
‘
'

derseheyde hy zichder eersten dag door zynen vlyt,en ’n.avondspsg
hy niet ne andere gasten slapen.. Zyneii meester hem "s morgens ‘ni

Indien wy meer goede trouw en min uploopende overdreven

weder ziende komen ', ging buven'en vond hem knielende als in ge

-- Eene buytengewoone zelfmoord heeft onlangs te Châlons-suie

blyven en werk te zocken. Als timinermans-maet aangenomen ‚ од.

(к 4 l
bed en meditatie.'lly,ducht' hem' niet indie bezigliny'd te mo'etcn ai'
breken ;1naer later weder komende vond hy hem altyd in de zelve

Belgren.

houding , en gennderrl zynde riep hy : ‚штатива, uw gebed is wat
lang ! liet beweegeloos en yskoud gelaet van den werkman ontdekten
toen de waerbeyd , den ongelukkigen had zich zelven omgebragt
met zich een stuk glas in het hert te steken.

>-» Ну! Weenen verneemt mon dat er nog geene tweede vergade

п

roomsch-kalholyke kloosters op bevel van den antokraetingetrokken
cn hunfne goederen verbenl'd verklnerd geworden.. De kerken tot die

kloosters behoorende zyn aen den griekschen eeredienst gegeven ;
er is verboden de katholj'ke kerken te herbouwen on alle de kinderen
moeten in den grieksehcn godsdienst worden opgebragt.

 Не! officieel dagblad van Constantinopolen kondigt heleen
stacude houwelyk of der dochter van den sultan , met eenen edelen
Turk , zonder dat men tot hier toe zynen naenx kent.
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Act. van de stad gj
Р b'mzllicn.
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1824 . . . 7|
Act. van de bank 77o
Griff/rml.
11
1 825. . . aG
Werkel. schuld 49 3/4 G Spngnxen. E. rente tc Amst. 59
Dom. lnsrenlen. 95
ll
п
3 р. 0/1. tc Регул 3g
Mclallikon. . . . . . 96
н
Curlèa te Lond. . 2;',
Cert. Falc . . . . .. 87 1,14 l"
и
Uytgcst. schuld. 12

Belgien.

Werkel. |chnld. 102

3.,@
q
31“
с
7,
til

BORS VAN ANTWERPEN, val nu lg нив-041“.
н

Uytgclt. schuld

G Spagnien. E. rente te Amat 59 3M

4|

n
L. van 24 mill.
Holland. Dom. losrenten.
Oostenr. Metalliken. . . . .
н
Loten van 250 g
Polen.
Loten van 3oo g.
Brazilian. Leen. tc L. |824.

|/4 G

96
95
99
410
114
71

и

Id. to I’. L. cn A.

lli G
п
Uytgest. schuld.
P Prufssen. Lern. te B. |832.
1/2
Napels.
Cert. гни: . . . . . .
Sicilian. [.eening 182| . ..
|/2
t.
n
|824. . .
1/2
Косте.
11
1831 . . .

39

,‘

|2 3:
93 1: i
87 я.
gz
92
ga

DORS VAN AMSTERDAM, пн nel 18 типы-т.

Holland.
н
n
и
u

REGERING VAN GEND. — AFKONDIGING.

96

i»
и
Holland.
п
Oostenr'.
Napels.

ring van het kongres heeft plnets gehad. Alles dus wat men dies
заведешь gezeyd heeft. is benevens de waerheyd.
-In decemberlactstlcden waren erin Polen en Litlhuanien lot 192

BORS VAN BRUSSEL, vu nu |9 вини“.
50 1/2 G Sicilien.
Leening 18u. . .

Werkel. schuld.
L. van 24 mill.

Werkel. schuld. 49 7/8
Uytgest. schuld. —
liansbiltewn.,. 21 15/16
Amort. syndtk.. 89 7/8
idem 3 1,2 р U/n

п
Rusland.
и

7a

Spagnien.
н
11
‚Решал.

E rente te Amat
Id. te Lond. 3 0/0
Uytgcst. schuld.
Metalliken.. . . . .

59
39
12
95

п

Bankactien. . . ..

—

|/16

Handclmartsch. gg 3]’j
Hope en Comp. 102 1/2
Imc. groothoek. 68 3/8

i;
1,3
1/1
5,5

Napels.
Cert. Falc . . . . . . 87 54 1
и
Id. te honden.. . _
,
Bruzilien. Leening |823. . . 72 l" l

Kohieren der Grondbelaah'ng voor 1833.
PRYS DER OLIE.  Rural., 18 гнилых.
Burgemeester cn schepenen, gezien artikel 5 der wet van den 4 messidor 7°jacr,
artikel |4 van het gouvernements besluyt van den 16 thermidor 8e jaer, betrek
kelyk de afkondiging der ltohieren` mitsgadors artikel |7 der wet van den 2
meluidor 7'jaer, wegen! den , tot het indienen van reklamatien , toogeatanen

.. .

Heullàcd . . . . . .

'l

п

27

n

(Memorial Administrnli/‘N0 6:3. ХХП deel) g

Idem goeden lmaek.
Cameline. . . . . .
Hennip. . . . . . .

и
l?
1

и
п
и

п
aa
15

и
и
п

let op den brief van de ontvangers der direkte belastingen dezer stad in dato

Lynzaed . . . . . L

I7 50

23

т

t! а
Gezien het besluyt van den gouverneur dezer provincie , van den g november
182

Koolzaed. . .

Zan".
i
Ontrfr. c. fr. с. l'r. c. fr. c.
2
n 27 50 93 50
п -

xo dezer ;
Haken by deze aen alle in czctenen bekend , dat de kohieren der _qmndbelas
ung over den jar-e |834 op en 3| january jongstleden , door den gouverneur
memoir verklaard, ter invordering aen de ontvangers zyn overgegeven en dat
den tyd van dry meenden by de wet bcpacld, voor het nenveerden van reklama
tien vom vermindering of ontheíling van aenslag, op heden een aanvang neemt,
noo dal er geene reklamatien na den 15 mey mecrzullcn konnen aengenomen
worden.
.
De voorschriften of reklamatien , op gezegeltl papier geschreven, moeten voor
opschrift hebben : Aon den Heer gouverneur der provincie Oost-Vlaenderen, en
tof hand gesteld worden, met het aenslagbillet houdende ltwilantie van betaling
der verschenen termynen, aon den kontrolcur dcr direkte belastingen, St-Pieters
Nieuwstraet, Nfl 58.
Aen de belanghebbende , die zich bezwaerd achtende , eene reklamatic zullen
willen indienen, zal door het atedel 'k belticr worden afgegeven een extract ну!
den logger , hetwelk volgens decisle van den minister van financien de dato 18
germinal пе jaer en de algemeene instruktie de dato 22 prairial zelve 'aer N0 |37,
op ongczegcld papier zal afgeleverd worden, mits dc vermelding op at stuk, dat
het zelve is oytgerekt ош by eene reklamatie gevoegd te worden.
`“loi-dende verder cen iegelyk uytgenoodigd , om , na bckomene kennisgeving
van zynen aenslag, de verschenen termynen ten kantoore van de ontvanger: te
voldoen, op pœne van daer toe . volgens do wetten, te worden geconstringecrd.
En op dat niemand onwelendheyd voorwcnde, zal deze worden агаве/112111,
weer zulks te doen gebruykelyk is.
'Gedaen ten stadhuyze, den 15 february 1834.
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BORS VAN PARYS, un ou 18 nanna".

EERSTEN COURS

OPENBARE FONDSEN .

RentenSp.o'„........
Renten 3 р. 0/0. . .
..

|05
76

95
15

LAETSTEN CDUBS. COURS TAN DE!
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76

g?
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9|
о
60 31H4
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.‚
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„6
76

1.
20

Na elsche llentc. . . .. .
Ect'iw. spaans. Rente .
Koningl. spacns. been.
Spaens. Rente 3 р. °/„. .

1 go
2| |[4
п
11
1.8

l
г; 9,?
7, 3M
38 7/8

Lecning der Cortés. . ..

26 3,4

27 IM

:6 g/g

Roomsche Leening. .. .

gz 1,'8

92 3/8

92 1/4

Belgische Leeuing.. . . .

98 1/2

98 1/2

98 1/2

LONDEN, on 15 пищи.
Bg 1.'2 Belgische [сети/1. . . . . . . g] щ
-°‚'о.--....
Gecons. 3
Breziliaenscbe leenmg . . . . 73 7/8 Hollandsche wer cl. schuld . o 1,’8
‘KEINEN , D" 8 певшим.

. 96 15/32

Melalliken . . . . .

Banknctien. . . . . . . . .-. 1226 1,'1

Vu Clouattuoons.
Ter ordonnantie , den sckrctaris , Ronin.

ADVERTENTIEN.

#__

CIRQUE OLYMPIQUE DE M. LOISSET ,

BROUWBRS-nALM ,

sx'ruë svn LA PLAan nes nécomnrs, ‚1 cano.

ТЕ LOOCIIRSITY IN НЕТ DORP ‚

iAujourd`hui jeudi, 20 février, représentation des Вен" Hina. -— La Bataille
da Smolensk, grande scène guerrière à spectacle , par tous les sujets de la troupe.
—- Exercices de уже et (Рай/челе , par Мене Francisca.- Jacko , on Le Singe du

Bj'e'sil,par M. Auriol. — La jolie jument pcrsane chassera , pèchera et rappor
tera мг“. Colombine. — |tr début de MIM Auriol. - Le Carnaval de Venise,
scène à travestiasemens , par M. Charles. - Les Chaises , exercice comique , par

OPENBAERLYK TE KOOPEN.

'
lum
0 а usda aennaende ao' february 1834, ten 9 uren voormiddag,"
ondgr dg direâtie van den'Praktezyn VAN DER STRAETEN , te Zeventkkelly
en met behoorka ministerie , op |yd van betalin _ verkoopen : Alle culle Ш"
ralyk d`Ustensilcn van eene Bierbrouwery , ac tergelatcn door иуда! ‘im

M. Auriol. — М‹Пе Wilhelmine, sur un cheval sans selle , fera diverses exercices

J. A. VAN nel VAB-1', bestaende in 400 geheele en halve TonnenneleleÍ
Bordeaux~Stukken, Kuypen , Vloten, Standen , Ondervaten, Ковш-11.1 “а

de force. — Le Nid ¿Oiseaux , ou Les Silphides , par MM. Loisset, Charles et

Bierkarre, enz., vvezcnde alle deze objecten ведер! weynige jaren met!" l~

Dumon. — Малаги/пе: des Amazones , commandées par Mm' Loisset. —- La Poste

Nationale ‚ sur 5 et 6 chevaux nana selle , par le jeune Loisset , âgé de 7 два.—
ß'zcrcicu et Imcrmèdes comiques , par М. Auriol , t" grotesque.

mackt.

_J

PA'rmmolvann
HOFSTEDE EN ZAEYLANDEN ,
GELEGEN тв

BORGERLYKEN STAET DER STAD GEND.

сопшдсвт ,

Provllcnz zenno ,

BINNEN ERTVELDE TE KOOPEN.

overledene van den 17 lot den 18 february.

l
.

Joseph Colpaert, oud i4 jaren, таежными-ш. —_ Pieter Bosschaert ,
5; jaren , daglooner, Comynstract. — Felix Braem , 44 jaren, particulieren,
 Princenhof. -— Livinn Here , 8 jaren , te Meulestede. — Regina van Overbeke,
4o jaren , beggyne , groot eggynhof. - Francisca Keymenlen , huysvrouw Ni
caise, 20 jaren, Vrouwstraet. -— Anna de Rael , 84 jaren , proventerster ,
St.-Antnniuskaey. - Regina Ronse, 4g jaren, dagloonster, Veerstrnet. — Anna
Эсминцы: , buysvrouw Lepeleire . 6| jaren, Donkerstraet.- Isabella de Smet,
buysvronw van den Bossche, 5| jaren , Zilverstraet. — Francisca Prez-aseos,
lo svronw Vernieuwen, 71 jaren, Nieuwland. - Felix Gaillard, 4o jaren,
b'ngadier , Hospice N° 24. — Dertien kinderen onder de 7 jaren.
т

KOOPHANDEL.

i

Ор dynsdag 25 february 1834 , om 9 uren ’l morgens , ter жги/‚11:19?
zal den Notaris VAN
‘
by Pertuis Тимин , op het dorp te Ertvelde,
defìnitif laten verblyven en verkovlm’
TYNE , residerende te Zelzaete ,

награды

vol ende Goederen :
'ersten koop. —- Een Woonhuys , zyndc cene twee-woonst! i

it fr. 87-06 ’s jaers. —- ingesteld op 500 francs.
F medi,
Tweeden koop tot inclu: koop nen. — Eene Hofstede en 44 bunderel-'l ‚7 “И,
no ellen Landen , in de polders Qud-Beoosten-Bley en Beoosten еп Ве‘ъшд
Ble beznyden g te zamen ver acnt à fr. 2539-68. - lngesteld о 37.60° roe
gl/.ìten en laetslen koop. — enen blok Land, groot 10 bun егед U
/
70 ellen; verpacht à fr. 544-21 ‘l jaers.- Ingeateld op 6000 franca. k ten
De konditien van verkoo ing liggen by enoemihn Notar”, all 00 .
тоге van den Notaris УЗЫ DE WAT
NE , te Basaevelde,
titelen van toekomste en figurative plans zyn gedeponeerd. '
то.

By den zelven Notaris VAN DE WATTYNE, te Bassevelde . И“ mlm“
men alle slag van PLANTSOEN EN , en voor al een groot mental land'.
OLMEN, aen eenen civilen prys.
Zeg he! v

WISSEL COURS VAN GEND, vnl nel i8 пищи.
„i

Amsterdam. kort , 5/8 el» verlies.
Rotterdam kort , 5,8 п/а verlies.
Antwerpen, pari.

.

Brussel kort, 1/4 °/° verlies.

ВИШЕН? VAN J. F. BLOCKEEL,

Paryl kort, 47 1/4 G.
Londen kort ‚ il. 12 oz 1/2 P.

11| и. шин, 11° 16 , 'rn exim.

nn N -vAnÉRLANV@
De Belgen zyn' Nom’ „een“ ’‚
ma er zy пин- l.. geenKorner
Mem[мы
.
V.

ZATERDAG 22 FEBRUARY 1834.
мишками-ищи -s

4.

и..."

steen , en in dit oogwit de uytuelïening van de koninglybe-nín'gt,
verheest zich vnu een U. И. sen te bieden alle middelen, welke zy in
hare wysheyd zul noodig ourdeelen om ‘emisfme over
bot ongelyk dat aen onze nationale onafhanng is
‚

BELGIEN.
Bennet. , 21 rnssunir.

_

im! :nn vomvsn'rxennweourem.

en om , voor het toekomende, de regten en de пинками} van het

Zitting van den 19.

land te doen eerbiedigen.
астма : Вики ‚ diluer , oe‘ Timex , Dunois-‘iss ,

Voorzitter M. Itaikem.

’
»_

От twaelf uren en half word de zitting geopend.
Alle de openbare en bezondere tribnnen zyn met nensehouwers
'ervold. Men bemerkt in de tribune der diplomaten Il. de Latour
leobourg , d’Arlinim en Dietńehsteìn , als ook verseheyde geheym
ehryvers van afgezn'nts'chuppen.'
‘ ‘
Het verslag der voorgaande zitting word gelezen en zonder aanmer
.ingen aengenomen.

_ _

M. den Voorzitter . llet woord is een den rapporteur der kommissie
ie met het opstellen van een adres uen den koning is belast geweest.

DI. de Feen treed de tribune op en geeft lezing vsn het volgende :

ne Fosse ‚ ne Bus , Funen.

Na deze lezing, voegt er llt. de Fuero nog de volgende woorden by :
De kommissie heeft getracht in heer adres alle de denkwylll-dls'
kamer te voldoen , om dat zy weet dst het do темница is die
de staten ten onder brengt, en de eendregt welke die behoud. ook

heelt de kommissie dit adres met eenparige stemmen aangenomen» ~
_ l. de,” Voorzitter : Wanneer begeert men over dit adres te belated
s agen .

Van alle kanten : Oniuiddelyk I onmiddelyk !

‚ '

ld. de Robaulz vrscgt dat den minister der buyteulendsohe zaken
eerst zyn verslag zou doen.

ONTWERP VAN ADRES AEN DEN BONUS.

M. F. de Merade treed in lange uytbreydinge'n om sen de kamer ts
Sire l

-

_

Eensn nieuwen akt van geweldennry is op ons grondgebied ge
doogd. Eenen openbaren ambtenaar is door de _troepen van het gur
»izoen van Luxemburg uyt zyne wooning opgeligt. ln de tegenwoor
lígheyd van eene zoo zware dnedzuek , gelooft de kamer der volks

y„tegenwoordige“ dat zy aan U. lll. de gevoelens moet openbaren
lie zy beproeft.
_
_
_
Van bet
in hsrer omwenteling , heeft Belgien _de pligt op zich
’enomen van et grondgebied te eerbiedigen der omliggende landen.
let provisoirgonvernement had plegtiglyk zynen eerbied doen ken

ten voor de betrekkingen van Luxemburg inet het duytsuh verbond;
let nationsel kongres heeft er bet voorwerp eener konstitutionnele

oeseliikking van gemaakt. Het bezit van het Groot-Hertogdom , ge
vestigd door de overeenkomst van den 21 mey, had met opgehouden
van tot hier toe door den ryksdag herkend te zyn. Wy konnen dan

doen zien dst er tusschen het belgisch gouvernement en het duytseb
verbond eene overeenkomst bestond ‚ by welk er besloten wss dat

het belgisch gouvernement zyne mngt in den strategieken kring der
~ citadel van Luxemburg niet zou uytgeoelïend hebben; dnt uns gon

vornement hier nen volkomen heeft, maar dat het niet’ geloofde
dit te moeten onderhouden voor de plaatsen die buyteu den strate
gieken kring gelegen zyn. liet is nlzoo , zegt by, dat wy alle de
_'
in Luxemburg ontvangen hebben , en er liet regt hebben'
‚
. De lìgling der milicie en het hout kap rn alleen.
varen onderbloven. Eene openbare aanbesteding van bout heeft
stents gehad, van welke gedeeltelyk het geld in de schatkist van
en staat gestort is , meer de ligting der militairen alhoewel buyten
den strategieken krin

, moest meerdere moeyel kheden ontmoeten'.

keren bevolen heeft.
_
De kamer der volksvertegenwoordigers , Sire , ziet met s_pyt dst de

De ophondin van‘ e идиш; der milicia stel e de inwooners van
bet duytsch dee vsn Luxemburg in de onmogelykheyd te bewyzen
dat zy sen de milicie-wettsn voldoen hebben , en maakte hun tot
zekere akten onbekwaam. Не: ministerie, ziehvestigende op de over

niet geluoven dat den ryksdng deze schending van het regt der vol

poogingen welke wy gedaan hebben , en de zelfsopnñeringen met

eenkomst vsn 2l may 1868 , wilde die zwerigheyd wegruymen дм

welke wy ons, in het belang van den slgemeenen vrede, belast
hebben , kwalyk zyn gewaardeerd geworden.

beval dus de ligting der milicie alleenlyk om de jonge lieden de for

Eene wederzydsche geregtigheyd moest ons verzekeren tegen allen
akt van gewetdenary van den kant der agenten eener mogendheyd
niet welke Belgien in geenen staet van vyandlykhayd is. _Indien er
moeyelykheden ontstsen waren , den weg der onderhandelingen was
open. Het is dezen :seg welken alle de besohaetdeiiatien onverander
lyk hebben ingeslagen. Meer de geweldenary heeft den _voorkeur

onbepaald verlof te zenden om reden van openbaer belang.

bekomen , de veyliglieyd der inwooners van Luxemburg is in gevaar

vernomen , welke aenboudtng hy- een niets anders kan toesehryven

@steld , de nationale eer is zweerlyk gekwetst geweest.

_

Het geduld heeft zyne palen. Dit miskennen were onzen naam

msliteytenfdaer toe betrekketyk te doen vervullen en vervolgens in
Den-minister geeft hier lezing vsn vele brieven en notan die tus
schen ons gouvernement eu het duytseb verbond , Vrankryk en En—
geland, nopensdeze seek zyn питаем ,' en zegt dnt hy meynde
dut alle mosyelykheden waren uyt den weg вступит, toen hy met
verwondering het aenhenden van eenen dlstriltt-kommissaris heeft
dan nen eenige plekstee, welke de tigri ng van militairen voorschred,
die in sommige com_munen binnen den strategìeken kring der cita

en nationnel karakter verloochenen. Men kan het zich niet ontveyn
zen , spoedige en kragtdadige maatregelen zynl noudeukelyk ge

delle wsren sengeplskt , om welke reden den generaal Dumoulin
тающие!
k z irerkstelligggergsekt.
ne bed re in en , welke ll y voorsu endet y l р~
dien bsd, ¿ett

wor
In dezen toestand , Sire , de kamer der volksvertegenwoordigers ,
altyd bercyd om de regten van het land te ondersteunen cn voor te

Ziet' hier de woorden niet welke В. de Погоде syn lang verslag
„тир x
~
»
.

MENGBLINGEN.

uytgegslmd. Zy zouden alle, ten minsten om- een voorbeeld der‘wel
spreken‘dheyd vsn de' truweelgssten te hebben, eene plaets in uw

I den den opsteller een den Vsnnmnnne.

dagblad verdienen , meer ik zal misschien groote mueyte hebben om

my die te versoh‘aﬁ'ea. смена-швы! ik nieuwe poo ngen цвёл:
»nl ива-тяп mvnanan из: mem.
Fes mibi “линзы toqui.... .
IIQ.

De „живица met welke gy myne voorgsende мощными
wegens het groot рати! der vry-metselners hebt aenveerd , doen

wenden ‚ die, zoo ik verkoop, metieensn- nytslag вы,“ dien van
heden , zullen bekroond worden.
’
len weet van overlsng dst de Franco-maçons een zonderlissg shot;
vsn menschen nytmnken. Alles by hun is gehe-ym eu нашит; ;

m verhopen dst gy de volgende insgelyks eene plsets in uw dagblad

hierom
, Mynheer,
indien
de mededeelingm
welke
ik ива.
doen
eenigl'ns
duyster zyn
, de schuld
is aan my niet
te wyten
meer
nelI‘

zu t verlaensn ; deze die ik ива. heden toestiere zyn inner een ver
volg der‘ voorgssnde , zy zyn als den tweeden akt van de vertoonin

de gewoonten der угу-типами", die altyd meer de helft zeggen en.
betovenig lsteu raden, en eenen persoon огней wedsnig dobbel—

gen der {ать-тасов- in den Барщина: ‚- onder dit oogpunt kon
nen zy'niet sonder belang zyn voor de gene die een weer denkbeeld

zinnig nfsehilderenidst het meermaals moeyetyk is te weten weer de
lruweel benen wilt. Ziet lier weder bstgevsl. Deu persoon vsn wie

willen hebben 'vsn het vermaard gestmnel dat onlangs , ‚onder het
voorzittœsebnp van den venenbelen ambassadeur , heeft plaste

is den eersten surveillant d.' logic ; deze weerdigheyd schynt by de'

aeind.

Алеша imitare bonos , hat: regula certa est.

ik heden moet handelen ‚ anvvinls redenveeriug hier na zal volgen
francs-manen: van groolaenzien , terny zy de naaste een die van

den Î’ensrlbslsn is , dus meerder dan de weerdigbeyd van den cere
noo' zegde over vele jaren den vermeerdert Чая-ереси, die ver wss un
Prune-maçon te zyn, doch wiens boven gemeld vers door de rede.

syn uytgesproken, die alle min of mees meestsr~stukltenzyn , een

monie—meester-prnykmeker.
Den eersten surveillant, die ik de eer niet heb te kunnen , heeft
men my eldos „дышим. liet is eenen orangist van middelmatige
lengte , die yzer en leer ter zyner beschikking heeft , doch , zoo men
zegt ,zeer koudelyk is en om welke reden by door geheel hetjaer van
eenen colto» voorzien is. Deze liuyverachtigheyd zegt men voord te
nemen uyt eene onvrywillige grainsehap , toen hy over eenigen tyd,
vernomen hud dnt men hem in de Sociétéde la Concorde gebnlluteerd

geilen sy door применен—шип en niet door metsers‘knapen zyn

lied. Deze schets ах? wat duysteris, nl misschien voor weynige nwe;

шеи van den Верстак niet is vergeten geweest. De kleyne doch
wel-gepoeyerde redenvoering van den prnykmnker had de andere
vry-_metselners zoodunig uengeprikkeld,dnt elkeen wilde wedyveren
'om den' ceremonie-meester ,indien niet te overtreffen , ten minsten

te evenaren. Het is nyt dien hoofde dat er zoo vele redenvoeringen

‘(2'3’
Rekenende op den onderstand der mogendheden, wiens goede
diensten het gevraagd heeft, het gouvernement heeft geloofd dat
het zyne pligt was zelve eenige maetregelen te nemen ‚ welke aen de
belgische ambtenaren de bescherming zou verzekeren die hun toe
’komt. Het gouvernement zal danvoordgaen met de uytvoering te

eyschen' der oveenkomst van Londen van den 21 mcy , zonder te
miskennen de bezondere overeenkomst van 1831 met liet duytsch
verbond , want het onderhoud dezer overeenkomst , ten opzigte van

Luxemburg , is noodzakelyk in den toestand iii welken den nieuwen
belgischen staat zich' bevind; 'afziende van allemilitìiire werkingen
in en strategieken kring , zal het gouvernement zyne regten tot de
civiele administratie voorstaen , en het gelooft dat zyne poogingen
zonder uytwerksel niet geweest zyn , aengezieii zy een eynde gesteld
hebben aen eenen toestand van zaken die, in het overig duytsch
deel van Luxemburg , niet langer kon in voegen blyven,
Het in druk geven en nytdeelen van dit verslag, word door de

Art. 6.“-’- Civiele gebouwen

.

. ‘ .

.

. ‘.

M. Gendebi'en vraegt dat men over dit verslag nog niet zou beraed
slagen, тает wachten tot dat men alle de medegedeelde stukken

overzien heeft , en dat men oniniddelyk zou overgaan tot het beraad
slagen van het adres aen den koning.
И. de Brouekere zegt dat hy gelooft dat het eerste ongelyk aen het
belgisch gouvernement is toe te wyten , doch dat dit de handelwys
der Pruyssìschen niet kan verregtveerdigen , en hierom dat hy vraegt
dat men het voorgesteld adres beraedslage en aenncme.
Niemand vraagt liet woord om tegen het adres te spreken. Alle de
paragraphen van het zelve worden aengenomen.
lien gaat tot de definitieve stemming van het adres over, alle de
tegenwoordige leden , ten getalle van 81 stemmen voor.

. Ziet hier de namen der gene die in deze zitting tegenwoordig wa
ren : hlll’l. Becknert , Coghen ‚ Cols , Coppieters , Dams , Dantrebande ,
Davignon , de Behr , de llrouekere, dc Foei-e , А. Dellafaillo , 11. Del‘
‚lafaille , de Longrée , Demeer de Мопсы , F. de Merode , W. de lle

rode , de Nef , de Piiydt , de Renesse , do Bobiiulx , Constant Viile
stake, de R00 ‚ de Secns, Desmaizières, Desmanet де Biesme,
Eng. до Smet, de Sta mbier, de Terbecq, de Theux , Dewitto , d’lianev,
d’lloﬂ‘sxìhmidt , d’lluart, Duignon , Donny , Dugniolle , Dumont , «Dg
mortier , Duvivier , Eloy ile Burdinne, Fallon , Fleussii , Gendebien,
llye-llois, Jadot, Julian , Lardinois, Legrelle , Liedts, Meeus, Mil

camps ,' Quirini , A. Rodenbach , С. Rodenbach, Rogier, Каприз,
Schaetzen, Scroll , Simons , Smits , Teiehmann ‚ Thienpont , Trente,
веди: ‚ Ullens , Vandenhoven , Vanderbelen , Vanderheydeu , Van
llloobroeck , C. Vilain X1111, 11. Vilain XIIII, Vuylstekc, V’Vallaert,
типы, Zonde en Raikcm.
_
м l
д,
11. Eloy de Burdirina vraagt dat alle de leden der kamer zich by

den koning begeven om hem het adres voor te lezen. (Algemeenen
1ас11.

a.

M.)den Voorzitter stelt voor een afgezantschap van 12 leden te be

noemen.

'

‚

‚ M. .Eloy de Вадиме : Ik vraeg eene deputatie van 50 lejden. (lle
‚vigen en algemeenen lach.)
_
De kamer besluyt dat er een afgezanteohap van 12 leden het adres

aen den koning zal geen behandigen. ‚

-

Ziet hier de namen der gene die deze deputatie uytinaken ;
ЩИ. де Puydt , Vanderheyden , Werner de Merode ‚ Desmanet-de
Biesme , Polfsvlìet, Quirini, Jadot , Julien , Nothomb , Lardinois ,
Olieslagers cri Raikem.
. .i . .— .- 

.

.

.

.

.

.

22,204 fr.

lezers van belang zyn , doch ik geef die zoo als ik die vernomen
heb; maar indien den persoon van den eersten surveillant niet meer

aendacht dan den genen van den ceremonie-‚meester verdient ,
het zal alzoo met zyne redenvoering niet zyn , die, ouder alle be
trek , met de gene van den priiykinaker in vergelyking, uytgenoxnen
voor de lengte , mag gesteld worden.
Na dat de francs-maçons de gezondheyd der gebaiinen Nassauwen
gedronken hadden , hielden zy zich nog eenigen tyd bezig met maa
tíqueren en drinken. Ondertussehen bemerkte nien eene bezondera
beweging by den eersten surveillant; hy scheen een ontwerp ivi zyne
.herssenpan te broeden. Zyne gewoonelyke blygeestighcyd had hem
verlaten, hy bleef zwaeriiioedig , en hield gedurig de oogen op den
prnykmaker. 0f de ongekiimde redenvoering van den ceremonie

37,000‘

.
.

.
.

)34,8204
50,000
111,050

Het is vyf uren. De zitting word gesloten en verschoven toten
gen.

‘
’ ‘
Zitting van den 20.
0m een ucr word de zitting geopend. - Het verslag word geh
en aengenoinen.
‘
M. den Voorzitter inaekt aen de vergadering bekend , dat dal,
ning do leden der deputatie, die belast zyn niet hein het aengen..
adres te geen voorlezen , om een ner zal ontvangen.

De leden der deputatie verlaten de zael en begeven zich annu
paleys.
Ondertussclien beraedslaegt de kamer over het kapittel IX vinte

‚

I. de Reboul: doet eenen voorstel om de kominissic der тупиц
zien vernieuwd worden. - Dezen voorstel word aengenomen.
Den eenigen artikel van het kap. IX word aangenomen als valp
Dienst der mynen. . . . . . . . . .
fr. 83,000-1
Der leden der deputatie treden de zael binnen.
М. den Voorzitter geeft lezing van du antwoord des konings. ly;
van den volgenden inhoud :
Antwoord des konings.
llynheeren l
De gevoelens die gy my uytdrukt zyn ook do uiyne. Den Нард
gy komt te doen is een nieuw bewys der opregte zorgvuldighni
die de kamer der volksvertegenwoordigerl bezielt voor de nation:

eer en het belang van het land. Ik zal niet toestaan dat myn 5a.
verneinont , iii eenige manier, voor het sluyten van eene deﬁnitie“
overeenkomst , afstand doe van den :tact der bezitting die unido

de overeenkomst van Londen van den 2l mcy gewaerborgd is.
De regten die ons verzekerd zyn, zal myn gouvernement in be
Groot-«llertogdonigelyk in het overig van Belgien vededigcn, zonden
'nogtans de betrekkingen met het duytsch verbond, welke dc komt.`
tutie
heeft,
to dien
miskennen.
lietgeeerbiedigd
gouvernement
heeft
eerbied beloond van welken h“.
nationaal kongres het voorbeeld gegeven had , met door eenen nie.

wen akt де militaire overeenkomst van den 20mey- het strengel
Ímogelyk uyt te leggen.
l
’
’
’ Den geest van overeenkomst die het gouvernement geleyd heef:
heeft den uytslag'iiict gehad aen welken men zich mugt verwacht'
maer hy zal'door Europa niet miskend worden ; en ik ben veure.“
'ovei'tuygd , even als gy , dat dezen laetsten akt van нет-Шиит
niet is toegestacii geweest door het duytsch verbond het wolk eene zo
'acnhoudendo zorg beloond heeft voor den algeineenen vrede.
i
Ik ontvang met voldoening ile offers' welke de keiner dcr volkveñ
tegenwoordi'gers my aenbicd om de regten van het land te honi
liaven cn de uytuelfening van myno magt te ondersteunen melun

щупе agenten de bescherming te verzekeren , die hun toekomt“
zal van uwe aeiibiedingen gebrnyk maken , indien de middelen o“!
welke ik beschik ,niet bereykendo‘luogten zyn.
‘ Na deze antwoord met aandacht aanhoord te hebben, heeft“
kamer bare bcraedslagingen over den budget van het inwanlll`
voordgezet, zonder eenigen artikel aen te nemen.
De zitting'word om vier uren gesloten en verschoven tot marge“

Het order van den dag is het voordzetten der beraedslagiugenover
de artikels van den budget van het inwendig.
‘ _.“
.
De beraedslaging over de art. 2, З en 5 van het kapittcl YIII word
uytgesteld. -— Ziet hier de gene die men heeft aengenomen :

.
‘

budget van het inwendig over do mynen.

kamer bevolen.

Art. 4.  Vuertorens en bakens .

.

Art. 7. ~ Persooneel.
`
Litt. A. Jaorwedden der ingenieurs .
Litt. B. Bureel- en reys'onkosten. .
Litt. С. Jaerwedden der conducteurs

‘SENAET.
'-— Zitting can den 19. I ‘
n Voorzitter M. de Srassart.‘

l I

.

0in twee uren en half word de zitting geopend.  Na de lenti
wurd het verslag aangenonìen.‘

gelykheyd
talen , en moet
de redenvoering
die hier laten van
volgen
dentiorsprongelyk
surveillant tezoo
konnen
als 1W» "
gesproken is. Misschien zal den zanger der Leesten de zelve WC ai"
in verzen brengen, en alsdan zult gy die konnen aen nwe lezersrller

dedeelen. In afwachting ziet-hier de woorden van de sui-veillsill
Hes chers frères, la santé que j‘ai l'honnenr de vous proposer, et quel’mi

l'avantage de boire . est celle ile notre três~cher , très-honorable , tré5 how"
très-illustre Vénérable, l`incomparab`le'H.
souvemín Prina N
Croix et chevalier d‘Or‘r'ent, qui dirige actuellement nos tra'vant. NM". Pam"
nous gloritier avec certitude , orgueil et ii juste titre', de' posseder parmi mmv;
Vénémlìlu ‚ tel qu`il n`eii existe pas . non-seulement dans l‘uuíverl 00113” n;
encore moins sur les deux hémisphères. En effet, sous quelque point de Y“ Ч“
l'envisage, soit sons le rapport maçonnique, soit' sons le rapport bsro...‘l"f
.le u" Истре 7 barrßaulifluc ‚ Оп trouve toujours dans lui le grand bvmntc' No?

meester zulken indruk op den surveillant gedaan had , weet ik niet,

maar men zag hein op eenmael opstaan en.den Venierabelimy verzoc
ken , dat by zou willen doen eliargerm en alligneren (1), voor eene
gezondheyd te drinken die hy de eer ging hebben voor te stellen. Den
.Venerabelen gaf het gewoonelyk kommandement, en vroeg alsdan
aan den eersten surveillant welke de gc’îon‘lheyd was , dic hy wilde
drinken. ii liet iii de uwe , lieven Veﬂerabelen n, was de antwoord. Op
deze woorden stonden alle de francs-maçons regt; den Venerabelen
alleen bleef in zynen verheven zetel zitten , terwyl den surveillant
zyne redenvoering uytsprak .
Even als in inynen voorgaenden brief, bevinde ik my in de onmo- ‘

n'avons pas, cela diffère de beaucoup , oublié avec quelaudsce il a rell’llllsl mu?
lion dont il était surchargé par notrc Grand Guilianme; S‘il n’l раз ”МЧИ

n'est pas sa faute , car il :i all'ronté . je ne dirai pas li: fen , mais les шли t"
.
flots. Voyez vous comme il saute du vaisseau
naufrage dans Ia incr Caïn pi.’

devant la ville d`0stcndel oli! ab! il nageait comme une..... им аптеки
patriotes prétendent qii`il avait peur, puree qu'il n'y avaitaucune née“ si с mw
jetter dans la mer Caspienne , et qu`on pouvait se sauver sans se mouilleri
calomnie , que tout cela , calomnie; notre vénérable Vénérable не сонм“ Р”

peur, il est brave comme le chevalier Bayard.

C'est pour une santé aussi précieuse que je vous prie dc boire пес le leu l‘

plus pétillant.

Dit konipliment wierd met cene yzere stem uytgﬂ’P'Oken"
(i `Chargers-ri.,A in de tael der francs-maçons, beleekcnd de glazen vol schinken

schoen eenige afgunst by den priiykmaker verwekt le h'bbeu'
“l

Мл il derive op cene regte linie zeiten als ook de Паком, koersen, enz.

en

-(3)
l GEND , 22 mamar.
M. de Heusay stelt voor eene kommissie te benoemen , ten eynde
:en adres aen den koning op te stellen aengaende de zaken van

y«luxemburg

‚

Dezen voorstel word door verscheyde loden ondersteund , doch
len senaet beslist dat men eerst het verslag van den ministre der
)uytenlundsche zaken zal afwachten.

De zitting word verschoven tot morgen.
Zitting een den 20.
On een ner en half word de zitting geopend.  Na de namelyke
»proeping word het verslag gelezen en aangenomen.
.
M. d’Ansembourg stelt voor oiiniiddelyk een adres aen den koning
ip te stellen, en het zelve aenstonds, na het aennemcn van het zelve,
ien den koning te geen behandigen.
_Dezen voorstel Word aengenomen.
Eene kommissie word benoemd om een adres op te stellen. Zy be
ìtaet uyt MM. Seliiervel , de Baillet , de Secus ‘en den graef Duval de
Beaulieu.
М. F. de Метода geeft eenige uytlcggingen wegens het gevangen
nemen van M. llanno, en markt bekend dat men geloofd had dat den
generaal Dumoulin hem op de eerste reklamen zou in rryheyd gesteld
iebben , meer dat zulks nog geene plnets gehad heeft.
De kommissie die _ met het opstellen van het adres belast is ,
vertrekt zich in haer bureel. en de zitting word onderbroken.
Om vier uren word de zitting hernomen.
ll. de Бай/е! geeft lezing van het volgende.
ONTWERP van adres aen den koning.

Sire!

.

_

Den senaet is levendig bedroefd geweest wanneer hy de nieuwe
geweldenary vernomen heeft, die _op den persoon van eenen bel
gischen berger door de militaire overheyd der sterkte van Luxem
burg gepleegd is; hy heeft geloofd dat in eene zoo ernstige omstan
ligheyd het zyne pligt was acn U. Ĳ. zyne gevoelens cn zyne wen
sehen úyt te drukken.

De schending van ons grondgebied bylnachte en gewapenderhantl,

Eergisteren heeft er nog eene vergadering der fabriekseten "
(оррояамеп) plaets gehad. Men heeft in die vergadering den nota
rieeleu akt der inrigting van de maetschappy gelezen, die eene alge
meene verontweerdiging heeft doen outstaen. Er is alsdan eene
kommissie benoemd van vier leden , die by zich twee ad okaleu
zullen mogen voegen ,ten cyiide maatregelen voor te slelban teu.
voordeele en in het algemeen belang van alle de fabriekanten. Deze
kommissie bestaat uyt MM. lllanilius, Coppens-Bove , Ilny en Ver
speyen, en moet morgen aen de vergadering een verslag doen.
 Dry hollandselie overloopers zyn eergisteren alhier aangeko
men. Zy hebben zich dadelyk naar Oostende begeven nlwaer zy onder

het leger van don Pedro ,dienst zullen nemen.
- Eergisteren is alhier aengehoudeii ën in eclitenis gesteld den
genaemden Emmanuel Fournaux , voorin eenen winkel , in de Oud
Berg alhier , gedrukt katoen en andere voorwerpen gestolen te
hebben.
— YVy twyŕfelcn geenzins oí de belangryke zittingen der kamers
zullen met bezoiidere aendneht door onze medeburgers gelezen
worden. 'Ly zullen door de zelve overtuygd worden hoe algemeen de
verontwaardiging is die het schenden van ons grondgebied en het
aenhouden van М. Hanno , by onze afgeveerdigden in de beyde ka
mers heeft doen ontstaen. De aiilwoord des konings is niet min kragt
dadig en moet eenieder de hoop doen voeden van ons gouvernement
met aenhoudendheyd spoedige voldoening te zien vragen.
_

— Ziet hier eenige omstandigheden aengaende de aanhouding van
M. llnnno, distrikt-kommissaris in Luxemburg: _
‚
llct was ontront middernacht wanneer eenen _vremdeling, die men
gelooft eenen overgeloopen douanier te zyn, aen het huys van 111.

llanuo kwam kloppen zeggende dat hy drager was van staetsbrieven,
die hy in persoon aen den distritat-kommissaris moest behandigen.
De dienstmeyd weygerde de deur te openen , doch op het acnhouden
van den vrcnideling opende zy eene venster om de gewaende staets""

brieven te ontvangen. Nauwclyks was de venster geopend of de
pruyssiselre soldaten springen in huys ‚ slaen de deuren open met de
kolven van hunne gewccren ‘, en maken zich van M. Hanno meester ,
die zy dwingen , tusschen de bayonnet'ten , паст Luxemburg te trek

iet opligten van eenen belgischen ambtenaer in zyne wooniiig, iu
het midden van zyn huysgeziu , zyn daedzaken die zoo vyandig zyn
ien de weerdigheyd van het land , dat zy ons niet toelaten langer
itilzwygende te blyven.
De regten van Belgien tot de bezetting van het Groot-Hertogdom
zyn bepaeld door de overeenkomst van den 21 mey ; Vrankryk en

rytnyg ‚men dwong hem te voet den weg af te leggen.
I "
Om deze expeditie te doen, zyn de Proyssischen om negen uren ‚des
avonds ну! Luxemburg getrokken. Langs geheel den weg,van Luxem

ken. Te vergeefs vraegde dan aangehouden distrikt-kommissaris een

Engeland zullen_zou_der_ twyﬂ‘el de, besprekken van eene overeen

burg tot Bettembourg, hadden zy sehildwaebten geplaatst; de kerk

komst doen eerbiedigen die wy, onder waerborg van hunne opregt
heyd en nationale eer aenvee'rd hebben.
Deu senaet iiieynt 'te mogeugelooven datdezen akt van gewelde—
nary door het duytseh verbond zal afgekeurd worden , liet welk zich
nietzal willen pligtig maken van deze schending die aen het regt der
volkerenïistoegebragt.
‘
' .
Indien deze hoop vruchteloos ware ,` indien eene гениев-111511111
spoedige voldoening ons geweygerd wierd , den senaet betrouwt zich
op de zorg van U. DI'. voorde eer van het land , en wy komen u, Sire,
de verzekering geven dat wy kragtdadiglyk zullen medewerkeu tot
het nemen van alle maetregelen die gy zult noodig oordeelcn , tot
het behoud van de weerdigheyd der kroon en der nationale o'naf
hangelykheyd.
y
_ ‚
y

en het kasteel waren omzet, voor verseheyde huyzen zag men"p'i»\

Dit adresI wordduor den senaet met eenparige stemmen aange—

nerael Dumoulin to antwoorden , wanneer hy eene tweede ontving`
by’welkemen hem bekend maekte dat den kommandant der sterkte

nomen.
.
Eene deputatie word zanieiigesteld om dit adres aen den koning
aen te bieden. Zy bestaet oyt Mill. d’Ansembourg , Van lloobrouck
de Mooreghem ‚ vader; Dellafaille-d’llnysse , de Sony. , Engler en de
Wauthier.
De zitting word om vier uren en half gesloten.
.l

›

ketten , en de omliggende dorpen waren insgelyks bezet. Men heeft
ook bemerkt dat de pruyssisehe soldaten verseheyde stukken kanon
met zich hadden.
Des zondags zeer vroeg in den morgend was deîopligting van
Ill. llanno te Arlon reeds gekend. Aenstonds schreef. den generael.
Tabor eenen brief aen den geuerael Dumoulin om tegen de gewelde
n'ary, op eenen" belgischen ambtenaer gepleegd, te protesteren. Den
generael Tabor ontving, bynn op den zelven oogenblik, eene depe
che van den pruyssisehen opperbevelhebber om hem de aenhonding
van M. llanno aen te kondigen , en hem te laten weten dat den stra
tegieken kring tot ‘op vier uren was‘ uytgebreyd.
Den generael Tabor meynde juyst op deze depeche van den ge

van Luxemburg hem zync protestatie te rug zond, en de zelve acn
zag als niet toegekomen.
.
Ш. Hanno-zit in de sterkte van Luxemburg in de kazern van den

11. Geest gevangen , en word bewaekt door onder-ofﬁcieren.
Eene der depechen van den generael Dumoulin zegt dat M. Hanno
i'.

venerabelen amba'ssadeurstoiid uyt zynen zetel op en sprak do vol-ï

‘

'

Ip.

.

een gezang zou willen verlustigeu. Niet kleyn was de verwondering.

der fra ues-maçons wanneer zy hunnen broeder niet meer op
zyne plaets aen tafel vonden. ily had zoodanigzyne keel` усами-901111
met gcestryk nat, om er het been , het welk er‘ van te sterk te mosti;
queren was blyven in steken , door te krygen , dat hy zyne plnets neu
trouver
des larmes
peur........
flier que
sneden
de trauen
de stem van den ambassadeur af, en de vry- n tafel hadmoetcnverlaten. lloe hy zich user. huysl begevenl heeft’.
heb ik door niemand kennen vernemen.
_
metselarrs dronken met verdubbelde teugen, da dierbare gezoudheyd
Zie daer , llynheer, de bezonderheden die ik wegens het ver—
van hunnen venerabelen.
l ‚
‚
Deze redevoeringen schenen den lust tot het uytsprcken van andere macrd gastmael,iu de logie der francs-maçons gehouden, vernomen‘
heb; ik ben op het speur om nog andere zaken te weten , die ik UEd.
opgewekt _te hebben, zoodanig dat eenieder bewys van zyne wol
misschien
welhaest zal kunnen doen toekomen. In afwachting , heb
lprekendheyd wilde geven. Dry persoonen vruegden to zamen het
Vensx.- ,. woord. Den velleplolcr waer van reeds gesproken is , eenen bedeau de eer enz.
"
’ 'i
.- . .l
_of stafdrager der lioogeschnol ., en venen andere„bedienden-by‘de
nniversiteyt , die men zegt vele kennissen te bezitten tot het aaneen
'fehakelen en beenderen en graten. Het woord wierd деп den bellen“
si'ruŕ son ы raam; Dias néeoLĲt’rs, А вы“).
toegestaen , doch zyne twee incdeinakers waren hier niet te vredcn
over , en wilden de zack door le droit da plus fort-_ beslissen. Reeds
Aujourd'hui samedi, aa février , RELACHE.
had men eenen by delkracg , wanneer den Vencrabcleu op verzoek
Demain dimanche, 23 février, brillante représentation.  Le ‚Зинаиде, sur
van den cermonie-meest'er, beslot dat de dry redevoeringen van deze deux chevaux sans selle , par Vle jeune Loissct , âgé de 7 ans. - Les Nains‘ ‚ scène
sieurs tot eene andere vergadering zouden uytgcsteld worden.
comique, par M. Auriol. -— Le Сов/итал, scène populaire anglaiseet à traves
gende woorden : `

‘

v ~

_

'

_ _

Mes _très-chers freres,
vous reinercie du fond de mon cœur, mais le compli
ment dehnotre digne frère surveillant
ш'а tellement ému queje `ne puis

011101111 OLYMPIQUE ne in. molasses',I `- „_.‚

Om de eentoouige redenvoeringen door iets vrolyker te vervan‘
gen was de begeerte der meerderheyd dat er ecn lied gezongen wierd.
0f den zanger der Leesten daer niet aenwezìg was , weet ik niet,
doch het is altyd weer dat hy geen lied gezongen heeft. Den Vene

rubelen dacht alsdan aen de zoetluydende stam van eenen opsteller
.van den Messager de Gand ‚ en verzocht dat-hy het gezelschap door

tissemens , par M. Dumas. — La Prise de l`Etendard Grec, scène ,guerriëry -t
L'incomparable cheval Phénix paraîtra dans cette représentation. — Les trois
Jthcle'ltes , sur 3 chevaux sans solle', par MM. Auriol, Adolphe et Liebhard. -—
Les Farces de Paris , pantomime Icomique dans lo genre italien , par MM. Char
les*J Adolphe, Auriol ,.Liebbard , Dumon ‚ Jacques et Mm Charles. — Examine
et Intermèdcs comiques, par И. Auriol, l" grotesque.
. t ~

’( 2")
’wege te brengen , maar ook de klagten der eontribnabelen vermĳden ,

als door hnn keurig maeksel : zy zyn eene gift van de koningin de

Franschen aan hare doorluchtiga dochter. De lyst der genomene sl
tien is eergisteren esloten geworden en bewyst de mildheyd en d,
heyd van het toestaen van zommige sommen voor dan landbouw , liefdadigheyd van et publiek ; by de 4500 aktien zyn er депеше:
want den minsten onzer landbouwers is goeden regter in alles wat lieden namiddag ten 3 uren , by het sluyten der tentoonstelling.
den landbouw aangaat. (Bier treed dan redenaer in lange en gerede zaal , was door den werk-zak geboden 260 francs , voor het bel-h:
`
neerde ‘uytbreydingen om te bewyzen , dat alle de sommen , welke zoon, en voor de twee flakons 210 fr.
want onze medeburgers hebben de oogen op ons gevestigd , zy zien
waar toe wy hun geld besteden , en begrypen zeer wel de nutteloos

geen tot l)1et kweeken 'en planten van wyngaerden besteed , nutte
oos zyn.
Hyuheeren , g‘ lyk wy komen te vernemen , den minister stelt
zich voor een deel der sommen die hy ons vraagt , te gebruyken tot
het aanmoedigen van het spinnen van vlas by middel van mekaaie
ken. Ik zal nu niet vele woorden gebruyken om te beraedslagen over
het not van het vlas met de hand , liever dan met de mekanieken
te spinnen , noch over het gevaer van een half millioen Vlamingen
in de uytterste armoede te dompelen , en diete dwingen van bede
laars en misdadigen te worden ; maar ik moedige hem aen om , voor
aleer hy zyn ontwerp werkstellig maekt , de belanghebbende par»

tyen te rade te gaan , dat is te zeggen , het gevoelen der koophan
del-kamers en provinciale administration der beyde Vlaenderen te
raadplegen.
Ik heb het noodig geoordeeld dit verzoek aan den minister te doen ,
op dat myn land zou weten , dat men de doodsteek aen de wer

kende klasse niet heeft toegebragt , zonder dat hare epperhoofden
geraadpleegd zyn geweest.
Wat nu een model-gestigt aengaet voor het kweeken van turksche
tarwe, ik zien de noodzakelykheyd niet van dezen onkost, aengezien
betïkweeken der turksche tarwe in ons land tot een zoo hoog punt
van volmaaktheyd gekomen is , als den grond zulks toelaat. Inder
deed , men kweekt zoo wel , om niet te zeggen beter , in onze Vlaen
deren de turksche tarwe als in het model-gestigt , het welk ik in het
voorgaborgte dezer stad gezien heb .... .. Men moet niet verwonderd
zyn van de turksche tarwe zoo weynig in ons land gekweekt te zien,
het is om dat men die niet noodig heeft, en dat men de zelve door
iets voordeeliger kan vervangen. Het is mogelyk dat men in Amerika
de turksche tarwe gebruykt tot voedsel , maar het is ook zeker dnt

dit,in geene onzer landstreken gebeurd , alwaar men rogge cn tarwe
na wensch kan opdoen.
lien kan , wel is waar, de turkscha tarwe gebruyken om te sto
ken , gelyk men kastanian ‚ erwten , boonen , eykelan en andere
vruchten gebruykt , meer het is bewezen dat in een land , alweer

nien gemakkelyk zich den rogge kan verschaffen, men aan geene
turkscba tarwe zal den voorkeur geven , aengezien men uyt de zelve
zoo veel wyngeest niet kan trekken.
Men zegt ook dat de bladeren der turksche tarwe tot voedsel der
dieren kunnen dienen , maar wilt bemerken , dat men die bladeren
moet plukken in een saisoen,op welk wy de weyden en andere
groenten, hebben , die beter zyn dan de voorzeyde bladeren. Het is
den nutteloos , het is geld verkwistan wanneer men zoo groote
sommen` aen het kweeken van turksche tarwe wilt besteden , die
voor ons land van geen voordeel zal zyn. Dit geld zou dan tot een
beter eynde konnen besteed worden , en het is om die reden dat ik
tegen het toestaen der gevraegde sommen , zoo voor het planten der

wyngaerden, als voor het kweeken des turksche tarwe, zal stemmen.

De koningin der Franschen en de princessen Marie en Clemen
tina vertrekken overmorgen naar Parys.
_. Den generaal Goblet is eergisteren naar Berlyn vertrokken ,
alweer hy de bediening van afgezant moet uytoetfenen.
-r- Den ‚generael Buzen is alhier aangekomen.

- Het eerste concert in het hof heeft den 25 plaats gehad.
—- Den lykdienst van den luytenant kolonel Raemaecker, groo
ten provost van het leger, heeft met groote plegtigheyd , den 24 ,
in de kerk der Finisterre plaets gehad.
‘
-— ll. Donoker , algemeenen geheymsehryver by het ministerie
van het inwendig , is alhier overleden.

- Il. Duhns is entrent van zyne ziekte hersteld. Hy gaat zich voor
eenige dagen naar Doornyk begeven.
—— De kommissie , welke genoemd is om den voorstel van den mi
nister van oorlog in overweging te nemen , bestaat uyt BIM. d’liuart
Fallon, de Puydt , Desmanet-de Biesme, Н. Vilain Xllll, Gendebien,
Dumortìcr , Wallet et li. de Brouckere.
_
 llet gouvernement heeft den brief ontvangen waerdoor den
groothertog van Saxe-Weimar antwoord op de aankondiging , die
hem gedaan is , van de gelukkige verlossing van de koningin , en
wenscht den koning geluk over de geboorte van den erfprins.
- Eenige ontrustende tydingen , aengaende Luxemburg waren
alhier eergisteren in omloop; gelukkiglyk zyn zy tot hier toe nog
niet beweerheyd geworden.
- Zeventien berbergiers en winkeliers, die nagelaten hadden ,
hunne maten en gewigten te doen yken , zyn door de korrektion
nele regtsbank tot eene beet van 21 franken en de proces-onkosten

verwezen.
Активны , 25 rzaavsar.

De geschenken welke de koningin by de tentoonstelling der

— Mgr. den artebissebop van Iechelan heeft voor-leden u'ydsg;J
tentoonstelling komen bezigtigen, alwaar Z. lloogw. verenigd m;

de borgelyke en krygs-overheyd.
 Voorleden zaterdag is hier aen de kaey komen liggen д I
hollandschen ventjager тушь." visch; het is den ong g

wy sedert de omwenteling gezien hebben. leo had hem аванса; |

de belgische vlag op te steken, weer onder hy echter ook de:
landsche kleuren liet wapperen.
- De pryzen der meetschappy van bloem-kweeking dezer в.
zyn dit jaar toegewezen alsvolgt : voor de best gekweekte bloevea.
plant, de Azalea Phœníea van llev. Moreton-van Colon ; 2.’ voor i
moeyelykst te kweeken plant, de Bon/:sia ”пасущем-{спай ne l
J. Van Hal; 3.’ voor de nieuwst iu bet ryk bloeyende plant,‘
Epacrís Variabili: van Mev. Moretus-van Celen; en 4.' voor Q

schoonste verzameling bloeyende planten aen de collectie vsnl
Van llal.
— Zaterdag in den namiddag is de eerste diligentie van Gand lang.
den nieuwen-weg op het Ylaemsch-lloofd aangekomen , onder Ь:
geschut van het grof kanon en het vreugde-geroep der bmouoel
van het Vlaemsch-Hoofd, de diligentie was voorzien met debelgisci:

en fransche vaendels.
GEND , 27 rsaavsar.

Niemand тунец meer aan de Iaogentael van den Messager i
Gand; sedert lang heeft hy hier in den diploma van doctor ontvan
gen, gelyk Moeder Gazelle in het verhalen van merkwerkdige en hs
langryke
tydingen.
Doch, verwonderd
indien sieur zyn
Froment
weyuigleugentjenslH
de wees-het,
kan
zeggen
, zal niemand
hem eenige
zien nytvinden om de vraedheyd der Hollanders te verschoonen. Ali i
de Hollanders! die goedhartige onderdanen van den lederen Willem
is het zachtste en medelydendste volk der aarde , gelyk hunnen von.
het voorbeeld en model der monarken is, dat men dit liever aar

lloeder Gazelle vrage , zy zal u tot bewys het lied der Leuten einge:
Ziet hier nog een staclkcn :
y
Eenen Belg, Pieter Lcenaerts genaamd, word door de baldac’" l
tolbadienden en bloeddorstige soldaten vnn den overmoerdyksee;
koning, aangevallen en op eene onmensehelyke wyze mishandch
maar den gewezen opstcller der eerlooze Ssnll'nsI/e, den vry-rne‘seln.

Froment, zegt in zynen Massager de Gand, dat niet van dit ollas waa
is , en dat den genaemden Leennerts alleenelyk eenige housings:
van zyne» medamakker ontvangen heeft, in eene worsteling die tas
schen hun beyde ontstaen is.
Op dusdanige wyze tracht sieur Froment zyne geliefkoosde Hol
landers te verschoonen , maar ziet hier wat er van de zaak is en m:
er door het proces-verbal en het verslag der heel- en geneesmees
ters bewezen is :
Den ongelokkigen Leenaerts, ontrent 60jaren oud is, door de sei

daten van onzen gewezen dwingeland op het belgisch grondgebied
achtervolgd , en aldaer hebben de Hollanders hem eenen slag op he.
hert gegeven dat hy meer dan eene pint bloed gespouvveu heeft
eenen anderen Hollander heeft hem de regte schouder gebroken
waarna een groot getal andere barbaren hem met de kolven hunner
geweeren het hoofd byna verbryzeld hebben !
Ziet daer wat sieur Froment Iigte kneuzingen noemt! Dat men nu
geloof geve aen de betaalde broodschryvers van den gebanneu lss
sauw l
Moeder Gazelle heeft opgehouden van zingen, sedert dat :y m
vermaard gezang der Leeslcn heeft nytgegalmd. Het is spytig leeds:
geene liedjes meer te hooren knuﬁ‘an , zy deed hare zaken zoo wel
Doch , in tegendeel begint zy nu le vertellen; alwie de talenten van
loeder kent , zal niet verwonderd zyn te vernemen , dat hare ver
tellingskens eenen fraeyen pendant zyn van bare liedekens. Om eau
lezers hier van te laten oordeelen , zullen wy tot hun vermaak tuer
eenige regelen van Moeders verhaal aanhalen :
и 'Lekeren N... , te ........ .., droeg eenen haet tegen eenen veldY
wachter; over eenigen tyd ontmoetten zy elkander in eene he»
berg , N... had de vryheyd van als gevolg van zynen lmet den veld
wachter eeniga scheldwoorden toe te brengen; den veldwachter am
twist te vermeyden , had de vryheyd van te vertrekken; N... had da
vryheyd van in het naa huys te gaan voor de deur van den veld‘
wachter zeer beloefdelyk eenige andere scheldwoorden uyt te galY
men , den veldwachter had de vryheyd van met den blooten sala:`

de deur uyt te treden en N... aan te vallen; N... had de vryheyd
van den veldwachter te ontwapenen en zich deftig te verdedigen.
de buren hadden de vryheyd van op het gerucht пае buyten te geen
en N. van te vlugten. n
Waerlyk , men zou byna gelooven de redenvoering "n me”
franc-maçon te hooren. De orangisten moeten toch een sonderling

zondag-schoolen heeft ingezonden, bestaen in eenen werk-zak met
de naald op tapyt gebordnerd en een bel-lint op zyden kenefas ge
borduerd , beyde door de koningin bewerkt, waer by gevoegd zyn

smaak en vermaak vinden , maer « Geest is koop в en de orangistcn

Ми fraeye dekens op percelyn geschilderd , zoo ryk door de stof

moeten ook hun dagblad hebben.

slach van menschen zyn, wanneer zy in zulke vertellingen van Moeder

(3)
h

BUYTENLANDSCH.
Indien- men niet wist wie den opsteller vsp den walgelyken
imager ds Gand is , man zou raden uyt den sehryfstyl dat het sieur
`ro|uent is , want wie anders dan hy zou in zyne artikels vnu Hero
‘n Geneeer spreken? liet spreekwoord zegt immers «den mund
preekt weer het hert van vol is. л Het zal nu waerschynelyk niet

rloeyelyk> zyn om te raden waarom dan opsteller van den Messager
ie Gand van bier en geuever spreekt.

SPANGNIEN. __sinsm, 17 “наш.
Eene vergiffenis vsn staetkundige misdaden is alhier afgekon-‘
digd; zy strekt zich u_yt tot alle de leden der cortes.
,  Den regentie-raed heeft het opregteu van yeene borgerwacht
goedgekeurd. Men verwacht het dekreet van inrigting dagelyks.

—-— De nieuwbenoemde afgezanten voor Londen en Parys maken
De rollen zyn by de orsngistsohe dagbladschryvers dezer ‚stad
‘e‘randerd; lerwyl loeder Gazelle hare lezers met vertellingskens
an Hottentotten en Chinezen bezig houd , is sieur Froment aen het
ingen. 0f den opsteller van den Messager de Gand heeft willen too-Y
len dat hy' geen been meer in zyne keel had , weten wy niet ‚ maar
1y heeft door eenige verzen , in zyuen N“ van heden , willen laten

.ieu dst hy nog kan zingen ‚ ofschoon hy in het gastmael der francs

toebereydselen om nner hunne bestemming te vertrekken. Binnen
weynige dagen zullen zy deze hoofdstad verlaten.

— Den general Quesada is markies de Moncayo benoemd.
ENGELAND. — Loans-n , 23 remmer.

Er is in Londen van het eyland Ceylan aengebragt een blad
van den tnlipot-boom , die gerekend word de grootste bladeren voord

пасов: byna zyne stem verloren had.

te brengen. Dit blad is 11 voeten lang, 16 breed en heeft 40 voeten

De francsflneçons der logie van den заметная ‚ woedende om

lat de geheymeli van hun vermaard gastmnel door den Vaderland"`
gedeeltelyk zyn openbaar gemaakt, doen alle mogelyke opzoekingen
im te weten op welke manier wy zoo vele bezonderheden wegens

шипе logie vernomen hebben. liet is te gelooven dat de aangestelde
tommissia vruchtelooza poogingen zal aanwenden , en dat wy, niet
.egenstaende alle de naspeuringen der vry-metselaers, nog meer dan
iene hunner geheymc vertoouingen aen onza lezers zullen konnen
nededêelen.
’
Wy komen te vernemen dat dan advokset de Souter, weynigen
yyd geleden , aen den koning den toestand onzer Moena/nappy van
Rhetoríca bad bekend gemaekt , en de welwillendheyd van den vorst
lad ingeroepen ton voordeela van deze aloude volks-instelling , op
le welke onze voorouders zoo veel roem hebben gedragen. Leopold
leeft deze vroeg , na overweging , gunstiglyk aenveerd , en benevens
lenen brief, allezints vleyende voor de liefhebbers der vlaolnsche
nel en letterkunde, eene somme van zes honderd franken , uyt

zyne kas , ter beschikkinge van den advokaet de Souter , als ge
ieymschryver der maetschappy , nfgezondeu, om bezonderlyk te
worden gebruykt tot aanmoediging , aenkweeking eu uytbreyding
mzer schoone moedertaal.

- Over eenige dagen heeft men den superior van het kollegie van
lfbielt, in zyne kleeding van pater Rekollet , in deze stad gezien.

Het is ontrent 40 jaren geleden dat men alhier dusdanige religieuze
:leading niet gezien had.
»
’
— Een begin van brand heeft den 24 ten huyze van den huyssehil
ier- Ch.- Jacobs, in do Oudburg alhier, plaets gehad. De schade is

alibeduydend.

omtrek 5 6 persoonen zyn onder zulk een blad op hun gemak tegen
de zon beschut, en twee of dry zyn genoeg om eene wooning des
lands te dekken.
— Men leest in het engelsch blad the Spectator , over de opening
van het parlement: к Het publiek ongemak van het babbelen is be
gonnen om zes meenden te duren. Het parlement is waerlyk eene
pest! de
Deauditeurs
ministers slapen
vreezenvanhet;
den president
onder
inst;
vermoeydhayd,
hetbezwykt
land spot
Inet den
het
geen het zegt en wilt niet het geen het doet; de goede gczelschnp~
pen vinden het onverdragelyk ; de drukpers verwensuht het ; de ор—
stellers die van do zittingen moeten verslag doen haten het ; de per
regel betaalde opstellers vervloeken het zelve; de hoofd-opstellers

halen de schouders op over de ongerymdheden die er verteld wor
den , en de lezers dar dagbladeren aanschouwen met eene wanhoo
pige oog de lange kolonnen kleyne letters aan de beraadslagingen
toegewyd. n
— Het is weynige dagen geleden dat eenen persoon‘in matroozeti
gewaad de nieuwsgierigheyd der inwooners van de stad York tot
den hengsten graed opgewekt heeft, door de vertooning van een
kunsttuyg het welk hy zelf uytgevonden en verveerdigd heeft. llet
was eenen verbeterden zeerloopar: Eenen genoegzaam breeden kring
om eenen‘man te konnen ondersteunen omringt hem sen den gor
del ;aen elken kant van den kring zyn een paar ligte wielen vastge
maakt, hebbende omtrent zes voeten diameter. Digt by den kring zyn
er , om met de armen op te leunen twee nog nl korte stokken, met
kuskens bezet.;Het lichaem word onderschrnegd op zoo eene wyl
dnt de voeten den grond konnen drukken , en alzoo’de wielen in'
beweging kunnen stellen. Het geheel getuyg word bestierd door
eenen hefboom
, waar op verzekert
de handendaer
leunen.
uytvinder
en den
maker
van dit kunsttuyg
mede Den
in staet
te zyn om
ge- 'Y'

‘

-— De opening van de derde tentoonstelling `vsn sch'ilderyen van
ie Maeleohoppy der konsteríenden , is op den 18 der aanstaande maand
vastgesteleld. De kunstoeﬁ‘enaren worden verzocht van hunne wer—
ken te zenden , ten minsten twee dagen voor de opening.
— De distributie van den brieven-post te Eecloo is by een koning
lyk besl'uyt tot den rang van direktie verheven, en M. J. H. ‚ladot ,
dezer stad, is tot direktenr aldaar benoemd.
— Den koning komt het bevel over het 2' regimentjagers te voet
toe te vertrouwen nen den luytennnt-kolonel Petithan , die nu op
den _linken oever der Schelde het bevel voert.

maklyk
op eenen
engelsche
(omtrent dry
vlaemsche)
mylengewonnen
par ner afsteenweg
te leggen.negen
Hy bestiert
en beweegtkzyne
machine zonder eenige moeyte, doet haar draeyen , zet hner in gang
en houd hacr in , met de grootste gemnklykheyd.
- Men heeft tydingen uyt Lisbonne van den 9. en uyt Oporto van

den 12 dezer , weer uyt blykt dat sedert de laatste berigten de
troepen van dona Maria niets meer ondernomen hadden , en dat zy
in de laetsle gevechten tot 200 mannen hebben verloren.'1`e Lisbonne
zyn 600 mannen verscha troepen ontscheept, welke dadelyk op San
taram zyn gestierd. Den hertog van Terceîra had het bevel over de

-lllen heeft geene besondere tydingen van M. Hanno; den 23

pedristen neergelyed. Zoo men vernomen heeft hadden de miguêlisten

was hy nog altyd in de sterkte van Luxemburg gevangen. Den
generaal Dumoulin heeft. verklaard niet wegens het in vryheyd

zich bereyd om St-Ubes aen te randen. Men weet ook dat dan Mignêl

stellen van M. llanno to konnen beslissen, zonder stellige bevelen

geval hy Portu gael verliet.

uyt Franckfort. Den kommandant der sterkte van Luxemburg
blyft zich by zyn besluyt houden van den slrategieken kring te
willen nytbreyden , om aldus ofver geheel de provincie te bevelen.
 El' zyn'van wegens het fransch kabinet ernstige reklamen, be
trekkelyk het senhouden van M. Hanno , aen het duyssch verbond

toegestierd. Deze nota is aen het belgisch kabinet medegedeeld ge
weest.

'

‘

-— mes verzekert dat er dry duyzend mannen op marsch zyn , om
zich nner Luxemburg te begeven , en dat het bevel dezer troepen
nen den generael l’0livier is toevertrouwd.
— Den minister van ﬁnancien heeft eene kommissie benoemd ош
de ontwerpen van wet , betrekkelyk het >overzien van ons ﬁnancieel
Istelsel , die door het ministerie zyn opgesteld, te beraadslagen. Deze
kommissie bestaat uyt MM. Engler , de Baillet en Vilain XlllI loden
van den senaet ; en MM. Seron , Brabant, Meens, de Theux , Devi.

‘gnou ,. Coghen , Donny en Angillis volksvertegenwoordigers.
i Het ‘is te varhopen dat het met deze kommissie niet zal gesteld
И" gelyk met vele andere, van welke wy niet anders dan de be
noeming vernomen hebben. Het belang dat deze kommissie door

hare werkingen op dan ﬁnancicclen staet moet hebben , doet ons de
‘hoop voeden dat wy welhaast de goede uytwerkseleu van den nrbeyd
dezer kommissie zullen zien.
De kommissie die het ontwerp van wet op de nieuwe omschry
ving der vrederegten moet in overweging nemen ,is uyt de volgende

leden der kamer zamengestald :

‘

~ -

-

›

MM. Verdussen , de Nef, Quirini, Rouppe, Thicnpont, Папино"
d’liuddegham , Angillis, Coppietars , Doignon, Gendebien , de Behr,

Lsrdinoìs, Schatzen , de Theux , Wallet , d’lluart ,-Fallon en Pirson.
~Men gelooft te Douvres op het speur te zyn van den vermaerden

„тандеме: Drnuez, die ouder den naam van _markies de Montigny
bekend is.
.-.. a .|411

heeft doen vragen wat voordeelen hem zouden verzekerd zyn in

VBANKRYK. - Paars, 24 rzsuusnv.
Den dag van gisteren voorspelde hevige wauorders ‚ doch is ge

lukkiglyk beter afgeloopen dan men verwacht had. De wet, die ver~
bied van zonder oorlof dagbladeren en brochuren te verkoopen ,
was verpligtend geworden , en de policie stelde zich in staat om alle
de gene aen te houden , die tegen de wet zouden doen.
Van in den morgend zag meu op verscheyde punten der hoofdstad,
en bezonderlyk op dc Boulevards, talryke zamenrottingen , die wel
haast bevel ontvingen van uyteen te scheyden, doch die schenen

eenigen wederstand te willen bieden. De militairen hebben alsdan
met geweld , en by middel hunner peerden , het volk uyteen d‘oen’ .
vlugten.
'
Welhsest waren er op andere punten zamenrottingen gevormd ,
die de verkoopers van dagbladeren , zonder oorlof ‚ wilden bescher
men. Op zommige plaatsen is men met de agenten van policie hand
gemeen geworden , doch de militaire msgt er tusschen gekomen
zynde, heeft men verscheyde persoouen aangehouden. `

Ontrent den avo'ndzyn alle posten verdubbeld. Op verscheyde pun-i
ten der stad zag men verscheyde regimenten voet- en peerdevolk.'
Eeuige stukken kanon stonden bespannen om op‘heteerste teekente
vertrekken. Om elf uren waren alle de zamenrottìngen verdwenen l

en te middernacht was de stad volkomen rustig.
"
~ Den hertog van Orlaans is volkomen van zyne onpasselykheyd
genezen.
‘
M. Deine, is met‘staatsbfiev‘en
voor ' ‘ _i I I
— Den belgischen generaal,
M. Le Hon alhier aangekomen.

`

.

— Den afgezant van Rusland heeft niet dengeneu van визиту}?
eene lange onderhandeling gehouden. Beyde hebben onmiddellgkerif
‘
i
eenen
huytengewoonen koúrrier user hun hof uitgezonden.
’

( 4 )
— Het gerucht is alhier verspreyd dat er hevige onlusten te Gre
noble zyn uytgehorsten.
— De tydingen "yt Lyons alhier aangekomen , zyn ontrnstende.
lenige werklieden hadden hnn‘werk hernomen, meer nenstonds
seguiran menìgvuldige zalnenrottingen gevormd worden; de gene
die werkten, wierden door bedreygiiigen en geweldenaryen ge

en_ de gene op de gekamde wol van 36 ten honderd der weerde ,
zonder vaststelling van minimum.
n De regten op den invoer der honille~kolen worden behouden ‚
meer de stonmbooten worden van het verbruyltings-regt ontslagen.
n De tegenwoordige regte-n op den invoer van het yzer zullen , te
rekenen met den l july 1835 , van een vyfde deel verminderd
dwongen hun werk te staken. Alle werk te Lyon' is opgesohorst; worden.
men weet niet wat hier van zal geworden.
'e Voorders worden nog vvrmheydc verminderingen van regten
 lien leest het volgende in het dagblad la Temps :
voorgesteld op den invoer der .mode en potaıch, versoheyde soorten
van verfwaren , specoryen , drogeryeu en'. '
u Het zyda-fabriekwezen van Lyons is nyt twee klassen van hand
n De regten op den invoer van het vlas zullen to'. de helft gebregt.
vvrrke‘rs zamengesteld , te weten : l' de gezellen (compagnons) , die
worden; de gene op de vlas-garens zullen tot 50 franken verhoogd
werklieden zyn , nu in het een dan in het ander warkhnys wer
kende ; en 2“ de erkbazen of meesterkneehten ; die eygenlyk de worden.
n De reglen op dou invoer der 'a »yten , der Напиши—сбрив en
werklieden иуда," hunne wooningen van dry tot nelıt en zomtyds olyven
worden insgelyks verınucrdlord.
doch zeldzaam ‚ meer getouwen hebben. Men geeft den nacm van
n
lDen
prys van elk lood , door de douaniers geloyd , word tot ß
fabriekaut aen den koopman die de grundstolfen en de toekening
van geweefsel levert en onder deze betrekking verbeeld hy wezenlyk centimen verminderd. ıı
- Alle de handels-steden des rvks beknibbelen beurtelings het
do nyverheyd van het zydc-fabriekwezen. Alle de werkbazen of
meesterknechtcn maken het genootschap der mutuellisten uyt , eıı verbod-stelsel van den minister Thiers. Zyne nieuwe wet op de dou"
nen en den bygevoegden tol-tarif heeft niemand voldoen. Den vrom
de ver-eeniging van de gesellen vormt het genootschap der férands'
deling zelf heeft duer reeds reklame" tegen gedaan. Не! ministerie
mers.
»Ieder lid van het eerste genootschap stort op'den dag dat hy in het zou wel eenen hreederen weg aan den in- en uytvoer willen openen;
meer het is te vreesachtig om vete vooroordeelen met den voet te
genootschap ontvangen word vyf franken in de midden-kas en be
treden , zoo dat de kamers het voorbeeld zullen moeten geven.
taalt vervolgens eenen frank ter inaend voor zyn eendeal in de lasten
dervereenigiug. Die fondsen worden gebruykt tot de uytgaef van
l’b‘clq dela Fabrique, dagblad des genootschaps . en tot onderstand
der behoeftige werklieden, die hun werk hebben moeten steken.
Een der grondvestigende beginselen van da Vereeniging is de soli

CIRQUE OLYMPIQUE DE M. LOISSBT,
"тай svn LA ruwe DES nšcouı'rs', А они).

(шиш onder alle de verschillige takken van het werk д voortaen

Aujourd'hui jeudi, a7 février, par extraordinaire. — Maz’ppa, ou Les Tar,
tarea, grande pantomime à grandispcclacle. ornée do marches, comth mêlés

wanneer eenen dior takken zal gelooven benadeeld te zyn , zal er
algemeen verbod wezen van te werken.

combats réglés `au sabre (costumes nouveaux) etc. etc. Dans retten-éne, qui c"

imitée du tableau de M. Horace Vernet (Le supplice de Maze pa) paraissent

„не vereeniging der ouderlingen is don 12 dezer bnytengewoonlyk
hyeengeroepen geweest om te berucdslagen over het vraagstuk van

8 chevaux dressés, tonte I1 trou' e en général figure dans cette sc ne. -— Exercice
Gymnastique , snr un cleval sans selle , psr le jeune Loisset. âgé de 7 ens— —

al de gatouwen te laten stil vallen. zy is den geheelen dag vergaderd

La Tor-dador, par M. Charlıs. qui fera "onrein da anneau es goot. _. Le
superbe étalon turc Mirza paraitre dans cette représentation. — :deux-.Clu
или: Gustı-unoınes. -—- Les Eclıasıcs , scène comique , par M. Auriol.- Les JeuxV

gebleven , 2343 werkbazen maakten de vergadering uyt , 1297110!)
het' voor-en 1044 hebben tegen het staken in massa van het werk
девицы], Ten tien uren en hall“ des avondn heeft de uytvoerende kom
"josie de opschorting van hat werk besloten in alle de werkhuyzen,
te beginnen met den vrydag, 14 dezer, het welk ook inderdaad plaet'
hizoft gehad. n
‚
— Rien heeft hier sedert eenige dagen de tyding ontvangen van
het schenden van het belgisch grondgebied door can detachement
pruyssische troepen, en van de opligting van R1. Hanno. Een avond
blad zegt dat er aan da gezautau van twee mogendheden ( denkelyk
Holland en Prnyssen) over dit foyt uytleg is gevraagd. Alle onze
doghladaren zyn zeer misnoegd en `verbitterd over het brutaal ge
drag van den pruyssisohen kommandant to Luxemburg. Den Con
stitutionnel en den Temps beschouwen die expeditie als door koning
Willem gesmeed , om daar door gelegenheyd te vinden van de zaken
nog wat te rokken. Zy zeggen d..t de belediging am Belgien gedaan
gemeen is aen Vrnnkryk , en zy ııcıuen de gelegenheyd weer om het
ministerie streng te beknibbelen over zyne kragtloosheyd en toe»
¿geflykheyd ten opzigte van da despotieke mogendheden. Den Jour
nal de' Débats , orgaan van een deel onzer ministers , ziet er ook het

begin in van nieuwe moeyelykhcdcn in de onderhandelingen , en
pryst hoogclyk de houding welke de belgische kamers op staenden
voet hebben» genomen ; nogtans , om goed te konnen oordeelen
over den grnqd’van complicatie weer toe deze gebeurtenis gaet nen

Chinois, par les Jeune Loisset , Adolphe et la petite Amanda. -— Le Pommier,

scène pastorale , par MPU” Francisca et Wilhelmine. —- Exercices et Inter-mèch
comiques, par M. Auriol, if' gn usque.
BORG ERLYKEN STAF/T DER STAD СЕНЕ.
Orerledene van den 24 'a' dus 25 february.
Barbara van de Putte, hııysvrouw Heechaute, oud 61 jaren, Monnekßnsaerde

Maria Verschelde, weduwe Serranne, 75 jaren ‚ Brabanddam. -- Marie Blond~
'au , huysvrouw Bceckmans, 63 jaren , huyten dc Antwerpschepoort - Lodewyk
Гостем, 50 jaren , Wever, Veerstraet. — Pieter Boete , 7 jaren , Ykstraet. 

Maria van den Bossche , 36 jaren ‚ dagloonster , Papegaeyslraet.
Zeven kinderen onder de 7 jaren.
ik") In onzen N" 'n , van donderdag no dezer . stnet als overleden Francisca
Pierssens , huysvronw Vernieuwen. leest Franciscus Pierssens , man van ftla
ı-ı'aıı'ıe Vernieuwen, oud 71 jaren , Nieuwland.

KOOPH’ANDEL.
WISSEL COURS VAN GEND, ui' n" 25 или".
Amsterdam kort, 5‘8 Oj.. verlies.
Brussel kort, 14,013 verlies.
Rotterdam kort, 3 4 0/0 verlies.
Рану. kort, 4'- il.; Ь.

Antwerpen , pari.

leyding geven , zal hy wachten tot dat hy weet of de schending ‚

van eene conventie , van een `grondgebied en van het regt der
volkeren door het prnyssisch gouvernement bekragligd is. Men
ziet dat onze ministerieelen altyd by hun verderfclyk stelsel veli

Londen kort, lt. п 01 1/2 P.

BORS VAN ANTWERPEN , van. 01:11 26 пенки“.

Bel/ien.
i"
ч

Werkel. schuld.
Uylgest.
schuld. ıotı
41
L. van n.1 mill. 96

Holland. Dom. losrenteu.

Metalliken . . . . . . gg
Loten van 250 g. 419
Loten van 300 g. 114

tydwinning blyven , en dat het frnusoh gouvernement, nu gelyk

Polen.

Brazilian. Leen. te L. 1321.

over te moeten geven an den vrede en de eensgezindheyd in Europa

a .
Hollum]

niet te stooren.
- Ziet 'hier den hoofdzakelykcn inhoud van het onTwerp van

wet op de douanen , door het fransch ministerie aen dekamer der
gedeputeerden voorgesteld :
_
_
к Het ontwerp stelt voor de toelating van den ınvocr der ruwe ge

rponne katoene-gnrens ,tegen 8 franken par kilogramme voor het
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werken tegen 6 en 10 len honderd der weerde der russische huyden, Napelsehe Rente . . . .  .
tegen 5 franken het vel ,’ der chromaten van lood en van potasoh ,I Eeuw. spaans. Rente .
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enkel garen cnlO franken voor het getwyndgnren; het laat toe den

invoer der gespanne wol in koordekens voor weet* kammen , tegen
een regt van 15 ten honderd op de weerde; het laet ook toe den in»,
voer der cachcmiren , tegen een regt van 25 en 30 ten honderd,
’ volgens de weerde , der ruwe foulards , tegen het regt het wolk op
de andere geweefsels geheven word , der goude en zilverezakner

95'

Oosteru‘.
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voor dezen , zoo min jalonrs is over zyne eer als over de belgische;
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DEN YADERLA.
r

De Belgen zyn getrouwe onderdelen ,
meer zy verdragen geene slaven» .
Kneu nu. V.

ZATERDAG 1 MAERT 1884.
m

wwsm*

иммиищ

ken kring tot vier uren in de ronde gaat uytbreydeu , aen de kamer

BELGIEN.

mededeele.
`
Ы. den minister van het inwendig zegt dat de kamer eerst moet
weten of dit stuk beataet , en dat het ministerie dienaangaande geen
besluyt
kan nemen.
. Il. Gendebi'an
doet aen den minister bemerken dat hy het mede-

Bavssi-:L , 28 raaavaaif.
ma BIB VOI‘IIIVIBIIGBĲWOOBDIGBBI.

Zitting van den 26.

doelen van dit stuk niet kan wcygeren , en vraegt ook mededeeling
van het verdrag het welk de militaire betrekkingen regelt tusschen
het duytsch verbond en onze civiele overheden.

Voorzitter M. Raikem.

Oni een sier min een kwaert is de zitting geopend. — Eenen der
geheyiuschryvers geeft lezing van het verslag het Welk zonder aen
merking word aengenomen.
_

DI. den minister van het inwendig antwoord dat alle deze stekken
op tyd en stond zullen medegedeeld worden , meer dat zulks voor
den oogenblik niet mogelyk is.
Nn nog eenige woordenwisselingen doen MM. d’llofl"schmidt en
Gendebien elk eenen voorstel om de mededeeling dezer stukken to
bekomen.
De kamer beslnyt dat de tegenwoordigheyd van den minister der
buytenlandsche zaken noodig is, en geeft bevel om hem in de zitting
te doen komen.
~
ordervan
vanden
denbudget
dag is het
der beraedsla g i “son over
deliet
artikels
van vonrdeetten
het inwendig.

Het order van den dag is het voerdzetten der beraedslag-ing over
den budget van het inwendig.
Den art. 5 over de openbare werken , betrekkelyk het herstellen
der dyken beloopeiide tot 657,000 franken , word aengenomen.

Eene hinge woorden wisseling ontstaat hier over de voorstellen van
eenige leden der ka nier nopens de noodige herstelling der oevers van

de Maes en van de Schelde. De voorstellen worden nner de centrale
scktie verzonden.
_
Ш. Gendebien doet verslag in den naem der kommissie die met het
overzien van het ontwerp van krediet, door den minister van oorlog
gevrnegd ‚ gelast is. Hy treed in eenige uytbreydingen om te doen
zien uyt. welken hoofde de koinmissie de vroeg van den minister ver
worpen heeft. Den koning van llolland vermeerdert dagel'ykszyn le‘
ger, en de uytvallen cu bewegingen die men alle dagen ziet, moeten

Ziet hier de oengenomene artikels :
Ksri'rm. IV. - Openbaer ondanoya.
Art.
3. - Jaerwedden
lndustrieele en
school
te Gend. der in- .
Art. 4.rays-onkosten
spektenrs van de kollegien en athenœums .

ons doen op onze hoede zyn, om in geene strikken te vallen gelyk in

.

fr. 10,000
.

Art. 5. -— Ondersland voor de kollegien en

1831; den minister van oorlog heeft voorgesteld elke kompagnie van
ons leger met 20 mannen te vermeerderen ‚ maar wy hebben dezen
niaetregel als onvoldoende aenzien, en stellen voor de vraeg van den
minister van oorlog te verwerpen , ten zy dat by eenige voldoende
uytleggingen aen de kamer geeft.
_
De kamer besluyt dat zy morgen over dit verslag en over de mede
deelingen van den minister der buytenlandsclie zaken , over den

sthenœnms .

.

.

.

.

ъ

.`

.

.‘

.

a

.

.‘

Art. 6.  schadeloosstelling voor de afgedankte professors .

.

.

.

.

.

.

.

.

9 000

I
$530()

l
12,000

Art. 7. ~ Leeger onderwys . . . . . . . . .‘
Ш 000
И. den minister der buytenlandaclie zaken maekl bekend dat’ ьу
a

u

J

geene niededeeling kan geven , om dat er zaken zyn , even ali-de'

gene van Luxemburg , van welke men niet te ligt.l ot’ te spoedig mag

voorval van Luxemburg zal beraadslagen.
Инн gael. over tot de beraedslaging van
van dcii budget van liet inwendig.

het nytgesteld карте! IV

Ziet hier de neugenuiuene artikels i
Хиппи. IV.  Openbaer шатун.

Art. 1. - Onkosten der 3 Universiteyten.
. fr. 361,600
Art. 2.  Jnerwedden der professors die door beslnyt
van den 16 december 1830 ‚ in werkloosheyd van dienst
gesteldzyn.
. . . . . . . . . .
10,872
De zitting word om vier uren gesloten en verschoven tot morgen.
Zitting van dass 27.

Om een lier min een kwaert werd de zitting geopend.
Het verslag der voorgaende zitting word , na de namelyke oproe
ping ‚ aangenomen.
_
H. штатами: vraegt dat den minister de depeche van den ge
uerael Dumoulin , by welke dezen aankondigt dat hy den strategie

van spreken.
‘n

_ ll. Gendebien doet bemerken dat nien den minister geene 1171158
внъееЁ’Ёх-угв? miner alleenelŕyliämededeeling van eenige stukken.
.
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se mi
t vraeot heeft?
0
en minister no g d .e ç' li en vnu den
generaal
oiitvangeîi
M. 11151181da Harada
dai'hcm
eenige
»echen
zvn` tb‘e“
ma;
dat hyantwoord
día inhoud
der zelve
niet d:in
meded'èelen.
geko
.
rmt
vraagt
o
het
ministerie
het
verdra
bez't
k‘ n.'1
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_ Ш. den minister van jum'cs'o : Ik verkla’er‘dit тмин-пае: tWèä‘
zitten.
“
‘
Eene hevige en lange . woordenwisselîn
ontstàet ‘hier1 ttisiehe’
‚.
verscheyde- leden en de ministers;
De eersteg verzetten zich tégen
а:
handelwys van het gouvernement , he! Welk zoo weyn'ig moe e'
schynt nente wenden om voldoening te eysehen over de geweld“ ‘
naryen die in Lnxemburggepleegd zyn.
ministers trachten zich
te versohoonen met te zeggen dat de zaek rypeaendnoht en over

щ
MENGELINGEN.
.den den ординат шт den Vaneazanoea.
НОВ mi'. OVIB BIT GAITMAEL D“ “mal-’MAQM

Non mibi si lingoîe centum sint. oraque cent-um,
F¢rrea vox........
Viau.

Alhoewel‘het reglement der francs-maçons niet vele gastmalen op
-een jaar voorwhryft, nogtans is het zeker dat de buykvullingen ,
welke in de logien der vry-metselaren plaets hebben , onder vele be
trekkingen eene bezondere melding verdienen. Dit is eene zaek
waaraan niemand zal twyﬁ‘elen , die myne voorgaende brieven gele

zen heeft , en die zich de moeyte wilt geven van dezen te doorloopon,
in welken ik zallaenbalen de vertooning met welke het vermaerd
gestmael in_den Septantrion geeyndigd is. Ik zal eeno menigte be
zonderheden voorby aen , uyt vrees van UEd te vervelen, en van
eenen te geweldigeii diaet op my te trekken , want eenieder weet dat

de francs-maçons niet zeer gemakkelyk zyn , voor degene die hunne

zy
achterdocht hebben , en die zy doen aclitervol en is zoo
° .’
tig in het `о enbaer maken der geheymen van de ‘tigry-nietselrggha в
den sieur etdepenningen zelve. Nu , het geen my gerust stelt is dat
het voor de trnweelgasten veel moeyelyker zal syn от Visitante' ont:
dekken , dan de hairei'i van eene pruykv te tellen. Dit voi-dr ffl.’
alle vrees, Mynheer, en wakkert my'aen ‚ om j, niettegenstaande de

benoemde kommiss'ie-der llogin , UEd nog ‚eenige bezonderiieden we“
пав het lzi'iliii'verniâierd ‘gustmael‘, bekend te maken.
anwe yvan
s was
en ik
woordentwist
en de
worstelinbsoäbîuëlslz;n‘tiii
t
'
broeders,
welke
voor aendelyk
gesproken'
dii-yA
door de beslissing van den

enerabelen , ol“ elkeen hernam zyneg e:

vyoonelyke plaats , die hy verlaten had om eenige bnylon‘ hg“;
zingen en bloedstortingen te verm'yden. Ondertusschen zag nien den
zetel 'van den Venerabelen ledig.’ OF den ambassadeur to нагим;

aengedaen om nog‘verde’rîtet gastmael'te konnën voorzitten 'of hy
vreesde zyne oodnioedigheyd door nog andere lofrodeuen’te zien eY ’
kwetst worden , dit durf ik niet verzekeren ,- meer hy had de lo "_‘
verlaten zonder пупе medebroeders van zyn vertrek te шедший:
Misschien
van den Venerabelen
zal men hierbemerken
in eene kleyne
, dochoiibeleel'dheyd
ik wil inv hiervan
b den
nietka n

belachelyke geheytnen openbaar maken; gelyk ik door щупе brieven

eenigzins heb medegewerkt om de welsprokendheyd van den eenen

houden , aengezien ik van andere dingen te spreken heb.` y

op

of anderen broeder te doen kennen , kan UEd zich wel inbeelden dat
«opzoekingen genoeg gedaan worden om den pligtigen te ontdek
den. Meer de fraises-maçons zyn zoo min gelukkig in hunne opzoe

stond in de zael op den oogenblik dat men bemerk te dat den Ven
mbelen vertrokken Was. Er moest nog eene gezondlicydlgedränkeeg;

kingen als in hunne redenvoeringen. Zy hebben dry broeders hunner
login verdacht gehouden ‚ en nu hebben zy nog ~vermoeden op eenen

voor eenen Venembolon ad interim te 'benoemen ; dezen voorste? '

anderen, docb.zy slaan hier nog eens benevens het ej 5 dezen op wie

wierd met eenparige stemmen aangenomen ‚ maer er rce's eene nieuwe

Het _zou zeer moeyelyk zyn tc beschryven welke beweging er ont.`

worden , en man was zonder voorzitter. Eenen koniniia-gmñier steld

(2)
weging verdient, en dat zy welhacst voldoende uytleggingen aan’
de kamer zullen geven om hun gedrag to verregtveerdigen.

Deze hevige woordenwisseling doet in de vergadering eene buy
tengewoone beweging ontstaan. Vele leden verlaten hunne plaats en
de zitting word gesloten.
Morgen openbare zitting ‚ in welke den minister der buytenlnnd

»cha eenige uytleggiiigen zal geven.

octroy in eene stokery dezer stad ; het was de eerste maal niet dat zy
een dergelyk bezoek by onze stokers atleyden, maar het was de eerste
neel dat zy> eenen stoker aentroñen die zyn regt kent en het zelve
weet te handhaven. Zonder van de onbeleefdheyd dezer bedienden
te spreken , onbeleefdheyd die byna als het noodig byvocgsel voor
eenen bedienden is, moeten wy hier alleeuelyk van het doel van hun
bezoek gewaeg maken. Den sieur Grenier ineynde'missehicn dat tiet
reglement der regentie van Gend ook dan art. 30 van de hollands-ctie
wet bevatte, en wilde , by middel van dreygementen weten wet den

Den majoor Baetens , pleets-kommandant van Nieupoort is
door den koning in bezoiider gehoor ontvangen ‚ een wie hy zyn
Без-1: ‚ over de ритм der onder-ofﬁcieren en ‚трогай: ‚ heeft aange

o en.
- Den koning heeft aen ld. Bender , niuziekmeester der koning
lyke lyfwacliteii , eenen kostbaren ring doen bahnndigen.
— De koningin der Franschen heeft M. den abbé Soulacroix , die
aen het fransch leger , gedurende het beleg der citadelle van Ant
werpen, zoo veel dienst gedaan heeft , in bezonder gehoor ontvan

en.
8 -'- Eergisteren heeft dan lykdieust , tot laveiiis van den algemee
nen geheyiiisohryver by het ministerie van het inwendig , M. Donc
ker ‚ in de kerk van Sle Gudula plaats gehad.
—- M.'Snrlet de Chnkier, gewezen regent van Belgien, bevind
zich in deze hoofdstad.
- Men verwacht den vermeerden violspeelder Pagagini in deze
stad , alwaar hy , zoo men verzekert , dry concerts zal geven.

GEND, 1 шиит.

overhaling-ketel inhield, en dreygde den stoker met een proces—
verbael indien hy weygerde zyiie kraeii te draeyen , en wilde hem

een stael doen geven van den genever die uyt de slang liep!!!
Wanneer men eenen oogslag op het gedrag dezer bedienden werpt
zou uien niet gelooven dat wy nog onderihet hollandsch juk de
schoiidcreii buygen ? Ja , men kan zyne verontwaardiging byna niet
intoomcn wanneer nien eenen kominis van sieur Lagrange eenen
stoker met een proces-verbal ziet dreygen, om dat hy weygert ,
volgens den art. 33 der afgeseliafte wet, zyne kuypeu op N“ te be
werken? Het is nogtans dit, het welk wy over dry dagen in eene
stokery dezer stad hebben weten gebeuren.
Ziet daer wat het reglement der regentie van Gend heeft te Wege
gebragt ! Ziet daar welkdanig het lot is van de gendsehe stekers die
door willekeurigheyd en niet door wetten meer beheerscht worden l
Met genoegen maken wy bekend dat sieur Grenier zich by „na
bedreygingen heeft moeten bepalen, en dat den steker, steunende op
zyn regt in de wet gewaerborgd, zoo wel het hoofd aan den bedien
den heeft geboden , dat dezen zien zynen direkteur is oorlof geen
vragen om een proces-verbaal te mogen opstellen. Den direkteur
heeft het waerschynelyk geraedzamar gevonden geen gevolg aen
deze zoek te geven, want men heeft sieur Grenier by den steker lien

De gendsehe stokeryen blyven nog altyd in мы van belege

terug komen , om hem beleefdelyl: te zeggen , dat hy in zyn regt
ring gesteld, sedert dat het willekeurig reglement onzer regentie voor

de stekers dezer stad do voordeelen der wet heeft opgeschorst; wat.
meer is de gendsche fisknlitcyt, onder toezigt van den sieur La
grange, denkt dagelyks nieuwe vervolgingen uyt, en zoekt neer
verschc knevelaryen , om de stekers meer en meer moeyelyklieden
` d n weiiien
te lo
mInîiieu
nigiiicn.
overtuygd ware dat « oude gewoonten moeyelyk

was.
.
Wat van dat alles zal volgen , weten wy niet ; doch deze onwet—
tige handelwys onzer tolbediendcn* zou do afgevaardigden van
Gend moeten aanwakkeren om over de petitie der gendsclie stekers
in de kamer verslag te doen maken, op dat men den minister zou
kennen dwingen aan de stekers dezer stad hun afgenomen regt te
doen wedergeven.

m laten и ,indien men niet wist dat het moeyelyk is, wanneer

-ь

пуп О

nien gewoonis ‚op syn hollandse/ite werken , eenen anderen gang
in te gaen, wy zouden eenigzins kennen verwonderd zyn over de
liandelwys der regeiitie en haer anti-konstitutionneel reglement ,
maar nu, komt dit aen meer dan eenen onzer medeburgers als zeer
natuerlvk voor , wanneer hy denkt dat het stelsel der vynndßn

onzer omwenteling dit is , van alle voordeelen welke wy door de
omwenteling bekomen hebben, te verydclen_. Onder dit oogpunt
aenschouwd, inng de linndelwys onzer regentie , en het ñsliuel re
glement , in dan even van sieur Lagrange uytgebroeyd , als een
meesterstuk aenzien worden. Nu,'eeniecler zal iiieynen dat dit den

Wanneer de eerste verontwaardiging , welke de ongehoorde
geweldenary, door den generaal Dumouliu, in Luxemburg gepleegd,
een meer gckalmde overdenkingen had plaets geinaekt, begon men
te ontdekken dat de schending van ons grondgebied in Luxemburg
wel maar eenen voorbode kon zyn van andere onheylen en чуши!
lykhcden , die wy van den kant der llollniiders te verwachten had
den. Inderdaed, dczb aanmerking is niet zonder eenige-n grond -,
wanneer wy eenen oogslag op de werkingen onzer vyauden worpen.

Den gewezen dwingeland der Belgen houd zich oiiophoudclyk be.

Nee plus ultra der willekeurigheyd is, en dat de bedienden van het . zig met zyn leger te vermeerderen , gelyk den minister van oorlog
aen de leden der kamer over eenige dagen gezeyd heeft. “Ъ! ап
ootroy , zoo lang het onwettig reglement niet wederroepen is ,

te doen zuchten , en de hatelyke artikels 30 en 33 der afgeschafte

dere redenen kan hy hebben dan het oogwit van de Belgen een te
randen , om aldus nog eenige schade en ongelukken toe te breiigcu
een deze , aen wie hy niet kan vergeven van eene eeuwige uytsluy
tiiig tegen de Nassauwen uytgesprolten te hebben ? Van eenen en
deren kant, zien wy deze gegronde vrees reeds eenigzins verwezen
lykt , door de tydingeu die wy van de omstreken van Maastricht ont
vangen. Ziet liier wat men van die kanten schryft:
u Ilot garnizoen van lllaestricht heeft op nieuw ons grondgebied

“’illems‘wet van 1822 weder in voegen te brengen.
Ziet hier diesaengaende een voorbeeld :
n
Den 26 der voorledene maand , kwamen twee bedienden van het

eenen officier , heeft versclicyde belgische coininunen , tot twee uren
ver, doorloopen. и

zich een deszclfs beschikkingen zullen gedragen ‚ maar neen ; nnen
zou zich grootelyks vergissen , indien men zich zulke voordeelige
deiikwyze van onze bedienden vormde. Wy hebben het dikwils ge
zeyd en herhalen het heden nog eens , het doel der mannen die door
listen en bedrog eenen minister hebben _weten te overhalen om een
onwettig reglement te onderteekenen , is niet anders dan ons vol
komen onder de gewezene dwingelandy van het hollandscli stelsel

м .
moeyelykheyd op , om tc weten wie nien tot dezen post moest ver
kiezen. Versclicyde broeders boden hunnen dienst nen , onder welke
mon den bedeau , den gratenkuyschcr en velleplotler bemerkte. Om
alle verder geschil te vcrmyden , wierd er besloten dat nien tot de
loting zou overgaen , om te weten wie den illustre in zynen zetel
provisoirlyk zon vervangen. Met onbeschryvelyk genoegen zag den
velleplotter dat het lot op hem was gevallen , en wip..... met eenen
sprong was liy in den zetel.
Nauwelyks had hy don zetel van den venerabelen ambassadeur be
klommen ‚ of deed chargeren en alligneren om de gezondheyd van
den yzcrcn broeder , alias den eersten surveillant, te drinken. Het
was eene schnoiie gelegeiilieyd voor den venerabelen velleplotter van
een bewys zyner welsprckendlieyd te geven ; ook heeft hy niet nage
laten er gebriiyk van tc maken , gelyk men zal zien uyt de vol
gende redeiivuoriiig die wy hier laten volgen gelyk zy is uytgcspro
ken :
Mes Chers Frères l
La santé que j'aì t`lionneur de proposer, est celle de notre digne eenipère le
premier surveillant, qui depuis nombre d'anuécs remplit avec tant de gloire , la

geschonden. Een detachement van 60 mannen , onder beval van

_
breux du néant obscur de l'antiquité littéraire, qui se perd dans le crcpuscule
du chaos des temps ,et que

.. mais revenons à notre cher compère

Ah'

quel dommage qu`il ii`n pû suivre notre Vénérable à Londres! Il aurait pu rendre
des services signalés à la cause du Grand‘Guillaume par ses connaissances pro
fondes de la langue anglaise, surtout cn littérature romantique du 3e et iol siècle:
qui sait si par son talent ct son éloquence il ne serait pas parvenu .... .. à rallier 's
notre cause les lords patriotes , comme notre digne Vénérable a réussi chez lord
Aberdeen et autres; il aurait comme lui affronté lcs dangers de l’Océan Caspien ,

et se serait ¿galement sauvé à la nage du vaisseau naufrage devant la ville d'0s
tende. Enfin , mes frères, vous pouvez m`en croire, ctje les sootiendrai en ver:

et en prose ‚ que notre premier surveillant est un antre bras dejër, un homme
à talent , unique dans son genre, ct ou on ne trouve rien ì redire de quelque coté
qu‘on l'examinc , soit par le tribord, soit par le lińbord , par la proue ou par ls
poupe , il est toujours d`une perfection et d'uu infini infiniment infini.
C‘est pour une santé aussi chère que je vous prie de boire avec lc feu te plus p6
tillament maçonnique.

Mi dat den Venerabelen ad interim dit kompliment had nytgespro
kan , ledigden alle de vry-metselaers hunne glazen. Den yzoren eer
sten surveillant, was over de woorden van den velleplottor zeer te

*conde dignité de ce respectable atelier. C`est à son zèle ct à son assiduité aux
vredeii , en bedankte de francs-maçons iu dezer voegen :
travaux maçonniqucs que nous devons la prospérité de cette loge. Aussi ce frère
possède des talens inouis ‚ ct en entre il a lc talent de la parole qu`il manie aussi_
bien que la trnclle , à l‘rxceptien de notre très-illustre Vénérable en titre, qui
„t l. plus ultra des Véiiórables , passés , préseiis et méme futures , et que

‘e compare en fait d‘eloque’nce à Cicéron , ii Virgile, à Scairoii, à lEsope,;`i So
crate prêt à boire la ciguc, et qui..... pardon, mes frères , le docte l`eu qui m‘aui
me en vous parlant de ccs grands hommes me transvase dans te tourbillon téné

Mes chers Frères , je suis en ne peut plus sensible à l`insigue faveur que vous
me faites de boire à l'nvantage dc ma santé, je vous en remercie sincèreinent.‘
J’svoue que j’ai fait beaucoup de bien à la loge ., et mon zèle sera de fer , il nere
ralentira jamais Certainement je possède des talons surtout en littérature sn
glaise, mais le frère Vénérable ad interim les а exagerés par amitié pour moi.
Si J'avais été asscz heureux d'aveir été nomine ambassadeur de concert avec le

)4)
Een dagblad van Hasselt geeft over deze schending van ons grond
gebied, nog de volgende omstandigheden :
1 Maandag , 17 february, was het zeer duyster , en een deel van

het garnizoen van Maastricht heeft verseheyde uytvallen , tot op
grooten afstand gedaen. Van uer tot uer zag men detachementen
ау! en in de poorten van Maastricht trekken om herkenningen te gaen
docu. Eyndelyk , indien geheel het belgisch leger in de omstreken
van lllaestrich gekumpeerd lng, zou den generael Dibbets geenemeer»
dere voorzorgen kunnen nemen. n
Indien wy de vreedheden en uytdagingen hier by voegen welke
«y de soldaten van Willem op andere plaetsen zien begaen , wy

hevige gisting onder deinwooners van die provincie heerscht. Zy
vreezen onder het jok dar Pruyslìsehen te vallen.
— Eenon konduktenr der diligencia van DI. Van Ghendt, is ta
Luxemburg door de ragters van vader Willem tot eene boot van 10'
guldens verwezen voor de Brabançonne gezongen te hebben.
 De tydingen uyt vremde landen zyn zonder belang. Te Parys
alles stil.
XBTBDLYKB симпатии.

DEN ARTSBISSCHOP EN BISSCIIOPPEN VAN BELGIEN,

zullen moeten bekennen , dat het gouvernement van den overrnoer

dykschen kening weder trouwlooze ontwerpen smaad. Не! is ook te
verhnpen dat ons gouvernement deze versmadingen niet zal blyven
verduren , en de moedige houding nemen zal die aen een vry en

enafhanglyk volk toekomt.
Men maakt groota toebereydselen in het pnleys onzer universi
teyt voor de plegtige tentoonstelling van planten,wclke den 15 dezer
zal geopend worden. Onze regenlie heeft aen de maatschappy van
kruyd- en landbouwkunde eenen understand van 1000 franken
verleend , om in de onkosten dezer tentoonstelling te voorzien. liet
is de vyftigste tentoonstelling welke de maatschappy dezer stad gaat
houden , en het is om deze reden dat er bezondere teebereydselcn
gemaakt worden, ten eyude meer luyster aon deze tentoonstelling
te geven.

_De walgelyke artikels, die sedert eenige dagen in den eerloozen
Messager de Gand te vinden waren , hebben onder de inwooners de—
zer stad eene algemeene verontwaardiging te wege gebragt. Eergis
teren heeft men het dagblad van sieur Froment in eenige herbergen
dezer stad aen stukken gescheurd. Moeder Gazelle , die met zoo vele
verachting van onze vryheden spreekt en aan den gebannen Nassauw
den naam van Z. lll. den koning der Nederlanden blyft geven , heeft
het zelve lot van den Messager ondergaen. - Zou llloeder haast be—
ginnen te gelooven dat. het volk met haren koning der Nederlanden
geen gemeens meer wilt hebben ?
— De deputatie der fabriekanten van Gend , bestaande uyt ММ.
Manilius , Braeckman en Rvex , die nyt deze stad vertrokken is om

te Brussel tegen de handelwys van de sieurs Rossael en consorten ,
die in hunnen eygen naam onderhandeld hadden , te protesteren ,
en de belangen van koophandel en katoen-nyverheyd in het alga—
meen voor te staan, is door den koning in bezonder gehoor ont

vangen.
Deafg‘ezenten zyu‘zeer te vreden over hun onthaal ; zy voeden de
hoop van hunne poogingen met dan gewenschten uytslag te zien
bekroond worden.
_
- By koninglyk beslnyt van den 26 february zyn benoemd tot
notarissen :.Ter residentie van Wynghene, kanton Rnysselede , in
vervanging van dan sieur Clauwuert , waar van het ontslag aangena
men is, den sieur Pelchin , notaris-klerk ; en ter residentie van Couc
kelaere , kanton Thourout , dan sieur J. J. van de Weghe , notaris—
klerk te Lichtervelde.
- Den 26 february heeft te Antwerpen plaats gehad de verloting
van 354 voorwerpen in gift gezonden en ten toon gesteld ten profyte
der zondag-schoolen. Na die bewerking zyn toegewezen de voorwer
en door de koningin gezonden met het zelve oogwit : dan werk-zak
voor 1100 franken nen Меч. Dubois-de Nevele; het bel-lint voor 400 fr.
aen Mov. de weduwe Cassicrs, en de twee porcelyne vazen voor 300 fr.
aen M. Baesten-Ommeganck. Men berekent dat de tentoonstelling
boven de 10,000 francs heeft opgebragt , het welk niemand verwon
dert die de milde liefdadigheyd der Antwerpenaers kent.
— Щеп verneemt uyt Luxemburg dat er, sedert eenige dagen eene

dan de klergé van hunne bisdommen.
Mynheeren!
Sedert dat de grondwet van Belgien de vryheyd van het onderwvs
heeft vastgestelt , heeft men van alle kanten van het ryk een vurig
verlangen getoond om eene Kathnlyke Universiteyt te zien opregten.
Het is gemakkelyk de reden daar van te begrypen. Byna alle de fami
lien trachten aen hunne kinderen achter te laten het schoonste deel
der erﬂ‘enis van hunne voorraden, het katholyk geloof , het welk
altyd onveranderlyk , altyd onverbrekelyk den eersten grondslag`
is van de beschaefdheyd der christene volkeren, om dat het alle de
ware grondregels der zamenleving openlyk en met volle zekerheyd
voorhond : zy weten , en de ondervinding der laetste tyden heeft bet
hun daarenboven klaerlyk getoond, dat alle onderwys wolk niet
steunt op de grondbeginsels van dit geloof, kan strekken tot ver
valsching der zelve.
’
Inderdaad, wie zou konnen afmeten de diepte der afgronden weer
in de grootste verstanden zich gedompeld hebben , wanneer zy op
gehouden hebben vnn den godsdienst te herkennen als den grond
steen van alle menschelyke wetenschappen? Die wetenschappen
welke God aen den mensch gegeven heeft tot zyne zedelyke vol
maaktheyd , of zyn lichacmlyk welzyn , zyn gehruykt geworden
tegen God zelf en tegen het order der zamenleving: de menigvuldige
leer'stelsels ‚ de verwerring der leeringen hebben de wetenschap zoo

verre gebragt dat zy niets anders meer is dan eene zamanhooping
van dacdzaken zonder aaneenschakeling , zonder gevolg, zonder
order, en walkers uytslag eyndelyk zou zyn van de wereld te bren
gen in eenen algemeenen twyﬁ‘el en in eene volstrekte onverschil
igheyd.
Deze waren de leeringcn niet welke onze voorvaders ontvingen
in die oude scholen , walkers statuten door den algemeenen Vader
der geloovigen goedgekeurd waren, en wier bloeyend bestaen en lang
durigen voorspoed men niet anders kan uytleggen dan door de vol
komene overeenstemming der wetenschappen met de gl'ondregels
van het waar geloof.
‚
De Belgen gedenken nog met welkdanigen luyster die vermaarde
Universiteyt van Leuven gedurende vier eeuwen gestaan heeft, nl
waar de wetenschap gepaard met het geloof mannen voordbrapt
uytstekende in go’dvrucht , en beroemd in geleerdheyd ; en alle',

die zich niet hebben laten verleyden door-ydele bespiegelingen , ver—
langen om dejongheyd ‚ die de hoop is van het vaderland, nog eens
terug le zien komen tot die vereeniging, welke zoo vruchtbare en
gelukkige gevolgen heeft; en zy verwachten van hunne Opperher
ders , iiiniglyk verbonden met het Hoofd van de hevlige Kerk , dat
zy hun den weg daar toe openen.
d
Не! is om aen dit' verlangen te beantwoorden , lllynheeren , dat
wy voorgenomen hebben , met toestemming van den Heyligen Stoel,
welke wy reeds bekomen hebben , in Belgien cene nieuwe Katholyke
Universlteyt op te regten , welke wy dusdanig zullen instellen dat
zy, zoo ten opzigle van het onderwys als van de regeltueht , alle
waarborg zal opleveren , die onze‘ talryke familien 4_Welke met hert
щ

frère H.M........‘....j`surais pu défendre lacause sacrée du Grand Guillaume avec
chaleur at éloquence; enﬁn tout ce qui est «теге n‘est pas perdu. J‘espère que
Guillaume enverra une députation de notre atelier à ln conférence de Londres ‚
pour y défendre ses droit-réunis, cette députation pourrait, selon mei, être

composée de notre illustre Vénérable du ’Vénérable ad interim qui lc remplace
et de moi. C‘est a l'honneur de ce tri'umhíatus que j'ai l`honueur de boire.

deren vry-nietselaer naar huys leyd, welken des anderdags heel ver
wonderd is van zich in zyn buys te bevinden en in zyn bed te ont
waken.
Dit zullen waersch-ynelyk de laatste bezonderheden zyn , die ik
ЩИ ‚ aengaende het gastmael der francs-maçons , zal hebben mede
te doelen , nogtans indien ik nog iets , het zy betrekkelyk den Sep
tenlríen , het zy betrekkclyk cene andere logie , verneem , gy mogt
op myne zorg rekenen , en op mynan spoed om UEd. het zelve ken~

Wanneer deze wo0rden de lippen van den eersten surveillant
ontrold waren , zag men eene buytongewoone weltevredenheyd op
zyn gelaat nytschynen , welke nog vermeerderd wierd door het ge ‘ baer te maken.
roep van: Viva! den yzeren broeder! het welk door alle de francs
Gelief de uytdrukking щупе! hoogachting te aenveerden.
maçons wierd opgeheven.
Velux.
l‘liar mag men het vermaard gastmael der francs-maçons als ge- —
eyùdigd aanzien , want al het overig dat alsdan in de logie geschied

is , schynt my de moeyte niet meer waard te zyn van eene bezondere
melding te verdienen. Den eenen en den anderen heeft, wel is waar,
gepoogd eenlicd _te zingen in de plaets van den opsteller van den
Messager de Gand, die door zyn been in de keel verhinderd was ,

meer vez' faueìbus limit, dat is , dat de keel beroest wierd in even
redigheyd dat het hoofd verwarmd was. Hier en daar bemerkte
men eenen broeder wiens beenen de sterkte niet meer hadden om
zyn geheel lichaem te dragen en die zich bnygende en ploeyende de
knìen deden aen den grond raken, welke welhaast aen den neus de ge
legenheyd verschafte“ van het zand te omhelzen. Eyndelyk de ge
heele zaal begon een een leger-kamp to gelyken , waer men in den
nacht, hier en daer eenen slapenden ontmoet. Gelukkiglyk hebben
de francs-maçons, in bnytengevvoone omstandigheden , galyk in

gastmalen by voorbeeld, eene lyfwacht , die den eenen en den an

CIRQUE OLYMPIQUE DE M. LÜISSET ,
sl’rmí svn LA PLAINE nrs uicozze'rs, А esso.
Demain dimanche , 2 mars 1834. — Pour la première fois, le Cerf Сова sera
placé en liberté sur un piédestal , au milieu d`un grandfèu d'ar't_í/z`ce. Les trois
Hercules , sur 3 chevaux sans selle, par MM. Adolphe, Auriol et Licbhard. ~
Jacko, ou Le Singe du Bre'síl , par M. Auriol. — L'incomparable cheval Рит}:
paraîtra dans cette représentation. ~ Le Grand Ecart, sur 4 et 5 chevaux sans

selle, par M. Liebhard. — La Patrouille de Cavalerie, scène burlesque, psr
M. Auriol. __ Exercices Gymnastiques, sur un cheval sans selle, par le jeune

Leisset, âgé de 7 ans. —_ Grandes Миновав/т} d'atlaque', exécutées vpar hui;l
écuyers. - La Grund-Maman , scène grivoisc , pull“. Licbhard. — Египта et
lucrmèdes comíqucs, par M. Auriol, i" grotesque.

. :_ _

(3)
gli'ziel'
nengekleefd
zyn aen
den godsdienst die hun geluk
uytnmekt,
redelykergebleven
wyze konnen
wenscben.
l
Een grondig en diep onderrigt zal het voorwerp wezen van alle
onze zorg , want wy gevoelen iiiiierlyk de belangrykheyd van een
hoog onderwys hetwelk tot het verhevenste der nieuschelyke keu
Iisseu zieh uytstrekke, en wy verhopeii vastelyk dat niet den bystand
des "неге" den uytval nen onze gestadige poogiiigeii zal beantwoor
den. Het gebrek van eene wakende oog te houden op de studenten
biiyten den tyd der lessen is di'kwils de oorzaek dat hunnen iver
voor de smilie veslaipt ‚ cn de gelegenheyd van het zede-bederl", het
welk hun hert besnienrd hebbende, eenen rempzaligen invloed heeft
op hunnen voordgniig in de wetenschappen en op geheel het vervolg
van hnii leven. Oni dezen oorsprong van de hevigste ongerustheyd
der ouders te niet te doen , zullen wy eene der nuttigste instellingen
van de oude Universiteyt van Leuven doeii herleven niet Pedagogiân
cn kollegieii interigten, alweer de leerlingen de wooniiig en den
kost hebbende aen eene wyze tucht zullen onderworpen zyn. Eynde
ш; wy zullen kragtdadigo maelregels iienien om deze nieuwe inrig
ting op zoo vasten voet te stellen dat haer een langdurig bestaen
verzekerd worde.

den voordgang gansch zal afhangen van de uytgestrektheyd hunner
medewerking.
'
Laten wy by die eerste beweging van eene algemeene „шпинд
heyd vurige gebeden voegen , op dnt hy , van welken alle volmaakte
gasfeoordliaml zynen overvloedigen zegen storle over een werk al
leenelyk ondernomen tot zyner meerdere eer en glorie.
Dien godelyken meester, die alleen den weg is , de шпаг/111318 en hl
leven , geweerdige zich 4over ons en over ПЕ“. te doeii nederdalen
menigvuldige gaven van zyneii Geest, dien hy zoll'` noemt den
Geest der waerheyd , op dat hy ons :ille wiierheyd leere! Dat hy
nooyt toelate dat de wetenschap , welke ons tydelyk welzyn voor
heeft , hinder toebrenge aen die welke ons tot de zaligheyd moet

geleyden l
Dat zynen vrede altyd met UEVV, blyve!
Gegeven in february 1834.

ENGELBERTUS , artsbissehop van Mechelen.
JOANNES-JOSEPHUS , bisschop van Doornylr.
JOANNES-FRANCISCUS , bisschop van Сева.
CORNELIUS , bisschop van Luyk.

JO tNNES-ABNOLDUS, bisschop van Namen.
FRANCISCUS , bisschop edili*l van Brugge.

Reeds vertrouwende op uwe goedwilligheyd , Mynheeren , van
ons te ondersteunen , hebben wy de hand aen het werk geslagen ,

om de bezonderste faculteyt van eene Katholyke Universiteyt iii te
rigten , te weten de gene der Godsgeleerdheyd , welke. meer nyt
sliiytend van ons afhangt. Het is in het midden van Belgien , in de
arts'bissohoppelyke stad, dat wy besloten hebben de zelve te vesti
geli ; en alhoewel mogelyk al'gescbeyden, wat de plaets betreft, van
de andere faculteyteu, zal zy daeroin niet min deel maken van de
Uiiivei'siteyt die wy voorhebben.
Ziet daer ons oogwìt, Mynhceren. Meer eene zoo groote onder
neming vereysoht noodzakelyk groote middelen ; want om dit te
. konnen uytwerken moet iiieu zieh niet alleen voorzien van gebou
wen en merkelyken liuysraed , inner daarenboven persoonen verga
deren bekwaeiii om het algemeen vertrouwen te winnen.
' Daerom komen wy UE.. aenzoekeu , Mynlieeren , van nlle uwe
krogten met de onze vte willen vereenigen , en de geloovigen aen nwe

BORGERLYKEN
STAD GEND. ч
Дождей/деп START
сап den DEB.
26 february.
Francie» Scliellinck , oud 38 jaren , Wever, niet Catharina Bruyneel .l 28 jaren ,
wasschers, beyde Stuk. - Joseph Centrino , 37 jaren , kaloenspinncr, groot
Цветет , met Maria van der Donckt, 35 jaren , пае ster, Chartreulestraet. —
Pieter van Simsey, 58 jaren, hovenier , lange Vio ettestraet, met Maria de

Meulemaester, 4i jaren , dienstmeyd , Ste. Annastraet.
Осы-[едем erm den 26 tot den 27 february.
Jan Verdure, oud 68 'aren , slotinaker` oude Schacpmcrkt.- Maria Uroutyn ,
68 jaren, particuliere,

zorg toebetronwd, een zoo uytinuntend heylzaeui werk aen te be
velen.'
‘
'
Пе! gene afgezonderde persoonen niet zouden konnen iiytwerken,
:nl geiziakkelyk worden door de zamenwerking en de vereenigde
pongilngen. Immers ziet nien niet dagelyks in Oostenryk , in Enge
land , in Vraukryk . in Amerika , en zelfs voor onze oogen , dnt het
geloot` der katolyken alle de herten vereenigt, en dat deze eenparigv

heyd van inzigten en gevoelens onder een gelukkig bestier wondere
uytwerksels voordhrengt ?

Wy komen dan aen alle de katholyken van onze bisdommen voor
stellen dnt eenieder jaerlyks eene of meerdere aktien zoude nemen ;

KooiïŕiÃÑDEL.
BOKS VAN ANTWERPEN, van Dini 28 resamiir.
Werkel. schuld. 102 1/4
Spagm'en. E. rente te Ams 59 5/8 G
Uytgest. :schuldy 41 1/4
y n
` Id. le P. L. en A. .for
G

Belgien.
и
11

L. van 24 mill.

aen om zonder uytneniing het voorbeeld te geven van eene niildda

dige medewerking aen een zoo schoon werk; en zonder iemand te
willen verpligten noch palen te stellen aen de inilddadighnyd van
onze geliefde medewerkers , verzoeken wy de heeren viknrissen
generael . kanoniken ,`dekens , en pastors der eerste en tweede klas ‚
van jaerlyks twintig aktien te nemen , de heeren pastors der suocur
salen tien , de andere heeren pastors ‚ óiiderpastors en geestelyken
jaerlyks vyf. Wy zelve schryven in voorl twee honderd aktien s’jaers.
Voorders gelasten wy alle de heeren pastors , van hunne parochi

enen le verwilligen om aen dit goed werk mede te helpen volgens
ilnt hunne middelen het zullen toelaten. Zy konnen eenen of twee
iverige persoonen' gebruyken om door hunne tusschenkomst meer

dere inteekeniiren te bekomen en om de gelden byeen te verzamelen.
lederen pastor zal eene lyst opmaken der persoonen die insehry
vingen zullen genomen hebben, en de zelve met zorg bewaren,
ten eynde alle jaren binnen de-inaeiid maert het beloop der gene te
kunnen ontvangen welke niet zullen wederroepen zyn. Hy zal een
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BOKS VAN AMSTERDAM, vu on a7 rsaiiusn.
Werkel. schuld. 49 11/16 Spayriien. E> rente te Amst 60
Uytgest. schuld.
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en' om deze aktie le stellen lia het vermogen van iedereen , en aldus

te konnen verzamelen zoo den penning van de arme weduwe als de
oñ'eraiide van den ryken , bepalen wy dezelve op eenen frank ’sjaers.
y 'Wy moedigen de geheele nchtbare klergé van onze bisdomnien

t. Janstracl. — Francies Sluolcns , 60 1/2 jaren , voer

man ‚ lang Schi gracht - Leo Lippen» , 36 siren, sclii per ‚ gepensionnœrdca
van den stoet, uydevettershoek. - Guillie mus Rap , 21 jaren ‚ daglooner
Vei'kensstvge. — Arnoldus Nomea , 73 jaren, korte asteelstraet. - Cornelis
van Hoorde ‚ 74'jaren , koopman , Hoogpoort.' -- Dry kinderen onder de 7 jaren
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dobbel van deze lyst, gezamentlyk met den opbrengst der inschryvin
gan doen toekomen aen den heer deken , en dit gedurende do тает!
april van ieder joer. De heeren dekens znllen by de gelden welke
zy in het bisdom storten , alle die bezoudere lysten van hun deca
naet byvocgen.
Wy moedigen die persoonen bezonderlyk een welk de godelyke
Voorzienigheyd meest begnnstigd heeft met de goederen der for

tuyn , van ons te helpen , niet alleen door hunnejaerlyksche giften,
meer ook , aendncht nemende op de onkosten van eerste stigting,
dezen eersten keer , er eeiiigen buytengewoouen understand by te

voegen.
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Wy verzoeken de klergé van daer toe alle mogelyke neerstìgbeyd
sen te wenden ‚ en te zorgen dat den eersten opbrengst der inschry
vingen ons toegezonden worden voor het eynde dei' maend april niiest
komende , op dat, indien de middelen toereykend zyn en de oin

Metalliken . . . . . . . . . . . 97 1/2 n Bankactien . . . . . . . . . . 12351/1

standigheden zich schikken om van dit jaer ai de uytvoering viin

ADVERTENTIEN.

WEENEN , Das |8 наводят.

ons voornemen te beginnen , wy eenen raed konnen zamenstellen

iiyt de achtbiierste persoonen van ons land , en met hun de eerste
grondslagen vaststellen van eene organisatie geschikt naer het geul
zoo den tyd , als de grondregels en regten van den godsdienst vm'

oyselien.

-

EN VENTE
Chaz Ударники-МА“ , imprimeur da Podmím'streti'an provinciale,
rue de Brabant, N° 12, à Gand :
RECEUIL MÉTHODIQUE SUR LE CADASTRE. — Prix 6 fr'

De heeren pastors zullen zich niet te vrede houden met den tegen
woordigen zend-brief op den predikstoel af te lezen _; zy zullen hein
ook onder Ahunne parocbinnen verspreyden , zy zullen hun het oog
“й er van nytleggen niet` hun wel te doen verstaen ,dat den goe

DRUKKERY VAN J. F. BLOCKEEL ,
21 111. asus , ii°> 16 , ra am».

o; 27. `

DEN vane.
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De Belgen zyn getreu
 я? rdanen ,
meer zy verdragen geeneslavern .‚ ’
‘ Kriss' sur. V.

DYNSDAG 4 BAERT 1834.
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syn , zegt hy , voor dusdanige belediging geene meerdere kragtda
‚
‹
. d’Huart: Men heeft veel over de listen en bedrog vsn lhet

Bumsen , 3 nanars.

duytsah verbond gesproken , het is noodig nog eens met weynig‘è

diglheyd aan den dag te leggen.

woorden dit te herhalen ‚ op dat men zich geen verkeerd denkbeeld
‘ma nm 'ÔMB'I'EGBHWOOHDIGBBIĲ

van onze vyanden make. Na dat men vruchteloos gepoogd had de
bevolking van Luxemburg op te hitsen ‚ men heeft zynen toevlugt
tot bedraygingen en geweldcnaryen genomen. ‘Wittem verzamelde
Voorzitter M. Itaikcm.
eenige troepen , die men de bende van Tornaeo noemde ‚ en poogde
Den voorzitter opent om een nar da zitting. Ennen der gaheym den
horgeroorlog te doen ontstaen. De bende wierd verslagen, meer
schryvors doet do namelyke oproeping, eenen anderen geeft lezing
sy wierd door .de Pruyssischen ondersteund 5 de partydigheyd der
van het verslag der voorgaande zitting , het welk word aangenomen.
ging zoover, dat , wanneer wy de bende van Toruaco
k1. Jullie» stelt voor onmiddelyk tot het verslag van den minister Pruyssischen
tot aen den stra tegieken kring verdreven hadden ‚ wy door de
van buytenlandsaha zaken over te geen , an de beraadslaging over
pruyssische soldaten belet wierden die bende te vervolgen , die ’tot
den budget van het inwendig uyt. te stellen.
'
_
aen
‘ ‘Dezen voorstel geeft aenleyding tot вене lange woordenwisselmg ef teEtelbruck
kappen. gekomen wss om er het belgisch dryk'laurig vaendal
y ‘
in welke vele leden voor en tegenspreken. Er word eyndelyk be

Zitting van dan 28 february.

'l

sloten dat men de beraadslagingen over den budget van het mwen
dig zal voordzetten.
Men is gekomen aen het kapittal V.
`
M. Saran spreekt eene lange redenvoering uyt. in welke hy sich be
klaagt dut den abbé Helsen geene jaerwedda geniet, en verzet zich
tegen het besluyt van den 7 january 1834 , het welk Ложек-Натю
ken in4 bezit stelt der goederen die tot hier toe aen de domeynan

Wanneer, door een sehandiglverraed, den gouverneur van Luxem
burg M. Thorn wss aangehouden en in de gevangenis opgesloten , dd
Pruyssischeu juychten toaaen die geweldanary , en wannneer wy ins
gelyks eene aanhouding gedaan hadden , zag men de partydigheyd.
van Pruyssen nog eens uytsohynen, aangezien wy gedwongen wierden
onze gendarmen uyt den kring der sterkte te doen trekken.
‚
Laet ons nu zien of ons gouvernement, het welk op zyne hoede
moest zyn , en maatregelen van veyligheyd moest nemen , zyne pligt

verborgen gebleven waren.

_
.
heeft:
‘
И. Julls'sn treed in lange uytbraydingen by middel van. welke hy gedaan
Den
6
january
beveelt
ons
gouvernement
de aanbesteding van het
tracht te bewyzeu dat de jaarweddan der geestelykan hier hooger
hout kappen 5 den 19 worden do ligtingen der milicic bevolen;
zyn dan in Vrankryk. Hy verzet zich tegen bet besluyt van den 7 Den 2 february sticrt den kommandant der sterkte een order toe aan
~
J anum‘
Ы. dylan'.
Rodenbach bewyst dat de gaestelykhpyd in Vrankryk 34 alla de burgemeesters van aan de instrukticn van h t belgisch gon
niet te gehoorzamen.
‘
suillioenan franken jaarlyks kost, dat is 1 frank 20 centrmen par vernement
Eene menigte omstandigheden bewees dat onze re ten miskend
hoofd , en in Belgicn maar 3,352,900 franken , of 87 centunen par
hoofd.- Men moet ook bewerken , zegt den redonner , dat sedert de
omwenteling , dejaerwedden onzer goestelyken, en bezonderlyk der

bisschoppen, eene groote vermindering ondergaan hebben.
ttl. da W’s'm vraagt sen den snirrtstesI of hy берёз-помели! kon
*1' nen betalen der onderpastors van welke da communeo da jaenvcdde
verworpen hebben ?
l ì
B1. den minister aan hat inwendig antwoord dnt hy gelooft hier in
te konnen voorzien , om dat de somme, in alle geval, niet groot zal
1 YZiet
Пс
hier de aenganomena artikels vsn dit kapittel :
_
Art. l. — Katholyken godsdienst

‚

.

Art. 2.  Protestantschen eeredienst .
Art. 3. - Israëlitischen eeredienst .

.

.

. ‘ .

. fl'. 3,302,000

.

Art. 4. ——‘ Understand . .- . . . . . .
Кляпы. Vl.  Защищаем.
Art. 1. — Onkosten vsn administratie . . ‚ . .
Art.2. —- vermaken en onderhouden der wapens

„aren 5 watthcaft het gouvernement gedaan ? Niets. I bedrieg my',

het gouvernement heeft zich vernederd om dat men het bedreygde ,
den brief van ons ministerie aen den generaal Dumoulin dient tot
bewys hier van.

’

"

ша...

’

De belediging ’die ons in Luxemburg is aangedaan zal zich niet

bepalen aen het aanhouden van eenen persoon. Niemand zou moeten
verwonderd zyn van op eenen morgean te vernemen dat geheel

Inmamburg door dan kommandsnt der sterkte is ingenomen. Het:
18 maar om zyna magt te beproeven dat den generaal Dumoulin
lll. llanno is komen opligtan. Op het vernemen van deze tvding heeft
man in dc kamer den geestdrift zien ontstaan van welken man in

dit nationaal kongres- zoo dikwils was ooggetuyge geweest; den

65,000 senact is niet ten achter gebleven ; met ы" woord geheel het land
10,000' vraegde eenpariglyk voldoening en vraek over de belediging welke
‘ 45,000 ons was aengedaen.
. ‚
.

Den weg welken het gouvernement moest inslaen ‚ was dan afue
9,800

teekend. Men had ons “швам-за ‚ wy moesten полетала bieden
maer het gouvernement deed_niets. Het wachtte acht. dagen en nani
meer den 25 hot besluyt van eenige bataillons derwaerds te zenden.
De hoop die wy hadden opgevat zal dan verydeld zyn ; ik heb

van de borgerwucht . . . . .
.
16,000
Karimi. ЧП. — Understand voor-de steden en commuQ
и. geene trouw in het krediet dat men ons vraagt , om dat wy niet
m wiens inkomsten niet {остудит зуд.
weten tot welk eynde het zal gelirnykt worden 5 Luxemburg zal
Eenigen artikel. . . . . . . . . . . . .
50,000 ons eens ontnomen worden , en liet krediet, het welk men ons vraagt
De kamer neemt nog twee byvoegelyka artikels aen,
is maar een voorwendsel om ons te doen zwygen.
te weten z

Art. l. -Aenkoop voor hat hotel Torrington.
Art. 2. - Berbonwing van dit hotel . . . .

De eonclusien dcr kommissia om het krediet niet toe te staen , -

180,000 indien men niet weet tot wat ayuda, zyn verregtveerdigd door da
160,000 uytleggingan van den minister van oorlog , man ziet klaar dat ons

Het order van den dag is het beraadslageu over het gevraegd kre
diet van den minister van oorlog.

ministerie zich aen de beslissing van vremde mogendheden zal ge—
dragen ; het is onze pligt van ons tegen zulke vernederingen te ver

u. шло/[дыми : Ik vracg mededeeling van alle de stukken welke zetten, en een nnhayl tevoorkoman dat. den ondergang van ons land
hat gouvernement van den generaal Tabor ontvangen heeft 5 zonder
kennis van deze stukken kunnen wy niet beraadslagen.
lfl. F. de Hérode antwoord dat hy vale stukken reeds ontvangen en
opgezonden heeft , maar dathy nog verdere mededeelingen moet

zon moeten te wege brengen. Laet ons openlyk. verklaren dat het te

genwoordig ministerie m‘oet ophouden van Belgian te bestieren.
(Algemeene toejnychingen in de tribunen. Den voorzitter doet sterk
zyne bel hooren om de slilzwj'gandbeyd te herstellen.) Dat het zyn

afwachten , om een volledig verslag aan da kamer te konnen doen. ontslag geve indien het aen dan wensch des volks niet wilt volkomen .
lll. d’Haĳschmz'dl zegt dat de ministers waygeren da stukken mede Onze vyandan willen ons tan onderen helpen 5 het geen er in Luxem
te deelen om dat zy voor onze zaken nadeelig zyn ‚ en datzy de burg om gaat is er een onwcderleggelyk bewys van. Wy zyn nu on
verontwaardiging der knmer'willen beletten. Den redenaer geeft lc derigt , laat ons op onze hoede zyn 5 laat ons aan, Europa ver
zing van eenen brief die hy van eenen hoogen ambtenaar uyt Luxams klaren dat wy geene bedreygingen vreezen , en dat wy nooyt de
bledigingcn sullen verdragen. (Nieuwe toejnychingen.)
‘
burg ontvangen heeft.
M. Gendebian ondersteunt de vraag van lil. d’lloﬁ‘sehmidt en verzet . Ziet daer volgens welken zin ik een krediet zal toestemmen. Alle
zich tegen do handelwys der ministers die zoo weynig trouw hebben volkeren zullen met ons zyn , en onzen zegenprael is verzekerd ; de
volkeren die onder hetjok zuchten zullen poogenhuanonntvongding
in de verbeelders van het volk.
ll. d’Huart . Aangezien de ministers ons geene uytleggingen willen te bewerken. La’et ons dan met de wapens in de hand optrekken 5 in
geven , wy zullen hun aen hunne verantwoordelykheyd overlaten. dien wy de nederlaeg bekomen, wy zullen ons niets ta verwyten hab
laet ons dan tot de beraadslaging, nopens het gevraagd krediet van ben t Eene earlyke an roemweerdige dood is te verkiezen by da
den minister overgaan.
ll. da Pnydt zegt dat aengezien het dnytseh verbond ons grondge

bied niet gêearbiedigd heeft , wy ook de magt met de magt moeten

schande. Ik herhaal het: Laet ons met de wapens in de hand ор
trekken.
N. F. da Morada zegt dat by geeneu voorstsender is van een hoe..

genaamd ministerie , maer alleenclytc de belangen van het land t'cr
акте-ест voldoening te bekomen. By verzet zich tegen dan toevlugt hert neemt.
li. Амина : Den oogenblik is gekomen dat wy ons over de bele
tot ddataetlrundige onderhandeling , om'. dat het eeuu schande zou

wederstaen 5 dat dit den eenigsten middel is om voor onze geschon

'

‘l

‚

^‹ и
diglngen die ons zyn aangedaan , moeten ушел. Laat ons traditi:
nyt de туг! khedeu te geraken; indien er eensgezindhe
on
der de Bel n estaet , wy zullen alle hinderpalen te boven omen.

de belediging ‚ die ons is aangedaan , geene voldoening bekomen
hebbm.
ll. d'Ha/‘fsehisu'dt vraagt ofhet ministerie aan geene nieuwe toege

Het gednl heeft zyne palen 3 een volk moet niet aarzelen van tot
de wapens zynen toevlugt te nemen , wanneer hat eene belediging

vingen zal toestamman , en of het waarborgen heeft dat den strate
giaken kring der citadelle niet zal nytgebreyd worden.
lll. F. de Метода : Ik kan niet antwoorden op alle de vragen die

te vreken heeft. Alle staatkundige overeenkomst is onmogelyk ge
worden ; man versmaed en beledigt ons , het geduld zou hier eene
lafhertighayd worden. Laet ons eenen oproep doen tot de mogend
’ heden die ons den nytvoer van het gedrag gewaarborgd hebben ,
en tot alle de volkoren van Europa. Eene natie die hare lvryheyd
gewonnen heeft zal die weten te behouden.

Da kommissie gelooft dat het krediet hetwelk den minister van
oorlog gevraagd heeft niet toerykandis , dit is ook myn gedacht.

Ik zal alle sommen toestaan die men ons zal vragen , als zy meer
dienen om voldoening te bekomen over da beledigingen die Wy

ll. den minister van oorlog zegt dat da bedreygingen van dan gene

rael Dumoulin geen nytwerksal gehad hebben, dat onze troepen
en gendarmen den krlng , die door het verdrag van 1831 was vast
дыша , niet verlaten hebben.
DI. д’Ивоар—1: Ik vraeg dat alle beraedslaging ophoude tot dat de
ministers de gevraagde uytleggingen gegeven hebben.

Eene lange woordenwisseling onstaat hier om te weten of men
den minister van oorlog zyn krediet zal laten verdedigen vooraleer er
uytleggingen aen de kamer gegeven zyn. Na vel‘o aanmerkingen voor

ontvangen hebben.

Ш. den Voorzitter: Het woord is aan M. d'lioii'sehmidt.
Fencheyde leden : Morgen! morgen.
liet is vier uren; de zitting word gesloten.

en tegen bekomt den minister van oorlog eyndelyk het woord , en
treed in lange uytbreydingen om te doen zien dat zyn gevraagd
krediet noodig en toereykend is.
Men gaat tot de stemming over wegens de voorstellen van )lilv

Zitting von den l meert.
Om een ner word de zitting geopend.
Alle da openbare en bezondere tribunen zyn met aensehouwcrs
vervuld.

Het verslag der voorgaande zitting ward gelezen en zonder eenige
aanmerking aangenomen.

man my voorstelt; alles wat ik weet heb ik, in het begin derzittiug,
aen de kamer medegedeeld.

`

liet order van den dag is het voordzctlen der beraadslagingen over
het gevraagd krediet van den minister van oorlog en het verslag van
den minister der buytenlandsche zaken.

И. d’Ho/ï'schmidt .‘ Voor alecr tot de beraadslaging , die gisteren is
begonnen , over te geen , moet ik aen den minister vragen of hy niet

eenige madeelingen te doen heeft aan de kamer nopeus het in vry»
heyd stellen van M. Hanno.
Il. F. de Harada : Den dnytschan ryksdag heeft den 26 february ,
aen den buytengewoonen sfgezant van Engeland te Frankfort , de
antwoord medegedeeld op de reklamen die waren gedaan geweest ,
en laten weten dat er bevolen gegeven Waren om lll. llannn in vry

heyd te stellen. Deze antwoord maokt ten zelven tyde bekend dat er

Ernst en d'Huart.
Den voorstel van М. Ernst , bestaanden in vyi` vragen een deu mi
nister te doen , word aengenomen.

Den voorstel van M. d’lluart , om alle beraadslaging te staken tot
dat den minister nytleggingen gegeven heeft, word met 37 stommer.
tegen 3l verworpen.
Hebben voor gestemd : MM. Angillis. Brixhe, de Behr, de Brouckere, d:
Puydt ,de Renesse , Desmanet. Eug.dc Smet, d'l'lotl'aehmislt, d'tluart, Doi non ,

Doniis ‚ Dumont, Ernst , Fallon., Пенни , Gendebien ‚ llelias , Hyev op.
зады, Jullien , Lardinois , Meeus . l'ollenus , Poschet, A. Rodenbach, Seron.
Trentcscaux, Vanderbelcn , Vergauwen , Watlet.

_

—

Hebben tegen gestemd : MM. Bekaert ‚ Davigaon ‚ dalumiana. A. Вен-Тайне.
Н.‘ Dellafaille , de Msn , F. de Mérode . W. de Hérode , de Sécus , de Stembicr,
de Terbec , de Theux, de Witte. Dngniolle, Duvivier, Elo de запиши,
Isabeau .
ileamps , Morel ‚ Nothomb , Oliesla ers , C. Rodi-n ch , Rogier.
Schaatsen , Smits, Ullens ‚ Van den Hove ,
n der Heyden , Verdusscn,

Ch. Vilain XlIlI ‚ de twee Vuylstcken , Wallaert, Zonde en Raikem.

De beraadslaging over het gevraagd krediet van den minister van
oorlog word voordgezet.

Na nog eenige aanmerkingen over dit krediet van 2,800,002'

nen den generaal Dumoulin verboden is van den strategiekcn kring

franken, gaet men tot de stemming wegens het zelve over.

verder dan tot aen de vastgestelde palen , uyt te breyden. Dezen
eersten uytslag dio wy bekomen hebben , doet ons verliepen dat de

Hebben voor estomd : MM. Brixhe, de Behr, Delams'nne, A. Dellafaillo.
H. Dellat'aille , . de Marelle , W. de Меж—пне, Vu Ineke, de Secus, dc Stam

andere reklamen , die wy hebben doen gelden , een dergelyk uyt
werksel zullen hebben.
.
lll. Jullie» : Ik verzoek den minister ons dan naam en hoedanig‘

heyd bekend te maken van den genen die deze tyding heeft aan
gebragt.

Il.. . de Метода : De staetsbrieven zyn in het engelsch агитки

bicr , de Terbecq . de Theux , Dewitte , Donny , uvivier , Eloy de Вините.
Lardinois ‚ Leian ‚ Milcamps , Morel d'lilnneel , Nothomb , Olleslagers , Mez.
Rodenbach , С. Rodenbach , Schaatsen , Smits , Ullens , “тащит , Vanner
buien Verdusscn , C. Vilain Xllll , Vnyistekc , Wallnert , Zonde en Raikem.
Heb en zich onthouden van stemmen z MM. Angillis , de Brouckere , ¿e

Puydt. de Renesse` Desmanet , Eug. de Smet ,|d`liofl'schm|dt .d`Hlsrt, Doi non,
Dumont, Ernst , Fallon, Пенни. Gendebicn ‚ Helm . live-Hoy», Ju ien,
Meeus, Pollcnus, Poschut ‚ [touch , Бегал, Vergauw‘en en Watlet.

schap te Brussel aangekomen ; het is den afgezant die ons deze heeft

Het gevraagd krediet lvan den minister van oorlog is aange
medegedeeld.
ll. den minister van het inwendig : Om deze tyding te bevestigen ,
zal ik aan da kamer eenen brief mededeelen die door lll. llanno
zelve den 27 february geschreven is; hy is van den volgenden
inhoud :
__ .
Mynheer
den gouverneur.
0 dezen
oogenblik,
clil uren van den nacht, komt men my тупа in vryheyd
stelling aankondigen. Morgen vroeg zal ik nner щупе verblyl'plaets geleyd wor
den ; zoo haast ik in щупе woonst zal sengekemen zyn , zal ik u verdere omstan
digheden mededeelen.
'
Geteekend den dútrikt-koounissari's , Ныне,
l. Ernst : De medadeeling welke de ministers komen te doen heb

ben nu het voorwerp onzer beraadslagingen veranderd, Ik zal da

vryhayd nemen van da volgende vragen aan het ministerie voor te

nomen.

Y '

‘

.

Er is niet meer aan het order van dan dag; de zitting word ver
schoven tot maandag.

_

y

Eergisteren heeft de kiezing alhier plaats gehad ‚ om ll. den
generaal Goblet, in de kamer te vervangen. Er waren 659 kiezers
tegenwoordig. De stemmen zyn verdeeld geweest gelyk volgt

ll. Basse , 263 stemmen , М. d’Elhoungne 205; M. de Ponhon , 166
en lll. Ch. de Broockere , 20.

Aangezien niemand de vereyschte meerderheyd bekomen had , is
er eene штатив moeten geschieden tusschen 11M. Basse en атл
hounghe. Den eersten heeft alsdan 261 en den anderen 216 stemmen

bekomen.
stellen :

‚

1° Ik vroeg mededeeling van alle de stukken die met de zaak van
l. Hanno eenig betrek hebben.
2° Ik vroeg of het gouvernement zyne regten blyllt voorstaan voor
het geen de militaire ligtingem en het houtkappen in den bosch
Grunvvald nengnat.
3° lk vraag of het gouvernement maatregelen gaat nemen om de
uytoetïening onzer regten te waerborgen , en of die maatregelen
reeds genomen zyn ?

li’ lk vraag welke omstandigheden de in vryheyd stelling van lil.
linnnolzyn voorgegaan.
6° Ik vrleg of het gouvernement de enkele in vryheyd stelling
van den distrikt-kommissaris als eene voldoening aensiet.

Il. Виде Merels: Het is bynn eenen geheeleu kataehismus ‚ik kan
'er voor den oogenblik niet op antwoorden.

111. Basse is dan als lid der kamer nytgeroepen.
— Acht sieurs, advokaten dezer stad , hebben eene consultatie ge
teekend en in het orangistsch dagblad den Lynx doen afkondigen ,

by welke zy willen bewyzcn dat den se uester geen regt heeft om de
goederen der Nassauwen te verkoopen. eze sieursz n . P. Stevens ,
Verhaeghon (den oudsten) , Deswerte , Duvignaaud , . Orts, Vander
tnn , Drugmnn en Spinnael.
- Terwyl men bezig was met ten hnyze van zekeren bedelner dl
zegels ta leggen heeft men in eene onde kous eene somme van

V1123 franken gevonden.
СЕНЕ , ¿s mams’.

Sedert veertien dagen heeft eene algemeene verontwaardiging
onder de gemoederen der Belgen geheemcht ; atte de onafhangetyts l

11. Ernst: Ik zal myne vragen in geschrift stellen en de zelve op Vdagbladeren waren met ktngten tegen het ministerie vervuld;de
het bureel nederleggen.
Bl. do Morada : liet is zeer gemskkelyk vragen voor te stellen , meer
niet zoo gemakkelyk er op te antwoorden.

ll. d’Hoﬁ‘schmídt . Het is niet genoeg dat wy weten dat Il. Панно
is in vryhayd gesteld , maar het is noodig te weten , of deze in vry
hayd stelling het gevolg van eene nieuwe toegeving is.

tribunen van de ka mer der volksvortegenwoordigorsenvnn den sensei
weergalmden van protestatien , rekla men an hevige beschuldigingen
tegen de ministers; met een woord , er was maar een geroep door
gansch Belgien om de kragteloosheyd van l. Lebeau en ‘Lyne mede
leden te beknibbelen. Inderdaad; het was niet zonder reden; eenen

belgische ambtenaar was gewapender hand opgeligt ; ons grundge

‘bied en het regt der volkeren was geschonden , zonder dat wy ons
ш, @Hoort : Het gouvernement zal zich nu achter dein vryheyd
stelling van lil. llanno als achter een bolwerk verselìanzen ; meer wat ministerie eenige maatregelen zagen in het werk stellen om eene vol
doening , evenredig nen de belediging , te bekomen.
heeft het gouvernement gedaen om deze in vryheyd stelling te beko
Gelukkiglyk zyn onze verbeelders niet ten achter gebleven. Zonder
men ? Is het met troepen naar Luxemburg te zenden 'I lk antwoord
neen, want hat is meer tien da en na da opligting van щ Hanno de vree-#achtige denkbeelden van ons ministerie in aandacht te n6
men ‚ hebben wy de kamers eene houding zien aennemen , die over
dat men troepen heeft doen optre kan.
‘
ll. шит houd steen dat den minister verdere uytleggingen moet een kwam met de wecrdìgheyd welke deszelfs leden bekleeden. Een
geven, aangezien door het invryheyd stellen van lll. Hanno, wy over adres wierd den koning voorgedragen; mannen en geld wierden het

‚—_m_—‘—_

(3l.
ministerie aangeboden om den smaad die ons was aengedaen te

oorzaak tot dezen schielyken maatregel van verdediging kan-aenley

vreken". liner het ministerie leheen niet bereyd om hier van gebruyk

ding hebben gegeven.

te maken , aangezien vvy het zynen gewonnen weg zagen voord be—

— Ziet hier welke troepen tot op dezen oogenblik bevel ontvan
gen hebben om zieh nner Luxemburg te begeven:
Acht bataillons van het 1_’en 11° linicregiment ;
Vier вязами-опа ruytery;

wandelen , en zelfs eenige uytleggingen weygeren welke de verbeel

ders des volks nopens onzen toestand vraegden. Deze handelwys dcr
ministers kon den moed der kamer niet verflonwen , en , alhoewel

’

.

dezen moed weynig indruk op onze staetsmannen deed , was het

Twee bataillons partygangers;

eenen schrik voor de staetkunde en een bevvys voor onze vynnden ,

Eene battery artillery te peerde onder bevel van den majoor Lnn‘

gat wy onze regten, eer en onafhanglykheyd zouden weten te hand
aven_
Deze moedige houding en kragtdadigheyd onzer kamer der volks

wervs.

vertegenwoordigen , heeft hner gewenscht uytwerksel gehad. Het
dnytsch _verbond , van welk Pruyssen en Oostenryk , die ook onze
onafhangelykheyd herkend hebben ‚ deel maken, heeft niet langer
аса de rekla men der Belgen durven wederslnen , en heeft zich vor
hoest M. Hanne in vryheyd te doen stellen.
Wy hebben dikwils herhaald dnt elken keer dat ons gouvernement
met krngtdadigheyd heeft te werk gegaan , dat wy regt gednen zyn;
men heeft hier van een nieuw bewys in de wedergnef van lll. llanno._
blogte dit aen ons gouvernement tot eene les strekken! Шатен onze
ministers hier van eens overtuygd worden, men zou zoo dikwils in
de noodzakelykheyd niet zyn van hunne moedelouze handelwys te
moeten beknibbelen.

berekenen;
.
_
.
 De bataillons van het 11° linieregiulent zyn den 28 february te

Wanneer alle de kompngnicn zullen voltallig gemaakt zyn , zal
men het getal de» bovenstaande troepen tot 10,000 mannen ruegen

Arlon aangekomen ,en zyn in de omliggende eonununen in kanton
nernent geleyd. De ruytery en artillery worden den l innert ver
wacht
Don generael l'Olivier ‚ die het bevel over de troepen in Luxem
bourg moet voeren , wierd den 1 dezer in Luxemburg verwauht.
lly zalzyn hoofdkwaertier te Arlon plaatsen. Den genereel l’Olivier

is eenen der оррегоШсйет-ен die zieh den 2 february te Gen'd be
vonden.

- Een eskadron lanoiors is uyt Namen vertrokken om zich nner
St.-lluybrecht to begeven.

- Het dagblad van Arlon spreekt van’de terugroeping van don
Men weet sedert lang dat den Manager de Gand niet alleen dan
weerwyzer is der orangisten , maer dat het ook in de walgelyke аг
tikels van sieur Froment is dat dit vuyg gespuys zyn mot d’ordre gaat

zoeken. Van over eenige dagen had den gewezen professor van Au
denaerde in zynen eerloozen Menager geroepen : Weg de priesters!
om dat de bisschoppen voorgenomen hebben eene katholyke univer~
siteyt in te rigten 5 dus mogt reen verwachten van deze geschreeuwen
den eenen of den anderen nacht , want onze ornngisten gelyken de
uylen en vledermuyzen, zy haten het licht, voorghet huys onze

geestelyken te hooren herhalen.
~
Het is ook zoo gebeurd. Een tiental jongelingen hebben zieh eer
gisteren ontrent een uer van den nacht, voor het paleys van den
bisschop begeven, im aldner de geroepen van : Weg met de kathalyke
snieerst'teyt.’ laten hooren. Den sieur die scheen aen het hoofd dezer
nnehtechreeuwers te zyn poogde verscheyde mael het geroep van :

W'eg met daprs'esters! А bas Ia calotte ! te doen opheffen , maar niet
eenen der baerdelooze sienrkens die hem vergezelden , heeft aen
zynen oproep beantwoord. Onze naehtwandelaers hebben alsdan
eenige verzen van den ‚пиетет gezongen , en zyn in spoed vertrok

ken wanneer zy de venster van eenen der geboren hebben zien
opengaan.
Den opsleller van den Menager de Gand , die gwoonelyk niet zeer
regt ziet, maakt bekend dat de persoonen , die voor het palcys van
den bisschop geschreeuwd hebben , ten getulle van honderd waren ,

en alle tot de hooge klaus da maelsehappy behoorden _'  Ah ! Froment !

genernel Dumoulin.
-— Den 26 der voorledene maand hebben de Hollanders eenen nyt

val uyt Maastricht gedaan , en zyn tot in de commune Lontenaken
gekomen. Twee dagen te voeren hadden zy wederom eenen uytval
gedaan en waren met tien wagens strooy , dat ty op belgische dorpen
afgehaald hadden ‚ Maastricht binnen getreden. Wy‘liebben ‚aödaer
geene troepen om do geweldenaryen der hollandsche soldaten te
beletten.
o
-- De tydingen welke wy uyt llolland ontvangen , komen alle in
een punt overeen , te weten : dat de ontevredenheyd in Holland al
gemeen word. Men vreest voor acnstaende onlusten want eeniegelyk
keurt het stelsel van zynen styfhoofdigen koning nf. Verscheyde
bankbreuken hebben plaets gehad , en men verwacht zich aen nog
eenzienelyker. Eenieder is uytgeput en verlangt naar den vrede. Er

zyn meer eenige spekulnteurs die in het troebel water weten te vis
schen , deze hebben eenige dngblnderen welke zy betalen om het
volk wegens zynen opregten toestand te bedriegen , weer den tyd

van bedrog is voorby.
Ongelukkiglyk voor de vrienden van Willem , beginnen de oogen
der menigte open te geen, en ondervinden de bergers meer en meer
hoe men hun heeft by den neus geleyd om hun .hunne vette guldens
ef te persen-n. Het volk begint de staetkunde van den ouden Willem
mede te worden.
Groote moey'elykhcden zyn onder de leden ‚van den raed ont
staen, en maken groot gerucht in Holland. Een lid heeft zyn unt
slag ontvangen voor de geweldenaryen van den prnyssischen gene
rael Dumoulin niet goedgekeurd te hebben; het was jnyst «einen

Vrydag en zaterdag bemerkte men groote beweging onder de

raadsman die eene belgische vrouw getrouwd heeft. Be prinses van

franes-nmçons;v men zag Pier/sen met knerten loopen , en met eene
lyst , die men zegt , eene inleekcuing voor een buykvnllingie te zyn.
Het is ons alsdan te binnen gekomen dat het den nieuwjaerdng der

Orangnien is de eenìgste van alle de leden der familie van de Nas
запиши die het stelsel van Willem niet volkomen goedgekeurt ‚ het

is 00k om die reden dat zy door alle de liberalen het liefst gezien

Мяса-шатия was, en dat het om dic reden was dat men den vzeren

word.

broeder zoo de gepolnmndeerde hand van den pruykmnker zeg

drukken. De vrymelselae-rs schryven nu 5834 ; welk jaar zy den 1
meert zyn ingetreden.

 Den ll»- februnry is in den lineg eenen jood overleden Samuel ._
Heyman-Leben genoemd , in den ouderdom van 101 jaar. Het was
eenen zeer koppigen ‚ gryznerd , het is dan niet te verwonderen dat

alle de hullnndsehe dagbladeren zeggen dnt by het vertrouwen van
nu. Mauilius , Braeckman en Бус: zyn in onze stad terug ,
en hebben gisteren in de algemeene vergadering der fabriekantcn
verslag gedaan van den uylslag hunner reys nner Brussel. Er blykt
uyt hun verslag dat het inzigt van het gouvernement geweest is
A«understand te verleenen nen de katoen nyverheyd in het algemeen ‚

`en niet .eenige bezondere persoonen met het geld van dri stoet te
bevoordeeligen.
De bank heeft insgelyks gemeynd, wanneer zy met de sieurs
Коняге! en consorten handelde , dat zy met de geealmagh'gden del*
katoen-nyverheyd te doen had , en had geenzins het gedacht van

Willem bezet.

Onze onpnrtydigheyd doet ons eene plaats aan den volgenden
brief verleenon , die waersehynel-yk niet zeer veel eer aen zynen оп
steller zal versohaﬁ‘en , terwyl het met geene laster-en spotnanien'is
dat men moet wederleggen. Dit is ons gedacht , welk het geen van
andere zal zyn willen "у niet onderzoeken , aangezien wy in dezen
woordentwist tothier toe geheel vremd willen blyven.

door hare tusschenkomst meer aen een deel, en niet aen de katoen

Аеп den oprfeller van den “шинными: ‚ in antwoord op den brief ну!
Eacloo , gemeld in uw blad can den 25 dezer.

nyverheyd in het algemeen , nuttig te zyn.
Щеп mag dan gelooven dat het gouvernement , nu wel onderrigt
zynde van den grov’en misslag die het begaen heeft, zal maatrege

Eecloo , '.18 february |834.
Gisteren avond te Bassevelde zynde, hoorde ik aldaer in een taelryk gezelschap
der inwnoners, hoe zeer zy zich wederom verhinderd en verlegen vinden voor

len nemen op dat hel geld der natie aen eenige geprevilegiecrden

den keus van eene-n schepenen of assessor. Alle welpeyzende bergers wenschten

niet _worde naer'het hoofd geworpen.
e..

liet 1° bataillon von het 2° linie-regiment, komende van Ype
wen , word heden alhier verwacht om in deze stad garniloen te
' honden.
- Het schynt dat de ornngisten beginnen hunne hoop te ver—
liezen ,want den Messager de Gand maakt bekend dat de herstelling
‘ дин-шпинат om jaren ù „Мамы. — Slechte tyding voor
Moeder Gentle en haren koning der Nederlanden.
' _— De lengte der zittingen van de kamer der volksverte enwoor
«lagers , dwingt ons verseheyde artikels , onder andere e nieuwe
omhryving- der vrederegten. heden een onze laars mede tedeeleu.
_Sedert den 26 des avonds hebben de Hollanders op het ouver
тещи den inundatie-kring rond de vesting Stays, door de Pas-:luy:
vol met zeewater gestekm. Не! zelve stond den 28 february ter hoo te

van zeven voeten voor de Blauwe Sloys. Men kent geene reden we ke

die plants vervuld te zien door een trelfelyk en vryposu'g man, meer nier door
eenen knikker en meqyul, zoo B. H. V. oflœter Вносим: Heymelyken Vyand ‚
hem vonrsteld in den persoon van J. G , parlilmlieren. Ковша: verneem ik dat
demon laetslen naer die plaats stekt; maar gelukkiglyk kent meu reeds den boom
uyt щупе vruchten. ‘Velhoe ! zeyden die menschen , men moet. v and zyn van
zeden en regeltugt, om zoo onbeschaamd dien moeyal , Мути-уйди eu teellek
ker te durven voorstellen ! Is hy dan атлетам, die noch vlaemsch noch

fransch verstaat? ls het niet alom bekend, dat hy de party zon kiezen, zelfs
van den grooten turk ,indien hy nier` en kwam borgemeester te zyn ? Waar met
bem alle vryheyd , ruste en goed ori-’ler niet in gevaer ? Zoude men alsdan met

reden niet moeten uytrocpen : Ziet ! dry honden aen een been komen Overveen _'
Maer de commune, zoo B. H. V. wel zegt, zou het been of slagtoll‘er zyn 5 Jae,

alle plucgen zoude zulke kiezing medeslepen : de ondervinding heeft het reeds
geleerd! dit zou voorzeker eenen tweeden wetgever zyn! voor den Eersten aen
zien wy alle, dien bovenmaete groeien walviseh of hac] van aan het kasteel , die
nu al veel jaren пупу-де gordfn speelt, en ten koste van de groote en Нут: ky?,
Dus , om zich aen alle die gevolgen niet bloot te stellen , en van alle kanten ver
hinderd , en alles wel overweegd en ingezien, wierd er gezamentlyk besloten
hunne stem niet te gcevcn aen dien Joannes вдохе, welken deeze plaets van sche
peuen.......V ambilionneert om den bovenzang te hebben, wur hy zoo lang vruch—
teloos nee zoekt , of om de vryheyd zyner medebor lerste pverheerschen. ’T ie

lmn dan voorgekomen te kiezen eenen welpeyzen `en; die geen задет belang

Q
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Oude Kleerkoopers‘st‘raet gevallen , en heeft zich zwaerlyk gekwetst.

- len ‚neemt dat den vader van den eerw. heer Zwaenepoel ,
na zyn дам-“диодны- bereykt te hebben , van Meetkerke by Brugge,
alhier is nengekomen om zich by zynen zoon , in het Capuciene
klooster alhier, te komen huysvesten.
— De diligentie van lll. Devis, van Mechelen op Antwerpen , zynde
omgevallen tusschen Contich en Berchem , zyn vescheyde reyzigers

lien wanhoopt van zyn leven.

gewond geworden ; men spreekt van eene dame die haren arrn ge

- Hen komt hier den prospektus uyt de deelen der Biographie
Universelle des Musiciens. Algemeene levens-beschryving der toon

breken is.
'
.
— Ор de rivier van Vlissingen tot alhier zyn niet meer dan 25

knndigen en toonkunst-oe enaren) voor egaen' door eenen Sommaire
philosophique de l'ln'stoire dela Musique kort begryp van de wysge»

kanonneerhooten , 3 op de reede van Terneuzen , ll te Baths , en
sedert een paer dagen 11 te Lillo in plaats van 4; die booten veran
deren byna alle acht dagen van static.

-— Den generael lvaia is van zyne reys naar Antwerpen in den
stad terug.
Y
_MRL de Loë en Mera hebben van den keyzer van Oostenryk en
van den koningyan Pruyssen , kostelykegeschenken ontvangen.
— Eenen werkman is uyt de hoogste stagie van een huys in de

rige geschiedenis der toouknnst) , door M. Fétis , direkteur der ko
ninglyke school van toonen znngkuust dezer hoofdstad. Het is reeds

achtien jaren , dat M. Fétis zich met de noodzakelyke opzoekingeny
'voor het werk bezig houd.
‚

GEN!) ‚ 13 Imaz.

Eergisteren avond moest het groote feest zyn in den schouw
Активны, 11 тип.
Alle slach vnn geruchten waren er gisteren in omloop over

burg dezer stad ; de studenten der nniversiteyt , ondersteund door
de orangisten , hadden het tooneclstuk le Tartu/fs gevrnegd en be
‘ eenen aenval , die de Hollanders van Lillo gisteren nacht zouden ge
komen. Volgens de geruchten die meu aengaende deze vertoonin;
had uytgestrooyd , ging men hevig roepen en schreeuwen zoo tegen
дева hebben , tegen de belgische kantonnementeu van den Doel ;
het opregten der katholyke nniversiteyt als tegen de priesters. Ош
maer het schynt dat al het voorgevallen hierop neder komt :
‘
het spel te volmaken had men , zoo men verzekert, vele studenten
«Gedurende den nacht van den 9 zyn de Hollanders van Lillo op 7
van Luyk en Leuven uytgenoodigd , om de vertooning van шай
of 800 stappen »voorhy de hollandsch-belgische scheydingslinien ge
komen en hebben zich komen aanbieden over den Ouden Doel. 0n
teren te komen hywoonen. Nu , indien het een handvol orangislf-s
middelyk wierd den alarm geslagen ; de posten hebben vuer gegeven
toestond tegen de geestelyken te schreeuwen, was het een eenige
op de hollandsche vaertuygen , welke zonder tegenstelling onmid—
putriotten toegelaten het vuyg orangistsch gespuys te schuytfelen
delyk wegtrekken. Zy hebben zich op nieuw aangeboden eene uer
en uyt te jouwen. Zulks heeft ook plaets gehad. Eenige baerd eloozs
jongelingen en zommige gekende vynnden van de geestelyken juych
диета. Den kommandant van den linken oever der Schelde, den
majoor Stroykens ,is ter plaets gekomen, heeft de posten doen ver
ten toe en riepen 2 Bravo ! aen elk vers van het tooneelstuk , in welk
zy eene zinspeling tegen den godsdienst of deszelfs dienaren bespeur
dobbelen , en heeft nogmaals doen vuren op de vyandlyke vaertuy
gen , die alsdan тег het hollsndseh grondgebied zyn wedergekeerd ’ den; meer van eenen anderen kant, bleven de aenschonvvera van den
en niet meer wedergekomen zyn. п
paradis niet ten achteren , om tot de geruehtmakers te schreeuwen
Weg met die canaille.' Leve de dry kleuren l
Ziet daer , zoo men verzekert, geheel de gebeurtenis , welke op
alle verschillende wyzen gisteren wierd nytgeleyd en het voorwerp
Deze wederzydsche geschreeuwen zyn in het midden van het i00
was van alle de gesprekken.
neelstuk zoo hevig geworden , dat de tooneelspelers gedurende eeni‘
Op zondag namiddag is den baron Eva‘in , minister-direkteur van
gen tyd in hun spel zyn onderbroken geweest.
oorlog , alhier aangekomen en heeft zich onmiddelyk naar het kas
Gelyk het gemeenelyk gaat by de orangisten , alle hunne dapper
teel begeven , vergezeld van verscheyde opper-oﬁcieren. Daer na
heyd heeft bestaen in eenige geschreeuwen , die zy van tyd tot tyd.
heeft den minister de belgische vloot bezigtigd.
inlden schouwburg hebben laten hooren; en het zoo lang verwacht
Men heeft gisteren morgend opgemerkt dat de reede vnn Lillo met stuk van den Tartu/[e heeft tot geene verdere onlusten мычат;
7 kanonneerbooten is vermeerderd geworden.
gegeven.Gelnkkiglyk voor de studenten der nniversiteyt en voor ds
Een dagblad onzer stad zegt z и liet sehynt dat men den kleynen
orangisten hunne vourstaenders , dat zy zich tot geene verdere bat
dyk van den Doel gaet versterken dat er eenen weg voor de artillery
dadigheden hebben begeven , want wie weet welke de gevolgenàeî
zelve zouden geweest zyn ? Indien men oordeelt volgens de ma are.
langs henen dien dyk zal gemaekt werden ; dat de troepen aldaer
zullen versterkt worden, dat er eene kazern op den Doel zal gemaakt gelen welke in zommige gebnerten dezer stad genomen waren ‚ mg
men verzekerd zyn dat het dit mael niet wel met de schominkelnmi
worden, en ’dat dien post op eenen ontzsohelyken voet van verdedi
zou afgeloopen zyn , indien zy eenige poogingen tot het sleuren de:
ging en van geruststelling voor de inwooners zal gesteld worden. is
Dit dagblad meld ook dat het trekken der sluyzen van het fort
rust zouden gedncn hebben.
Alhoewel de regentie geene maetregelen van voorzorg scheen ge
Liefkenshoek heeft opgehouden en dat de waters merkelyk gevallen
nomen te hebben om het order te handhaven , was het volk niet les
zyn. Volgens dit blad zouden onze posten den 8 om 10 uren ’s avonds,

op de vyandlyke vaertuygen, die op ons grondgebied kwamen, heb
ben gevoerd.
Den minister van oorlog, baron Evain, heeft gisteren mordend de

twee oevers der Schelde bezocht. In den namiddag heeft hy de opper
oﬂicieren ‚der plaats en van het garnizoen ontvangen.

4mm.

-Volgens eene andere tyding zouden het de Hollanders zyn, die
van Liefkenshoek zouden geschoten hebben op twee sloepen van de
belgische douaniers sedert eenige dagen op den Doel ingerigt , die
zoo het schynt, te dicht by dit fort genaderd waren.

achter gebleven om in de onaohtzaernheyd zyner civiele overheden tf
-voorzien. In verscheyde straten der stad , en bezonderlyk on trent
het paleys van den bisschop , waren dc geburen op den qui vive, om
de ruststoorders te leeren het openbaer order eerbiedigen .

Doch alle de voorzorgen vnn den kant van het volk zyn vruchte
loos geweest , want nauwelyks waren de geruchtmakers den schon-.v
burg uytgetreden , of zy bemerkten welhaest wat zy te verwacht“:

hadden , indien zy tot eenige buytenspoorigheden overgingen. lie
was zonderling om zien hoe stilzwygende onze studenten en onn

—-_————_——-_——-__-—-—_——————-—_—
v

Een’ Excellentie ‚ het is waar ,
Xs in zijn vak ook Goochelaer :

Maar het zijn geen nieuwe zaken ,
Waarmee hij ons komt vermaken ;
Want die goochelt altijd vast
Ons de centen uit de kast.

__»

Menig onderwetsche vrind .
Die denvríjen handel mint,

Voelt zich tot den wensch vervoeren.
Kan die man die папе touren
Oeh! dan beste vriendje! zeg !
Goochel: wat Commiezen weg.

__y-s

Maar die Bassano, zoo wel bekend ,
Ja dat is een andere veut ;
Kom nu Britten met uw vleten ,
Met uw fransche Bondgenooten;
Aanstonds, knap met overleg,
Goochelt hij uw schepen weg.

Vreest nu Belgen , beeft! ja heeft t
Niemand die meer om u geeft;
Geen van ons zal op u vuren ,

Want begint gij gekke kuren ,

Menig huisbaas ‚ in ’t geheel
Niet te vrèe neet ’t persooneel ,
Om het daarin hard bepalen
\ an voor and`ren te‘betalea ;

Roept : och vgoochelt fraai en net
Die bepaling uit de wet.

Menig zwaarhoot'd, steeds gewoon
0in , op eene doﬂ‘e toon
Alles even zwaar te tillen.

Roept : hun op met al uw grillen

Goochelt onze virtuoos ,
Uw soldaten in een doos.

Zie slechts de belasting aan Goochelt ons niet naar de maan.

Ja , nu vreelen wij 't gebied
Van de Conferentie niet;

Maar, zegt vader Haaacurr,
Spot toch met die dingen niet.
Menigen zou, in vertrouwen ‚
‘Т Goochelspel voor waarheid hou'en g
En het is waarachtig mis ‚
Ms het Volk hcgooehelt is.

Lsgchen om de Diplomaten ,

Want hun schrijven kan niet beten;
't Slechts traktaat wordt in zijn hand ‚

len static-pruik voor Taurus».

(3)
orangislcn waren wanneer zy op strael kwamen , daer zy noglans

zoo lnydkeels in den schouwburg gelierd hadden : Weg met do Isa
ßolyke universiteyt! Weg met de priesters !
Wy zouden over de handelwys van eenige onzer gendsche orm
gisteu en van zomlnige studenten, verscheyde aanmerkingen ken
nen meken , maar wy zullen die op tyd en stond doen gelden.

- Uyt het verslag van den gouverneur der provincie Namen
blykt dat men nu in die provincie tell 64 yzer-smelteryen die
15,000 persoonen doen bestaan , 10 koperslngeryen , 4 kopertrek

keryen ,_ 37 bewerkte steenkool-mynen ,

10 loodwit-fabrieken,

l zwavel-fabriek , 1 koperrood-fabriek , 1 saheykundige-fabrìek , i
73 messen-makeryen , 2 porcelyn-fabrieken , 9 gleyerswerk-fabrie
ken , 13 pypinakeryen , 60 kalkovens , 95 bewerkte marmer-en
steengroeven , 3 schalie-mynen , 55 huydevetteryen en 100110070
De regentie heeft de policia in den schouwburg eergisteren niet ryen., 8 papiarmakeryen, l katoendrnkkery , 450 graan-en mout
laten nyloelfeneu door den koinxnissaris van police wiens week hetA molens , 177 olie-en kempniolens , 359 bier-brouweryen , 13 gene~
was zich aldaar te bevinden ; zy heeft par extraordinaire den sieur ver-slokeryen, 23 zoutkeelen , 4 zeepziederyen , 2 |ynwaed-fab'rie
Kieldonck gedelegueerd. - Den Messager de Gand zal waerechy
ken , 2 slyfsalmakeryen ,oyndelyk eenaental tabakfabrieken , pnt ,
'
l
nelyk niet geraedzaem vinden af le kondigen, om welke reden tiehel-en steenbokkeryen.
~ lllen meld nyt Bergen-op-Zoom dat er een hevig gevecht heeft
de regentie meer op dezen kommissaris steunde dan op 0011011 1111
plaets gehad tusschen de troepen van het gnrnizoen , bestaende uyt `
deren?
de gemeente-wachten of schutters van Vrieslnnd en Noord-Holland.
De lvveespalt die er besloot tusschen deze twee provincien , veroor- ‘
«0f er este leden eener bekende societeyt dczer stad , de vertoo
nin van eergisteren in den schouwburg hebben bygewoond weten zaekl dikwils grooten twist. De hollandsche dngbladeren , gelyk men
wáiet , meer er moesten er toch eenige tegenwoordig zyn , lerwyl wel kan denken, spreken nit-t van deze daedzaken.
 Men spreekt veel van eene algemeene ontwapening, en het geen
men dikwils het geknor , gelykende aen dit van een eer/sen, gehoord
heeft.
wonder is ‚ is dal het keyzer Nikolaes is , dien altyd zoo oorlogzuch~
Eenon vremdeling die , by geval , zich in deze vertooning legen
tig scheen ‚ welken den voorstel zou gedaan hebben; meer dit laet
woordig bevond , zeyde op hat hooren van dit eentoonig geknor : zich verstaen 5 de geldkas van den czar is ledig, den hongersnood
11 y a de to concorde .'
verslind verscheyde provincien ; andere vragen vermindering van
belastingen. Oostenryk leeft ook van verschollen en leeningen , en
Moeder Gazette in haren N° van gisteren , zegt niet een woord allejaren groeyt zyne schuld aen. Pruyssen alleen heeft zyne mngleu
van de onlusten welke in den schouwburg hebben plaets gehad. Den met zyne middelen weten le overleggen. Men gelooft dus dal de ont
wapening le Weenen zal besloten worden, zonder naer de smacking

gendrehen-Mercuríus heeft tol hier loe nog geen gewaeg gemaakt van
het geen er sedert meer dan tien dagen in onze stad ontgaet.
«- Eene petitie, onderleekend van byna alle de heel-en genees
heeren onzer provincie , gaat nner de kamer der volksvertegen
woordigers gezonden worden. Dit verzoekschrift heeft tot oogwit
eene volkomene hervorming te bekomen in de wetten die het nytoef

van den prins van Ornngnien by zynen zwager le Iuysleren.

onrvvsar vsn war
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fenen der geneeskunde regelen. Het verzoekschrift is in het franseh
ÀllOIDlBIBMllT VAI( Anl?.

geschreven, en den Massager de Gand heeft geweygerd het zelve af te
kondigen , 0111 dat het volgens de grondslelselen onzer omwenteling
opgesteld is. In eenen volgenden N° zullen wy de namen afkondigen
der geneeshecren die deze petitie onderteekend hebben.
_ Dagelyks vernemen wy dat de communen vele aktien nemen in

de opregling eener kalholyke universileyl. Eenen persoon van Ever
ghein Insekt ons bekend'dnt de inwaoners van dat gemeente geen
zins zullen ten achteren blyren. Den borgemeester heeft aen het
hoofd geteekend voor verscheyde aktien. _
— Den arlsbisscbop van Mechelen komt ¿enen herderlyken brief
of te kondigen om de katholyken tegen den scheurlnaker Helsen en
zyne verderfelyke leeriugen te wapenen. Hy maekt hun bekend dat
het hun niet toegeslaeu is zyne diensten by te woonen , of eenig sa
kramcnt van hem te ontvangen. Hy eyndigt Inet de geloovigen een
te wakkeren van niets tegen Helsen te begeert het welk de christelyke
liefde zou kwetsen , en geeft de hoop te kennen dat den afgevallen

priester misschien nog door de genade Gods zal getroEen worden ,
en tot het weer geloof zal wederkeeren.
- Terwyl signor Agrippa-Diamanlski te St.-Petersburg zynen tyd
verslyt met danssen , word in den llaeg het proces geeyndigd van
den geuaemden Carrara , zoogczeyden diamantendief. Carrara is van
nachldiefte met beklimming pligtig verklaerd , en is veroordeeld
tot eene halve uer tentoonstelling , lwaelf jaren opslnyling en de
kosten.
'
`
Alle de orangislsche dagbladeren doen groote poogingen om te
bewyzen dal Carrara den opregten dief is, en detalles wat men aen
gaende eene hooge hollandse/1e personnagie gezeyd heeft valsch is.
- De kerk-fabriek van Aslene ‚ by Deynze , is by een koninglyk

besluyt geluagtigd geworden om er eene nieuwe kerk le doen bou~
wen.
‘ buys te Oostende bezig met
- Over eenige dagen was men in een

Aaaosmssml-r 71. nlnelauoaoz.
Kanton van Aalst.
Aelst ‚ Baerdeghem , Herdersem ,
Melden, Moorsel, Nieuwkerke, Erem
bodeghem, Haeltert, Ayghem, Hel
derghem , Kerkxken , Metre, Welle.
Kanton van Dendermonde.
Dendermonde, Appels, Audeghem ,
Baelrode , Buchenhout, Denderbelle,
St.-Gilles (by Dendermonde), Lebbeke,
Mespelaere , Opdorp , Wies , Grun
bergben , Moerseke.
s
`
Kanton van Lede.
' Lede, Erondeghem, Erpe, Ghyze

Kanton van Dendermonde.
Appels, Auweghem , Baesrodc , Ber

lsere ., Buggenhout , Denderbelle ,
Grimberghen , Gyzeghan , Lebbeke ,
Mespelaere, Moet-zeke, О dorp, St..
Gillis (by Dendermonde),
tberghen,
Dendermonde, Wichelen , ¿Vies
.Kanton von мы.
Aelst. Baerdeghem, Erembodenhem,

Вишь-Наспех! . ,Herder-sem , Hofstade,
Lede, Maire, Meldert, Moorsel, Nieu
, Otterghem , Vlierzeele ,
ller hem, Smellede, Vleckem, Wan werkerke
zele,
ichelcn , Bambx'ugghe , ßttrsl , Welle.
Sonneghem , Vlie rzecte.
Kanton ‘van Beveren.
Kanton van гонгу/шт
Beveren, Burcht, Callco, Doel, Kiel
Sotteghem, Elene , Erweteghem St.~ drecht , Melsele, Verrebrouck, Vra
Goorix Audenhove , Groottenbergbe , cene , Zwyndrecht.
hem , Hofstade , lmpe . Uordeghem,

Hilleghem, Leeuwerghcm, St.-Lievens

Hessche , Oomberghen, Velsìeke, Stry
cn, Borsbeke, Herzeelo, Hisseghem,
gvaubreehteghem, Moerbeke,Rooborst.
Kanton van Ninove.
Ninove, A pellerre, Eychem , A»
elaere, Den erhautem, Denderleeuw,
cnderwindeke , Iderghem , Liefferin

gen, Meerbeke ‚ Nederhassclt , Ney
ghem , Oultre, Okeghem , Pollaere ,
Voorde, Santberghen , St.-Antelinckx.
, Aalolnusnlu-r 7111 "никоим.

Kanton van Lokeren.
Doekenam, Exaerde,Lokeren, Over
meire , Waesmunsser , Zele.

Kanton van .9L-Nikola”.
Belcele, Clinge, Kemseke, Nieuw
kerke , St.-Gillis , St.-Nikolaes, St.

Pnuwel, Sinay , Stekenen.

Kanton 'van Temse/se.
д.
Bsesele, Cruybeke, Elversele, Haes
Str-Nikolaos , St.-Gi|lís , Kemseke , douck, Hamme , Ruppelmonde, Теш
Kanton van .SL-Nikola".

.v

Nieuwkerkc , St -Pauwels , Stekene ,
Ве1се1еъ Sinay, Deftinge.
Kanton van Beveren.

sche , Tielrode.
Kanton van Wetteren.

Beveren , Bur ht, Zwyndrecht, Mel

eenen pnt to verdiepen , leen men onder eene heg zand eenen
snuyfpot vond , inhoudende 400 vulsche fransche kroonen van het
jaerlal 1788; zy waren in rood koper met eene dunne plaet zilver
bezet cu zeer wel geslagen. De policie heeft alle die stukken in
beslag genomen.
—— Gedurende de voorledene maend zyn ter have van Oostende
binnengevaren 43 koopvaerdy-schepen , weer onder 12 belgische
en 20 engelsche, metende ol te zamen 5385 tonnen ; uytgevaren 60
koopvaerdy-schepen ‚ weer onder 18 belgische en 23 engelsche , тес
tendo al te zamen 7472 tonnen, door eenen visschers-boot 226 ton
nen pekelharing en door eenen anderen 12 last versehen haring aen
gebragt. Gedurende de zelve maand zyn er met stoom-booten in elf
reyzen 103 persoonen uyt Engeland te Oostende aangekomen, en
in 12 reyzen137 penoonen uleustende naar Engeland vertrokken.

Шаг-001111700 zyn er 161 militairen voor den dienst van de koningin
dona Maria II aangeworven.
- Het schynt dat de nenbesteding der levering van levensmid
delen voor onze troepen, die tot hiertoe voor het geheel leger in

sele , Vraceue, errebrouck, Callco ,
Kieldrecht, Doel.
Kanton van Temse/le.
Temsche , Haesdonck , Cruybekc ,

Baeveghem , Calclten , Cherecamp ,
[mpc , Laerne , Maeswmen-Westrem ,

Oordeghem , Schellebelle , Vlierzeele ,
Wanzele, Wetteren.

Basele, Rupelmcnde,Thie1rode, Elver
sele.
Kanton van Lokeren.
Lokeren . Dackenam , Exaerde.
Kanton van Zele.
Zele , Hamme, Waasmunster , Over.

moire , Uy tberghcn , Bei-Isere.
——_______

den den Opsteller van den Vsneazmnsa.
Buseveldo , den 11 moers 1834.
Den brief van den zoogezeyden wetverdedi ger heeft alhier eene algemeene
verontweerdiging te wege gebragt, die nogtans ver is van een' nadeel aen de
goede faem van M. Goole te hebben toe gebragt. Ik geloofde Ed ook eenige
woorden и: moeten loestieren om tegen den brief in kwestie le protesteren .
dach heb gcmrynd niet heter te konnen doen dan u het volgend e gesprek toe te

het algemeen heeft plaels gehad, voortaeu by gedeeltens zal plaets

stieren , 111110701- eenige dagen alhier <gehouden is ', het zal als eene welgepaste

hebben. Dezen maetregel zal voordeelig voor den stoet zyn en het

antwoord op den brief van den welver ediger konnen dienen :
Theme-Moer. enel my eens wat men zoo al zegt op Bassevelde, wegens de

land zal er den minister van oorlog dankbserheyd over betonnen.
— Volgens eene schikking van den minister van oorlog van 26
february, zullen de hollandsche deserleursloebehoorende aen lîoordj
Brnband en aen Gelderland , die, voorzien van bewyzen van zede

lykheyd en van goed gedrag, zouden verlangen by ons dienst te
nemen, konnen afgestierd worden op de depots der jagers te voet.

kiezing vm J.. G...

P. K. —- Hoe weet gy dit ook al?
Th M. -— Zou ik dat niet weten die de gazette der parochie heu!
P. K.  Om de метем te zeggen het goet al te ver. Benen welverdediger
die zoo vele redenen niet heeft om zoo den toon te verhelfen, goet legen eenen
del vreedzaemsle en trell'elykne borgers der commune laster en sinned myline

ken, om dat de kiezers zich voorstellen dezen voor assessor te kiezen.

(1 47 )‚
1*. M. - Meer wat vind hy in U. I.. С}... dat belet goeden asicssor te zyn?
P. K. _ Misschien om dat М. J.. G.... te vreedzaem is , maar nog meer om
dat hy zelve geschikt had die plaets te bekomen; en nu geeft hy tot reden dat
l . 0.... geen fransch kan.
Th. ‚И. _ Dit is geen beletsel; er zyn zoo vele assessors die geen fransch ver
sta'on. Er is immers hier middel toe: hy kan gclyk den assessor die usen (типа:
noemt . by desi wctverdcdiger om les glen. Meu zegt dat dezen zoo wel petitien
in liet/Punsch kan opslellen dat er maar 7 ofB faulen in te vinden zyn.
P. К. — А|1 ! ali . Threse-Moey het is by den man van twee woorden dat h
die schoone dingen leert Hy haelt er eer van ; nu zal hy waersehynelyk voor s
beteren gelyk de wolve jongens , want meu moet meer dan kandidaet worden
met zulke meesters4
T71. M . _ Hy wilt uogtans doen gelooven dat hy veel goed aen het gemeente

BORGERLYKEN STAET DER STAD СЕР").
overledene ran den 10 tot den 11 maart.
Anna Wolfs , weduwe Rosseel , oud 71 jaren. Akkergemplaeis. _ Guillielinus
van Hecke, 70 jaren , daglooner, St. Lievenstraet.- .lan Ergo . :so jaren, soldaet
by het as regiment jagers te voet, militaire hospitael. - lvo Boombeeck . 27 js
ren , soldaet by het as re iment jagers te voet , militaire hospitael, — Francie’
Iadot. 66jareu , particu ieren , Huerilzchterstraet.- Isabella van Loo, 6i jaren ,

viscliverkoopster . lau Schipgraeht. _ Pieter Nuttens, 65 jaren , grondeyge
naar, “сер. — Eduar de Poorter, 9 jaren. bnyten de Sasschepoort. — Anna
Heyndericx , huysvrouw Gregoire , a7 jaren , Tiehelry. — Isabella Буй, buysY
vrouw van Ooteghem , 37 jaren, Hoogstraet.

Elf kinderen onder de 7 jaren.

doet.
‚
Р K. _ Het is misschien wanneer by met steeubskkers mosselpeerd, met
bierkarren par occasie of met voermans-wagens . eenige uren weg: aflegt
T, M. _ Laet ons hier van zwy en , wy zouden te veel te zeggen vinden , 'y

KOOPHAN DEL.

zouden er ryndelyk wel Basseve s Heymelyken Vyand van moeten spellen.
lk verhoop , Mynhrer, dat uwe gekende onpartydi heyd aen deze regelen, als
un eene reklamatie op den brief van den wetver ediger, eene plaets in uw
geacht dagblad zal vorleenen. In deze afwachting heb de eer te zyn.
у. A. V.

BUYTENLANDSCH.
ENGELAND. _ Loansa , 9 ямам.
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Polen..

Loten van 300 g. iog

Brazillen. Leen. te L. 1824

Den prins de Talleyrand heeft gisteren en eergisteren met lord
hlmerston eene lange onderhandeling gehad.
-Lord Althorp heeft de bill, betrekkolyk het afschaffen der huys

gelden voorgesteld. De bill is voor de eerte mael gelezen; de tweede
lezing is op maendag bepaeld.
— Loi-d Grey heeft aen de kamer aangekondigd dat de bill op het

nieuw stelsel van betaling der tienden , welhaast zou voor gedragen

Holland.
и
и
»

I/'s G

'jx
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worden.
_ Te Wordsworth , in het graafschap Northampton , zyn dezer
'PiiYs Dizii oLie. _ кыш, 11 винт.
dagen eenen leeuw en eene tygetin uyt de menagerie van lll. Womb
Zsou.
l
Our.
Копи.
well losgebroken. Den leeuw viel op eenige koeyen ‚ doode er eene
fr. e. fr. с. | fr. с. fr. c. fr. c. fr. _c.
en beet vreeilelyk .twee ändere. De wachters bygckomen Lynde,
помпы . . . .. .
213 и 26 1- ! go и
п n
ii s п 50
schoten орды leeuw en kwetsten hem gevaerlyk , meer hy wierd
neuizaed . . . . . . 25 .. „s „ l 9; и . .
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и ..
daer door nog meer woedend en doodde eenen man eer men dezen
Camcline . . . . . . | 19 п a: п 87 5o
s i»
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n ь.
lion ter hulp komen. Vervolgens heeft hy zich gewillig laten vangeli ,
Hellan . . . . . . . I 13
11
l5 n
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и ~:
9 50 50
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zonder meer kwiicd te doeii.De tygeriii was iiaer eenen anderen kant
Lynzaed'. . . . . . ‚ 17 n 03 50. 89 50 tlg 75
u’ п .6 50
getrokken , had dry schapen in hare eerste woede gedood , en wor
Quinquet0lie . . . . . . . . . . . . 96 n
n н
Lantern-Olie . . . . . . . . . . . . . 9i n
n и
strldi: niet eenige vooi'bygangers , na een liind en eene vrouw ver- '
scl-.rui'd te hebben. Om haer to vatten heeft men zo zoo zwaor moeten
ВОПЗ VAN PARYS. viii' nu ii пни.
wonden , dat zy schier ongeneeslyk zal zyn. Eeiiige dagen te vooren
was ook s’i`ia`ehts uyt zyn hok onlvlngt den kanguroo, een zachtaer
OPENBARE
5 p. 0f@
FONDSBN.
. . . . . . . . EEDSTEN
imi 50
COURS LAE'I'STEI
104 yo
СОЕПЗ— COUR.106
VAN 45
DEH
dig dier , zoo groot als een Schaep , met zeer korte voor- en zeer longo Renten
anliterpooten ; het had zich iu een linys verste-.ken en was by eene
onde vroiiw in het bed gaen liggen. Deze ontwakendo ‚ was wel ver
tvonderd een hairig dior nevens liner te vinden , hetwelk met zynen Renten 3 p. 0,'0... . . . . . .
78 io
78 4:3
78 20
punt op hare schouder ruste. Ша! cene serveet sloeg zy het uyt allo Napelsclie Нате. . . .. .
93 80
94 43
93 80
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hare kragten tot dat den kangiirnn met eenen sprong het lied verliet Eeuw. spat-ns. Rente .
Koniiigl. spaciis. Leen.
78 i 4
78 :sld
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n
en zich in een ander verborg. liet was eerst s’aiiderendags dat Dl. Spaens.
Rente 3 р. ад'о. .
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' 40 3:8
Vi'ombwell zynen kangaroo Wedel-vond en de vrouw edelinoedig over Leaning der Cortes. . ..
uti
11
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deszelfs huysvestiiig betaalde.

Rooinsche Lec-ning. . . .

_Dedngbladen van Calcutta melden dat versclieydc aerdbevingen ' Belgische Leeuing. . . . .
in en omstreeks de steden Patna en Monghyr eenen grooten .schrik
Gecons. 3 р. 09 .  .
geboord en vele schade veroorzackt hebben.
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и

93 7:8
100
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99 3,76

LONDEN, ors 8 мнят.
. . . . 91 58
Belgische leeniiigl . . . . . . .

Breziliaensche leemng . . . .
i

76 oo

Hollandsche wel' el. schuld .

99 „It

50 it

WEENEN , nu i шиит.

Увыкш‘к. _ rms, 10 шпат.
Metalliken . . . . . . . . . . . 1,8 ifs

Bi. Lechevalicr , na zestien dagen hevige pynen te hebben uyl
gestuen , komt te overlyden. Dezen persoon was door de polieîe aen
gerand op cene plaets waer er beweging en onlusten oiitstiien waren,
en had aldaer verscheyde slagen en wonden ontvangen , aen de ge
'volgen van welke hy overleden is.
Men verzekert dat het gouvernement de vrouw en de kinderen van
ll. Lechevalior zal ter hulp kooien.
-— De kommissie die met het overzien der vraeg van den minister

van ooi-log belast was , heeft het getal van 310,000 mannen in werk
zamen dienst toegestaen,

'

Baiiknctien . . . . . . . . . . 1250 os

ADVERTENTIEN.
OPENBARE VERKOOPING ,

.

ТЕ ZELE,

 Door het ministerie van de Notarissen venison en Meer: aldaar ,
Van een HUYS, in liet dorp, vier partyen ZAEYLAND en zes pemeelen
bebouwden veischynsden GROND, alle gestaen en gelegen in die gemeente,
na claten doorjoff'rouw Maria-Joann: Moerman, te Zele overleden.
ik finale toewyzing zal plaets hebben zaterdag i5 maert 1954, om fl uren
namiddag , in het Gemeente-Huys van het gezeyde Zele, onder de konditicn
alsdan voor te lezen.
Zegt het vonnis.

CIRQUE OLYMPIQUE DE Ш. LOISSBT ,
sirué son LA usine Des nifcouirrs, .s osso.

SCHOONE HOFSTEDE,

Aujourd’hui jeudi, 13 février, abonnemens et entrées de faveurs
généralement suspendus.

Binnen Зевает deßm'h'f te koopen.

тв coiawsciiT,
Op dynsdag i8 maert i834 . om 9 uren voormiddn , ser herber

Spectacle extraordinaire au bénéßee du jeune Loisset.

bewoond by Jan van de Weghe . aen de brug te

den [двищ'

elzaete, za den Notaris

VAN DE WATTYNE, resideronde ie Selzeese , met еепе derde en [цензе zitti/i;
La ie représenthtion de ROBERT-LE-DIABLE, grande pantomime d'action i
scène équestre à grand spectacle, ornée de marches, combats, tournoi, etc.;
combat à la lance (is cheval), et combat au sabre et au bouclier. Costumes et
'accessoires nouveaux. La richesse et Vesactitude des costumes . la pompe, les

fêtes et combats chevalerosques, tout a'ét'é mis eu œuvre pour donnera cette
action tout l`éclat dont elle est susceptible. Toute la troupe en général paraîtra

dans cette scène ,'dont les n'incipaux rôleslseront joués _par MM. Félix, Phili
bert, Adolphe, Charles. assolta et Auriol; MII“ Loisset, Yirginie , Char
les ., ete., ctc. _ Grande voltige de corde , execotée ps_r M. A_uriol , en costume
de Jacko. - Les :quatre Epoquu , scène militaire., épisode historique à traves
tisseiinens,y par M Charles.  M. Auriol so promenera dans un char nttolégde

six chats , ce qui produira un effet très-comique. '_ Les petits Savoyard: , scène
à travestisser'nens, nr le jeune Lomet es le-petix Adolphe. - Travail душная
zique , ai' М. Lie hard. _ La eoutredanse {да-100115112 , par 8 éeuyers. _ Le наш;
dos ori amines , par M, Félix. _ Le' Cert américain , monté de son cavalier,
franchira 3 chevaux. _ La Poste nationale , sur 5 et 6 chevaux sans selle ‚ par lo
ttm. minet , âgé do 7 ans. _ Exercices et intermèdcs comiques ,. par

._Auriol, i" grotesque.

deûuitìf verkoopcn :
Een Woonhu s , alsmede eene Hofstede zeer wel bebouwen , en 44 bnndeien
77 roeden o el en Landen, in de polders Oud-Beoosten-Bley en Beoosten- @n
Bewesten- leyÍ bezuyden , gemeente Coewacht; vneipacbt in loto li fr. nöaôffl
‘s jaen. Verhoogd op 45, 10 francs. By plakbrieven geveyld onder de uen
eerste koopeu.
~
De ve lin s-voorwaerden l' gen t`elks inzage ten kantoore van genoemde-n
Notaris

A

DE WATTYNÉ , te Zelzaote, en van den Notaris VAN DE

WATTYNE, te Bassevelde, by wien de titelen van eygendoin en plans zyn
gedeponeerd.
By den zelven Notaris VAN DE WATTYNE , te Basscvclde , kan men beto»
men alle slag san PLANTSOENEN , en voor al een groot aental zeer schoone
OLMEN ,len eenen civilen prys.
Zeg het voordr.

DRUKKERY VAN J. F. BLOCKEEL,
nr и. Mers , l° 16 , 'rn amsn.

N’ 32.

BEN VADERLAN
l

‚‚

к’ i.;

Y

-

De Belgen zyn getrouwe onderdanen ‚
meer zy verdragen geene slavern .
Кип. пи. V.

[Я

ZATERDAG 15 MAERT 1834.
т '
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voor, en er word ayndelyk besloten dat deze vragen in den Honfleur
zullen gedrukt worden.
M. Brielle in eene lange redenvoering, geheel vervold van cĳfers,
bewyst dat den yzeren weg geen ander nut zal hebben dan depre
vineie van Luyk te bevoordeeligen , tea nadeele der koolmyaen vanl

BELGIEN
...__-à

Bausatz., 14 maar.
‘ma nm VOLKSVERTEGIHWOOBÌIGBBI

Benegauw en Charleroy.

Zitting van dan 12.
Voorzitter М. llaikem.

De zitting word om can oer geopend. - Na de lezing word het

verslag der voorgaande zitting aangenomen.

‚

. lvll. Ilya-Hoya aenziet den yzeren weg als een voorwerp van groote
aengelegenheyd; hy bawyst dat den yzeren weg geen voordeel zou te
ч

wege brengen indien hy tot aan Oostende niet gehragt wierde.
‘ _De zitting word om vier uren gesloten.

Het order van den dagis het voordzetten der beraadslagingen over
ien yzeren weg.
l

l

. ‚

|.

SENAET. -- Zitting van den 11.

Ĳ. da Foere zegt overtuygd te zyn dat den vzoren weg maar gen
:enige groote koophandel-hopen zal voordeelig zyn , en aangezien
de onkosten de ontvangsten ver zullen te boven geen , zal hy tegen
stemmen.

Ы. Bez-keert spreekt tén voordeele van den yzeran weg , en geeft
den wensch te kennen van de uytvoering aen het gouvernement te
zien toevertrouwd worden.
U. Eug. de Smet verzet zich tegen hat aanleggen van eenen уши-ед

` ~

Voorzitter M. de Stelsart.

0m twee uren en hall“ word de zitting geopend. -— Het verslag
word zonder aanmerking aangenomen.
liet order van den dag is de beraadslaging over het ontwerp van
wet op de barreclen.
‘

Alle de artikels worden ‚ zonder eenige verandering, door den se
naat aangenomen.

,vth . Simons tracht te wederleggen het geen tegen het aanleggen van
den yzeren weg gezcyd is.
ll. Наши d’lludu'eghem spreekt tegen het aanleggen van den уже
ren weg ‚ om dat hier door de schipvaerd zal vernietigd zyn.
v ll. Dam'gnon treed in lange nytbraydlngen om de kamer te over
tuygen , dat het maken van eenen yzeren weg aen alla do takken
von nvvcrheyd in Belgien, moet voordeelig zyn.
Ы. dan minister can binnenlandse/ie zaken antwoord op eenige vm..
gen die hem gisteren zyn voorgesteld.

De zitting word om vier uren gesloten
Zitting van den 13.
0m een uer min een kwaert is de zitting geopend.
Na de namelyka oproeping word het verslag aeugenornen.
l1. van
Wallet
markt in
bekend
in den naem
, dat de
l zing
l. Bassa
regel ,geschied
is. der
Dekommissie
kamer besluyt
datkie
l.

'Basse zal toegelaten worden om den verayschten eed af te leggen.
llet order van den dag is het voorzetten der beraadslagingen over
het maken van eenen yzeren weg.
Il. сотые” treed in lange nytbraydingan om te bewyzen dat
eenen yzeren weg aen Antwerpen en Luyk zeer voordeelig zal zyn ,
'naar in tegendeel den koophandel en nyverhcyd van Ilenegauw zal
vernietigen.
_
l
~
Na de uytgebreyde redenvoerlng van u. Gendebien is er eene zeer

lange woordenwìsseling ontstaan dio meer dan twee uren geduerd
heeft. Versohevde leden wilden dat den minister antwoordde op _de
vragen die hem door MM. de Pnydt an Dumortior voorgesteld waren.
Den minister voldoet eyndelyk een dit verzoek , inner zyne uyllcg
gingen zyn ver van de kamer te voldoen ; M. Dumortier stelt nieuwe

De zitting word om dry uren en hall` gesloten en verschoven tot
morgen.

\ _

Zitting van den 12.
„. Kwaert voor dry uren opent dan voorzitter de zitting.
_ Na delezing word halverslag der voorgaande zitting aangenomen.
lil. d‘Aerse/toodt doet verslag over de ontwerpen van web die door
den minister zyn voorgedragen , en besluyt tot hun aannemen.
Dit verslag zal gedrukt cn uytgedeeld worden.

Men benoemt eene kommissio die belast is met den budget der
openbare schuld in overweging te nemen. Deze kommissie bestaat
uyt MM. de Quarré, d’Aerschoodt, de Blau , de Robiano en van

luyzen.
De zitting word om dry uren en half gesloten.

'

|Zitting van dan 13.

De zitting word om twee uren en een kwaert geopend—Het ver—
slag word na de namelyke oproeping aengenomen.

llet order van den dag is de beraadslaging over het krediet door
den minister van oorlog gevraagd.
Verscheyde senateurs maken eenige aanmerkingen over het ont
werp in zyn geheel, en geven den wensch te kennen van den minis
tar van oorlog maatregelen te zien nemen die de uytvallon der Hol

landers doen ophouden. —- De beraadslaging over de artikels in het
bezonder zal morgen plaats hebben.

Ы. de Hause-y doet verslag over don voorstel van ll. Duval, Ье
trekkelyk het zamenstellan van eenen raed van staet.
Dit verslag zal gedrukt en uylgedeeld worden.

.

De zitting word verschoven tot morgen.
Í

AEN DEN OPSTELLER VAN DEN VADERLANDER.
mus пшик-т IN D“ "PTBN'IBIDI‘

het midden verhefte zich eene katafalka, of hooge lykbaer , опийн—

Ach! ach! ach l ach! achl ach!

ж

Ach! in. 2 Heim!

De logia , welke eene lange kamer zonder vensters is , bevond
zich in den volgenden toestand: De vier muren waren met zwart
laken behangen , op welk laken er witte tranen geplakt waren. In

щ

Volnlz..
.... .. Fuit Шиш et ingens
Gloria 'l‘eucromm.
ana. Lib. II. OElno.

geld van vele kandelaars met waskeersen ‚ tnsschen welken er een
wit doodshoofd geplaats was. Op het eynde der zael bemerkte man

eenen hangen troon geheel in het zwart, langs beyde kanten van

lan maynt misschien dat men in de logie der francs-maçons niets
anders doet dan eten en drinken , maar men zon zich sterk bedrie
gen indien men dit geloofde; de vry-motselaers geven ook andere

welken er stoelen met kusssens gerangschikt waren , dienende tot
zitplaats der B. +
(Rose-croix) en der visiteurs van hoogen graed.
Langs den шпаг, zag men van de twee kanten zwarte banken op welke
de broeders geplaats waren. 0p het eynde der zael, regtovarden zetel
van den Venerabelcn , stonden twee drykantiga tafelkens voor den

vertooningen , ja tot lykdìensten toe hebben in de logien plaats.

dan eersten en tweede surveillant , en achter deze ‚ nevens dan in.

Terwyl ik over eenigen tyd gehoord heb dat er eenen broeder in deze
stad overleden is , zal er waarschynelyk welhaast eenen nieuwen

gsng , zag men tweegroota kolonnen; op de eene stond er eene B ,
en op :le andere eene S.
Wanneer er eenen lykdianat by de francs -xuaçuns plaats heeft, zyn
alle da broeders in hetzwartgekleed ; inner bovendien zyn er eenige
broeders die de bediening van ‚пупс/ген moeten nvtoeﬁ‘enen. De
Лгунам” dragen de kleeding zoo als Basile in den Barbier de Séville,
en moeten rond de lykbaer staen met eenen witten neusdoek aen de

_

lykdienst ofpompe funèbre in den Septentrion plaeta hebben. lk heb
het dus geraedzaem geoordeeld hier over eenige bezonderheden open
baer te maken.

0m UEd. een denkbeeld van eene dusdanige vertooning te geven ,
‚' heb ik gedacht niets beter te konnen doen dan u de beschryving te
even van eenen voorgaanden lykdienst. Ab smo discs omnes. Indien
ik de gene van sieur М‘“ verkieze het is om dat er alsdan verscheyda
damen zyn toegelaten om de versiering en den toestel der zaal ta
t zien, en dat men aldus misschien min achterdocht op den eenen of

_. 'anderen
broeder
voor dan
het , gebeym
geopenbaard
te hebben
op
vattanlen
lykdienst
van welken
ik UEd. wil
spreken, ,zal
is den
I genen die het voorleden jaar ’, in den zomer , in den Seplentrs'on voor

‘ den zoon. van eenen nrtsenykundigen (die men zegt van te veel te
‘ шаманим ‚ en te veel poudre forte en pondre fulminante (1) te ge
' bruylien , gestorven is)_, heeft plaats gehad.

oogen.Dikwils zyn het de vrienden validen overledenen die het ambt

van тупо/зета uytoelienen. In den lykdienst van J. l?" waren er
vele die do plaats rond dekatafalke bcgecrden om door hunne tranen
te konnen bewyzen hoe liet“ zy hunnen broeder gehad hadden, maar
de eer van als krysscher rond de baar le mogen weenon , viel op den
velleplotter , den gratenkuysscher , den bedeau , den prnykmaker en
zekeren L. Del..... bygonaemd den Gryaen.
(i) Романе/Ежи is by de угу-штатив" wfn , en poudre ﬁ‘bm'nant‘.‘ is den
neem diezy aen alle sterke dranken geven.Wat mastiquenen is weet men reed. van
over lang.
`

(3)
prys voer de bestgenweekte plant dier verzamelingen aen M. E. de Vassister jaar Il en 28 frimaire jaar X11, in het bezit gesteld van twas
, te Gand , voor eene Pœonía штепсели.
renten , te zamen een inkomen voordbrengende van 27 guldens

Den pry» voor de Lyelnss's eheleedom'ea ,
plan. (dubbelen 43 cents.
Constantinopolen ) , walkers bloey moest verhaalt worden мкм
 Den minister van het inwendig heeft in eene zncl van het In
konnentoegewezen worden , zoo-dat den zelven ingehouden is en
het aenstaenile jaer wederom zal n‘ytgeloofd worden.
Deze prysdeeling heeft gisteren, 'in den namiddag plaats gehad.

tionael Paleys doen plaetsen een model van yzeren weg niet Наум
honte wagen die op ryspooren van belgisch geslagen yzer voordrul
len. De ingenieurs Simons en De Ridder hebben van hunnen kant aen

de kamer doen uytdeelen eene brochuer over den tegenwoordigen
staet der stoomrytnygen in Engeland. Eyndelyk de kamer van koop.

ll. Deaiderius Hebbelynck , advokaet , komt by koninglyk be
sluyt van den 15 , tot avonó by het hof van appel alhier benoemd te
wordem
. .
t

handel van Ostende heeft eene derde memorie over den ontworpen

Het is met genoegen dat wy deze benoeming afkondigen , terwyl
zy het kleyn getal der opi'egte patriotten komt vermeerderen. Daer

2,508,840 guldens (5,308,114 franken 26 centimen) beloopen , aldus
verdeeld , te weten : Oost-Vlaenderen 573,383 , VVest-Vlaenderca
590,416 , Brabant 320,056 , Antwerpen 336,136, llenegauw 369,995
Luyk 176,531, Namen 51,224 , Limburg 169,192 en Luxemburg ,

yzeren weg in het licht gegeven.

-— In 1832 hebben dc inkomsten der arm-bestieren van Belgien ш.
wy zoe dikwils de vyanden van het tegenwoordig order van zaken
by voorkeur de bedieningen zien bekomen , zal men niet zonder vol
doening dezenkeus van den minister vernemen.
Den Messager ds Gand kondigt aen dat den generaal Magnan
zyn ontslag gegeven heeft , en nner Vrankryk terug keert.
- lien verzekert dat mi. van Wanibeke en van Rotterdam , pro
fessors onzer hoogeschool , hunne retraite aen het gouvernement
gevraagd hebben.

‘ -- Eergisteren is alhier een meysken aangehouden als verdacht
van juweelen gestolen te hebben.
 Vrydagàtoekoniende zal den vermaarden violspelcr , l. Paga

12,193 guldens. De in de jaren 1830 ‚1831 , 1833 aen de nrm~bestie
ren gedane begiftìgingen en legalen beloopen tot 1,561,168 franken
52 centimen , aldus verdeeld : Oost-Vlaenderen 376,236 franken 32
centimen , West-Vlaenderen 488,984 franken 68 centimen , Brabant
57,226 franken 59 centimen, Antwerpen 160,477 franken 09 cen
timen , lienegauw 257,039 franken 89 centimen , Luyk 94,067 fran
ken 82 centimen ‚ Namen 60,776 franken 50 centimen , Limburg

29,761 franken 30 centimen en Luxemburg 37,998 franken 78 een
timen.

nini, in de zaal van den grooten Schouwburg alhier een luysterlyk

De inkomsten van de bestieren der borgerlyke godslinyzen hebben
gedurende het zelve dienstjaar 1832 beloopen tot 1,951,326 guldens

concert geven.

62 cents (4,145,876—42) , aldus verdeeld : Oost~Vlaenderen 376,236

.

—— Onze stadsgenooten meynden eergisteren van het npgaen van
eenen overgrooten lochtbal ooggetuygen te zyn : vele nieuwsgierigen,
uytgeloktdoor de prsgtige aenkondiging die er van gedaen was,
hadden zich neer de Byloke begeven , iuaer allen zyn in lisiniie ver
wachting bedrogen geweest. Den luchtbal was van papier geplakt, en
heeft geenzins aen den wind konnen wederstaen ; voor aleer hy ge
vuld was ‚ had den wind hem reeds aen stukken geslagen.
- Eenieder zou met deze foppery gelachen hebben , had zy aen een
groot deel geen geld gekost , sedertdien is ook het woord aftrogge—
ling in. den mond van velen. Hen spreekt van een regterlyk on
derzoek. Tot hoe vcr dit gegrond is konnen wy niet verzekeren , wy

Weten nlleenelyk dat Il. Liephard heeft laten weten dat den lochtbal
op eenen anderen dag zou opgaan.
— Verscheyde persoonen komen ons verzekeren dat den student ,
welken
, by het onder
mislukken
het schominkel
aen het
den ‘bisschopl,v
eenenvan
beerwagen
gevlugt was
, denpaleys
sieur vasi
Ch.i
Vincent van-Eenisieme -is ,- die door een ongemak aen zyne voeten,

guldens 33 cents , West-Vlaenderen 488,984 guldens 68 cents , Bn

ba nd 57,226 guldens 59 cents , Antwerpen 160,477 guldens 09 centsg
Henega uw 257,039 guldens 89 cents , Luyk 94,067 guldens 82 cents.
Namen 60,776 guldens 05 cents , Limburg 29,701 guldens 30 cents

en Luxemburg 37,598 guldens 78 cents.
_De bezondere rekenschap gegeven door den minister van Eusa

cien van de verhandeling van de bons der schatkist gedurende 'ne
dienstjaer 1833, levert de volgende uytslagen op. Beloop der in ош
loop zynde bons , 10,197,000; beloop der betalingen toegestnen om
de bons te voldoen welke vervallen zyn op den 1 angusty, 1 october
en 1 november welke te betalen blyven , 58,000; beloop der intres
442,835; de bons vervallen op den l augusty, 1 october en 1 noi-em
bcr welke nog in de tresory niet ingezameld zyn, 2165. Kommissis
en onkosten 158,722 franken 84 centimen.
_
’
’
De tabel van den algemeenen stnet van de bons der „mm“,

verhandeld gedurende het 'ser 1833, levert de volgende uytstsgen y
op. Beloop der hoofdsom 2 ‚139,000. De verrallene boils-'van den
1 nugusty , 1 september, 1 october en 1 november aftrekkeoòe,

niet verder meer ken loopen.
‚
‘òllen weet dat eenige advokaten van Brussel eene consultatie
hebben opgesteld , by welke zy willen bewyzen dat ons gouverne—
ment'de goederen en meubelen der gebannen Nassauwcn niet snag
doen verkoopen. Verscheyde advokaten dezer stad komen deze con

weer van de betaling gedaan of' toegestaan is, 14,000,000; htny nu;
voor 10,139,000 in omloop zynde bons, beloop dor intresten tut des
31 december 557,641 franken 38 centimen ; aftrekkeudo de vier be

sultatie te onderteekenen. Het zyn de sieurs van Toers , van Belle ,

beloop der kommissie en niakelaersloon 140,169 fr. 54 cent.; vervoer

Iletdepenningen, Groverman, Minne, Lantbeere , Rollin en de Pauw.
_Eergisteren heeft den generael Magnan , op S" Pieterspleyn ,
over de troepen van ons garnizoen inspektie gedaen.

kosten dor fondsen en verschillige onkosten, 8354 franken 60 een.
centimen; kommissio gegolden aen M. копоти te Parys, 10,198
franken 70 centimen. Intresten van de bons der schatkist uytgegs

— Eenen persoon, komende uyt llolland, heeft ons verzekerd dat

ven in 1833, te imputeeren op het dienstjaar 1834, 150,257 frankes

alles wat

y in onzen voorgaenden N° aengaende het voltallig sus.

ken‘van het liollandsch leger , gezeyd hebben volkomen waer is.

— ll. Piron , kolonel der borgerwacht, is tot post-direkteur te
St-Nikolaes'benoemd , in vervanging van sieur Maréchal, welken in

deze‘hoedanigheyd te Huy komt geplaatst te worden.
_51). J. Glielein , notaris-klerk te Poperingen , is tot notaris ter
residentie van Poperingen benoemd ‚ in vervanging van zynen va
der, wiens ontslag aangenomen is.
- Den sieur E. Dobbelaere, advokaet te Kortryk , is tot avoué be
noemd by de rcgtsbank van eersten aenleg in de voormelde stad.
— De krygs-overheyd gelast zynde met inlichtingen optezamelen
ever dry persoonen , die gediend hebben in vryekorpsen , waarvan
men het heathen niet wist, komt te vernemen dat eenen van hun ,

vengemelde vervalleiie meenden, 445,000; blyft 112,641 fr. 38 cent

17 centimen.

- De Hollanders hlyven hunne uytvallen in de omstreken rsi ‘
maastricht vourdzetten. Tot hier toe weet men nog niet dat ons goi
vernement maatregelen genomen heeft, om die schendingen via
ons grondgebied te beletten.
- Den generaal Goblet belgischen nfgezantby het bof van Prup
sen ‚is den 8 te Frankfurt aangekomen.
_ _

«- Den koning van Beveren heeft den 8 dezer , de zitting zyaer
staten geopend.
- Een katholyk dagblad van Рагу: , l’Univers‘relígíeux genaamd,
kondigt eenen brief af betrokkelyk het opregten eener katholyke
nnìversiteyt in Belgien. Wy zullen de vertaling van dezen brief ia
eenen volgenden N“ aen onze lezers mcdedcclcn.

den genaamden Hendrik-Joseph Lejeune , geboortig van Luyk , sia
krygsgevangen gemaakt te zyn door де Hollanders , op het fort
Calloo, in de maand augusty 1831, aan den mast can eenen kanonnen
boot is orcsissacais , met dry zyner wapenbroeders.

_

-Den genacmden Joseph de Smet, voerman te Eecloo , is entrent
dit stedeken van zynen wagen gevallen. Een wiel is hem over het
hoofd gereden , en hy is dood ter plaets gebleven. '
С
— Den bureau van weldadigheyd van Desteldonk is by een koning
lyk besluys van den 10 dezer in bezit gesteld van eene party

niecrsch van 49 roeden, voordkomende der Voormalige abdy van

De volkryke commune van Somerghcm , die eene der eerste
geweest is om ten voordeele van onzen vervallen vlas- en lynwaed
handel de stem te verheffen , komt op nieuw hare klagten over деп
kwynenden toestand van dezen tak v
nationale nyverlieyd, tot до
kamer der volksvertegenwoordigers te stieren. De petitie van So
merghem is onder meer dan eene betrekking belangryk , doordien
zy de aandacht onzer verbeelders op verscheyde punten van hoog
belang vestigt. De ondertcekenaers van het verzoekschrift, die alle

door hunne bediening of' bedryf tot de bezonderste ingezetenen ‘
Doorzeele alhier.

 Den bureau van weldadigheyd der gemeente Schendelbeke is

van het gemeente behooi'en, hebben het vraegstnk van onzen vlas

by een koninglyk besluyt van den 10 dezer in bezit gesteld vasi dry

en lynwacdhandel onder een meer uytgebrevd oogpunt aanzien dan

dcelen bouwland van domanialen oorsprong, te zamen groot 4 bun
dcren 27 roeden 04 ellen, en voordkomende, het een van de abdy

men tot hier toe in de pelitien gedaen had. De bedreyging door den
minister van het inwendig gedaen , van de mekanieken tot het
spinnen en weven in ons land te brengen en te begunstigen, was te

van S. Adriaen te Geeraerdsbergen, en de beyde andere van het
chartreusen~klooster te St-lllartens-Lierde.

- Een keninglyk besluyt van den 28 der voorledene maend mag

trelïend voor het vaderlandsminnend Somergllem ‚ op dat des zelfs
inwooners hier tegen niet zouden protesteren ; деп geheelen onder
gang der bezonderste bron van voorspoed en geluk voor ons land ,

tìgt den bureau van weldadigheyd van Coi-temequ tot het nenne
men van den leg van verscheyde grondgoederen en renten , te zassien
tot eene Weerde van 22,540 franken geschat , door wylen Ш. Pieter
Maximiliaan de Пои aen den armen-dier gemeente gedaen.
“ »- De fabriek der О. L. V. kerk te Kortryk is by een koninglyk

kerd om aen de kamer eenen hulpmiddel aen te wyzen, ten voordeels

besluyt van den .10 dezer, kragtens de besluyten van den 27 ther

van onze arme Wevers en spinnerssen indien men hun niet wilt door

is te nakende op dat de bewooners van dit belangryk dorp hier te
gen de stem niet zouden verheffen ; de armoede inet welke een hilf

millioen onzer medeburgers bedreygd worden heeft hun aangewak

(3)
longer en gebrek laten vergaan. De teckenaers der petitie van So

Den italinenschen gelukzoeker Carrara , is te Brussel als eenen

grooten speelder gekend geweest, en liet zich door niet anders on
nerghem vragen dan :

1° Een regt op den nytvoar van het onbewerkt vlas;
2° Verbod vande mekanicken (om het vlas te spinnen en het lyn
плед te weven) in ons land te komen ;
3° De wet op de bedelaars-werkhuyzeu te zien veranderd worden,

m voor aleer man eene nieuwe stemt, de regculieu van alle steden
an gemeenten diesaengaenda te doen raadplegen.
_
Onder de talryke handteekaningen welke dit verzoekschrift be
“веден ‚ bemerkt men de gene van nu. B. da Neva , burgemeester;
l. F. de Rycke , assessor; P. F. de Vliegher, assessor;
Putman ,
id van den gemeentenracd; P. Welvaart , idem; C. Loontyans , idem;
C. F. Daninck , idem ; Van de Weghe, gelieyinschryver; Dobbelaare,
poiic'le‘kommissaris ‚ Ve‘rhrngghe, ontvanger van den armen ; P. F.
de Vlieger , armeester; P. Van de vyvere , idem ; Fobe , kolonel der
borgerwaeht; E. Bearnaert , notaris; de Smet, de lleyere,` Emin.

Verlinden , F. d'lluyggalaare, C. Kastaleyn , C. D. Bruyne , L. F. de
lol , J. van VVambcke .

dersehayden dan door есне fraeyejonge dochter Susanne la Blanc/rs
genaamd ,die hy als syn bywyf had medagebragt. Deze Susanne
maakte kennis met eenige _hovelingen die er aen den erfprins van'
spraken, en dit was genoeg voor dezen om Carrara tot zich ta lokken.
Den vremdaling beviel wel aan den prins van Orangnien , en dan“ .
prins wist zich zou wel by .Carrara in te dringen; dat‘hy den vriezìa"
van den huyze wierd. Den Hollander an den Italiener verstonden
zich welhaast zoo wel als-twee dieven in serie/zerk, zoo als het vlaemsch

spreekwoord zegt` Weynigen tyd voor de diefta dar diamanten be
merkte men oen'e besondere vriendschap tusschen Carrara zyne Sn
sanne en den zoon van den gewezen dwingeland der Belgen, die ,
om ден tyd niet unledig door te brengen , gewoonalyk voor zeer
groote sommen gelds speelden.
'
Deze weynige regelen zullen waersehynelyk aan valen tot {ауд
draad konnen dienen, om Carrara als prankdief te doen aanzien, liet
welk waerscliynelyk het geval is. Deze omstandigheyd zal zonder,
twyñ'el nnk- de reden geweest zyn , om welke Carrara zich zoo Iigta

lyk heeft laten uytkoopen om als dan dader der dicfte, van welke liy
DEN DIAMANTEN-BIEF .
Indien wy, door eene ondervinding van vyftien garan, niet geleerd

het gehaym weet , veroordeeld ta worden ; want het moet Carrara j

niet moeyelyker vallen voor eenige honderd duyzcnd guldens twee“

hadden wat da justicia onder het bedwang van Willem van Nassaqu
is ‚de zaak der diefta van da diamante.‘ der prinses van Orangnien ,

jaren van zyn leven in eene gevangenis in weelde over te brengen ‚

zou ons die moeten doen kennen. Doch gedurende den tyd , op vvel

Dit kon nogtans of mogt dajustieia niet bewegen om Carrara te
veroordaalen; maar in Holland ziet men zoo nauw niet, dit heeft onder
Willem ons immers bewezen wanneer liy ons op cene zoo regresar~ .
diga wyza regeerde. Щеп moest bewyzen dat Carrara den dief was,
maar de regters zien de preuvau door de vingeren wanneer zy hier
door aan Willem kunnen behagen ; en dit was hier het geval. Nog
tansalhoewal zy met het vonnis in den zak naar het paleys'van jua
ticie kwamen, hebben zy toch zoo schaamteloos niet-durven пул
van iemand te veroordeelen , zonder gatuygen te hooren. Maar.
welke getuygen heeft ‘man gehoord ! Dry parsoonen die niets van de

ken wy het hoofd ouder de dwingalandy van den willekeurigsten
der vorsten hebben moeten buygeu , heeft men meer dan eens da ga»
legenhcyd gehad van де slavelyke onderwerping der afhangelyke
regters in hun opregt daglicht geplaatst te zien; де namen van
eenen ’Keersmaccker,’eenen Deleour, eenen Calineyn , еенен Schuer
mans, eenen de Coninck en andere , zyn nog zoo_var uyt hat gedacht
onzer landgenootan niet verdwenen , op dat zy zich niet eenige hun

ner akten herinneren. Nu, hetgeen waar van wy zoo lang ooggetuy

dan zyn Susanne aan dan prins te verkoopen.

gen geweest zyn , vernieuwt zieh nog dagelyks in Holland ; de sehen
delvka vonnissen en da vraekroependste ouregtveerdighedan die 200

zaek kenden of konden kennen , terwyl andere getuygen die iets

vele onzer regters , ten tyda van het gewezen dwangbestier, nog met

wisten niet geroepen zyn. Susanne ln Blanche was in den Haag , en

eenen nytwendigen schyn van regt poogdan te vernissen, wordenì
zonder eenige schaamte door geheel Holland bedreven. llet is niet het
regt en_dan wetboek maar den toestand van den beschuldigden en

om geene verergeruis voor eenige leden der familie van Orangnien _
te gaven , is zy als getuyge niet gedagvaard geweest; Roumage, die

den wil vsn den aarloozen Van Maanen , die de regtars het vonnis

Carrara had overgedragen kon ook eeniga’inlichtiugen wegens der'
diamanten-_dief geven, maar de hollandsche policia heeft he't e
rnedzauiar geoordeeld dezen persoon hat land te doen verlaten. V at .
nn den sieur Raymond aangaat , dezen is voor zynen dienst door
Willem betaald geweest , en om hem niet als gatnyga ter belasting

voorschryft , bazondarlyk in staatkundige zaken. Het is de regtvaer
digheyd niet die het zwaard handelt, maar Willem ; hat is da blinde
Themis iat die de weegschaal houd maar den ziendan minister van
injusticia. Op deze wyze is het over den Hoardyk met de nytoeﬁaning. in deze debatten te zien voorkomen', heeft het holla'ndsch gouver
van het regt gelegen; dus is ook niemand .verwonderd over'de von nement doen afkondigen , dat Raymond aen dan chulos'. -ninrbus
nissen die door de regters in dat land worden uytgesproken.
was overleden. Wie zou ooyl gedacht hebben dat dan cholera in de ‘
Deze aanmerkingen die eenieder reeds zoo dikwils gemaakt heeft, diamanten diefta nog eene rol zou gespeeld hebben 'I Doch , wat
moeten eauieglyk hier nog eens te binnen komen , by het zien _van willen wy ons hier by alle die bezonderhcden ophouden? Alle aan<
het klugtspel hetwelk de regters van Willem in de zaak der diefte merkîngen zyn hier vruchteloos. Men had in Holland voorgenomen _

i van de diamanten komen te spelen. Niemand heeft immers nog eeni

gen tvvgﬂ‘el’wegens dan opragten diamanten-dief, er is zeker geenen

persoon meer , tan zy hy voor het tagenstrydig tebewaereu betaald
word, die signor Agrippa Diamantsky , alias den priusnvan Oran
gnien, als dan eskamoteur, (andere zeggen dief) met aenziat, en nog»
tans vyf regters in den llacg komen 'een vonnis uyt te spreken ‚ by
walk zy verklaren dat Carrara, en niet dan arfprins der hollandsche
kroon , den pligtigcn is! Haal' ongelukkiglyk is het dikwils met de
justieie gelyk met de kwakzalvers; zy verklaren dit gill voor de ex
teroogen , dezen wortel voor de taudpyn , en dezen poeder voor de
blindheyd , doch zy bedriegen maar eenige onwetende gapers ;
alwie zyn gezond oordeel bezit lacht met hunne kwakznlvery. Zulks
geschied ook menigmaal ten opzigte der justicia : Gregoire en Bast,
by voorbeeld, die twee verraders van den 2 february (om van geena
andere verradch te spreken) zyn door liet hof van assisen vrygespro

eenen persoon als den diefder diamanten te doen' veroordeeleii;
dezen persoon heeft men gevonden in Carrara. Dezen is nederig ge
noeg geweest om zich voor hat spelen van deze rol te verkoopan ,
en de Iinllandscha regters zyn slavelyk genoeg geweest om aanen
gelukzoeker zonder prenvan‘te veroordeelen, om de gunsten van
WVillem en zynen satrape Van Maanen te winnen.
Den overmoerdykschen vorst heeft gamayud zynen zoon hier door
als oiioozel en onpliglig te doen aanzien, mnerhy is wel in zynalioop
bedrogen ; zynen hulpmiddel om den erfprins te verregtve‘erdigen ,

liceftjuyst een verkeerd uytwerksel gehad. Ziet hier da aanmerking
welke tan dezen opzigte een fransch dagblad van ons land maakt:
u..... Men weet
, envoor
Holland
door di
de
vernedering,
tot genoeg
welke zywaaraan
gebragtyzieh
is , houden
is betacld
de liefde
zy де Nassauwan toedragt.lndicn wyìcenen raad aan Willem hadden
konnen geven , wy zonden hein gezeyd hebben van deze zaak geen

ken en onpligtig verklaard , maar zal hierom eenen persoon , wie

gewaeg meer ta maken : zynen doorluchtigen zoon heeft hierniet

het zyn moge, ge oovan dat deze twe vuyge verradars niet pligtig
z yZoo
n ? .-is het ook met dan diamantaufdief gesteld.
.
Ofschoon da crea

door gewonnen , an blyft voor wie man hem aenzag , Вините mm
рати ‚ con/essie maní/asta. Men beschuldigde door geenen openba

tnren van Willem Carrara verwyzen , ofschoon de gunstelingan van
Van Maanen , door een vonnis , verklaren dat Carrara den dief is ,
niettemin zal da openbare denkwyze cellen anderen dief aeuwyzen;
ofschoon den itsliaensehan reyzigcr , signor Carrara , op het schavot

stolen te hebben , waarom doet men nu door eene zoo onvoorzigtiga_

tentoongesteld zal worden , hierom zal het volk niet min blyven
zeggen dat het eenen Nassauw zon moeten zyn die aan den steek zou

zal aantooneii van wat slecht uytvlugtsel men gebruyk gemaakt
heeft ; om de eer en faam van eenen prins te behouden , en Vhoe on

dienen gebonden te worden. Z. K. Bs den prins van Orangnien weet

waardig dczerol is van aan gouvernement dat zich zelven eerbiedigt. ‚о

ren beschuldigings-nkt den prins van Oragnien de diamanten ge

dit ook wel , hy is ook wel onderrigt van de denkwyze Welke het
volk van hem heeft opgevat, en hat is oni die reden , dat hy de rays
naar St.-Petersburg ondernomen heeft , ten eynda een voorwendsel
te hebben , om in Holland niet ta moeten zyn, wanneer man zynen
diefstalop den rug van eenen geliikzoeker , zynen ouden vriend , ging
loggen. Ну weet itnmmars wel dat de Nassauwen zoo wel alle hunne
misdaden niet hebben kunnen verduykan , zonder dat er niet eeniga
zyn openbaar gen orden. De handelwyze van den prins van Orangnien

te Brussel is immers geen gahayiu meer ; het onzedalyk gedrag an da
wulpschelerenwys van dezen prins maakt van hem eenen waardi
gen afstammeling der Nassauwen , van dit slacb van prinsen die da
zedclooshayd en’de walgelykste ondeugden van hunne vonrvaders

geërfd hebben.
Alhoewel
prinsaenwyst
van Orangnian
opregten
diate
 manta“l
dief eenieder
met деп dan
vinger
, willenalswyden
hierdoor
niet

handelwyze alla de vermoedens en achterdocht op hein vallen ? Gel'
heel deze zaak bewyst klaarlyk dat llolland aan de voeten van Willem

ligt, dat dejusticic in dat land van de policia afhangt, en dit alles

den dan Opstellcr van den Vim-:amian

ч

Bassevelde , la maarte |835.
Gelyk B. V. H. О. het vermelclyk voorzayd heeft , is Jan Goole heden voor
assessor gekozen; nogtans gccnsins met bynacl‘ alle de stemmen, want op 7:

healthy er maar 39 gehad, niettegenstaande de onnytspreekelyke poogin en
zyner voorstellen, waar onder zich bevonden de vier werkende opperhoof en
der gemeente Deze geringe теснин/зад, die men moet toeschryven aen maag
schap, misleydiug en bedekte dwangrniddelen, betuygd meer dan genoegzaam ,
dat bet geen lastertael is geweest die den welveidedi'ger- heeft voorgahragz.
In tegendeel gaan ik nu een ider laeten oordeelen olB. V. H. О. voor geen leu
enaer en lasteraer moet passeren : Hy durft zeggen , dat ik breaks/zel cn wetgever
en, tei-w l hat aan geheel dan reed en commune bekend is ‚ dat ik noyt iat

voorgestel heb, dan het gonne voordeeli'g qfn’gswas,‘ dat ik no ttegengesproken
heb,
het gonne
het publiez, wiens
nisse dau
ik beroepe
; schaedelyk q/'onnutlíg was voor
‘
i Ъ getuyge

konnen geven dat Carrara , in де historie dor-diamanten niet eene
Ну durft zeggen, dat ik die plaats van Assessor ambiti'onneerde en niza тю ‚

werkclyke rol gespeeld heeft. Ziet hier cenc gekende daedzaek die

- onze aanhaling groot gawigt gaat byzetten.

i
F

ter'ny geen mensch kan zeg en dat ik zyne sti-m gevraagd heb;
i»
Dat ik »grind ben van ze en en „аспид: schoon er nojs klagt of proces-verbal

(2)
 De Hollanders ontvoawen op de Beneden-Schelde eene groote

door de r’ergelyking—die alen vond tusschen zyne _uytdrnkkingen

zeamagt en er heerscht veel beweging in hunne vloot. De waters in
de polders zyn niet verhoongien gaet van onzen kant werken aen
derrkleynenìdyîk
, den ryweg
daer over
eene
kazern voor de dezer
troe
pen.
Een'en engelschen
beambten
l van en
een
koophandel-buys

en ‘die van zekeren franc-maçon-pruykmaker of pruykmaker-frane
maçon in een dergelyk geval , dan wel om zyne inzigten (l). Wy
willen dem zaek niet verder onderzoeken, het zy ons genoeg als

eene dacdzaek daer te stellen dat den professor Jacqucmeyns, diemen
stad , vergezeld van eenen sebaeps-kapiteyn der zelve natie die zich
naar zyn ichip boven den Doel liggende begaf , is op de hoogte van
’ Lillo door den kommandant der hollandsuhe kanonneer-booten ge

dwongen geworden by te leggen , die hem verscheyde vragen deed

waer op den beambten kortelyk antwoordde. Men weet niet of deze
handelwys den voorbode is van belemmeringen in de vrye vaerd
der Schelde.

‚_

— Een decl der hollandsche brigantynen , die zich nog voor Lillo
bevonden , zyn deSchelde afgevaren tot aen Ba tz. Gisteren morgend
telde man maar 5 kanonnearbooten meer op die statie.

op den 2 february in het gonvernements-hotel uyt eene kas heeft

doen springen , het gezelschap in den neem van l. Van Опасными
bedankt heeft , en dat sieur Froment van deze omstandigheyd , om
reden, geen gewscg lnaekt. len was eenigzins verwonderd den prn
fessor der scheykunde voor l. Van Caneghem te hooren antwoorden,
maar meu ondekte welhaest de reden of voorwendsel , want neu
welyka had den remplaçant opgehouden van spreken of M. Van Cane
ghem kncbto en hoeste een weynig, hetwelk eenieder deed veron

derstellen dat by eene ‘ailing had.
Wat nu het afbeeldsel van onzen borgemeester aengaet , het welk

men aan elken tafelgast heeft laten zien , hier van zullen wy nader
1

hand spreken wanneer wy het gezien hebben. Den Massager da Gand
GEND ‚ 20 naar.
Den gewezen opsteller der Sentinelle , sieur Froment , spreekt , in

zynen Messager de Gand van gisteren , van het pragtig gastmael dat
zondag , ter gelegenheyd der tentoonstelling van bloemen, op het
stadhnys he'eft'plaets gehad. Wy verwachtten ons aen vele bezondar
beden om dat wy sieur Froment , als mede-eter in het gastmael der
logia van den S
t; ,
r toe bekwaam oordeelen. Meer alles
wat den' sieur om
aekt ‚ is dat men op de gezondheyd van
den borgemaester gedronken heeft, dat men het afbeeldsel van het
hoofd onzer regentie aen de tafel heeft laten rondgaen , en dat er
lie'dekens.’ gezongen zyn. Wy zouden nogta ns gewild hebben had den

Massager de Gand de woorden van eenen professor onzer universiteyt

zegt dat het een geschiedenis-stuk (pièce historique) is; den barge
meester van Gend , sieur Van Crombrugghe , als pièce historique sen
Icllouwen is immers geene klayna zaek. Wat рапида/поп zou loeder
Gazette ons niet naer het hoofd werpen , indien wy van het gendsch
geschiedenis-stuk spraken zonder zyn afbeeldsal gezien te hebben ?
Wy zullen liever deze regelen eyndigen met te zeggen dat eenige
persoonen op het ayude van het gastiuael zoo klaer niet meer zagen
dan in het begin, en dat eenen der aanwezigen met eene blauwe oog
is naar buys gegaan. Wy moeten nogtans doen aenmerken dat dezen

voorval aen onvoorzigtigheyd moet toegeschreven worden.

aangehaald , die dezen' heeft uytgesproken , wanneer hy de ge

De orangisten en bezondarlyk den eerloozen opsteller van den
walgelyken Messager de Gand, maken groot gerucht van eenig ga

zondheyd voorstelde van lli. van Toers; onze madeborgers zouden in

mor en eenige beweging die maandag , in de prysdeeling, by het is

deze kleyne redenvoering vele gelykenis met eene in den Septantrs'on
nytgesproken, gevonden hebben, het is waerlyk een verlies zooonder

betrek van letterkunde als van zonderlinge gedachten.
De woorden van den geheymschryver der universileyt , den sieur

komen van 11. den gouverneur heeft plaets gehad. Щеп weet dat de
orangisten dezer stad tot alles bekwaam zyn , dus moet men niet
verwonderd zyn van te vernemen dat eenige der hardnekkìgste van
het vuyg orangistsch gespuvs , zich zelven niet meer gceerbiedigd

Cornelissen , zyn niet min zonderling dan de gedachten van M. Ver

hebben , en de eer miskend hebben die zy aen een treffelyk gezel

beeck geweest. Onzen gebuer Cornelissen vond een mcrkelyk verschil
tusschen dit jaar en het geen op welk Gand den eersten muziekprys
te' Буме! behaald heeft. Wy vinden ook verandering, maar ver
andering von een ander slach , en geenzins ten onzen nadeela, zoo

schap verschuldigd waren. naar wat wilt men van de overdrevend
ste orangisten verwachten , wanneer het hoofd onzer stedelyka
regering , da houding, die hem zyne bediening moet doen nemen,
vergeet en te buyten gaat? Sieur Froment , den weerdigen tolk on,
zer regentie , zegt immers dat den burgemeester dikwils de tegen
woordige persoonan heeft doen lachen door zyne bewegingen welke
hy voor den gouverneur maakte. Wy vragen nu aen elken овраг};
digen lezer of ‚dit het gedrag is hetwelk eenen burgemeester in eens
openbare plegtigheyd moet houden ? Moet het dan zonderling voer

als Ы. den geheymsohryver wilde voorgeven. Hy beklaagde den tyd
op welken Gend te Ryssel bekroond wierd , en gaf .te kennen dat
zulks nu geene plaats meer zonde gehad hebben , om dat er nu tus

schen ons en ‚Vrankryk eene banaal is , als ‚of er ten tyde van Willem
geene barreel was! Indien wy niet wisten dat er een zeker slaoh van
mensohen bestaat hetwelk in alle gevallen zyne liefde tot het ge—
wezen gouvernement moet laten uytschynen , wy zoude meerdere

aandacht op het zeldzanu kompliment vesligan , hetwelk l. Cornef
lissen de vrelndelingan gemaekt heeft , en over welk zy niet min dan

komen dat het puyk onzer orangistery , door het voorbeeld vo n den
borgemeester aengewakkerd , denlgemeeneregelcn van beleefdlicyd
is te buyten gegaan '? Moet men dan verwonderd zyn dat eenige oran

gistan aen den eerbied zyn ta kort gebleven die sy aan den eersten

wel te vreden moeten zyn.

openbaren ambtenaar der provincie verschuldigd zyn 'I

Tot hier toe was alles zeer eentoonig gebleven , nauwalyks had
man den eenen of den anderen der aanwezige persoonen zien grim
lachen , op het hooren der uytgeprokane kompliruenten. liet was

(13 In een gammel, in den Seplentríon gehouden , zeyde den ceremonie‘mess—
Ier er logie , die eenen pruykmaker is , onder andere de volgende woorden ;

aan sieur Jacquainan voorbehouden , de voorhoofden der tafelges—

ten door eenen algemeenen lach te doen ontrimpelen. Wilden wy
de nytdrukkiugen van sieur Froment navolgen , wy zouden zeggen
dat elk gezelschap zynan Auriol of paillasse heeft, maar wy zyn be
leefder en willen geenzins ’aen de achting van sieur Jaequemyns te
kortblyven. lieeft hy eenen lach opgewekt , het is misschien meer

Organe du Roi (Guillaume) mon mait` , qui m‘a chargé d'êt’ son organg crc,

Sieur Jacquemyns antwoordende in den uacm van M. Van Caneghern ‚ heeft
den ruykmakar zeer wel weten na te volgen en begon zyn komplimeut z
C argé

ar M. Van Caneghem , qui m‘a charge’ etc.

l

_

Eenen dar aanwezige persoonen deed aan eenen anderen die zich nevens hu:
bevond bemerken , dat den held van den a february zeer wel zynen Чакра:
onthouden had :
`
Auctores imitare bonos , hac regula certa est.

Ы

1- ‚
op‘het verzoek van verschayda onzer inschryvars , hier in voorzien ,
met de zelve hier voltallig af te kondigen. Ziet hier de zelve :
De sieurs : Jan Croqnet , koopman in honille kool‘en ,Jan Du Four,

brouwer; Felix Leys, bedienden der regeutie op het Stadhuys; B. Sté
vens

e

meer en gewezen uytgever van den Journal da Gand ,

1181313:

eersman ‚apotheker ; Eduard Duvivier , loodgieter; Pieter

Trossaert-Bnndervoet , fabriekant; Hendrik Hisette, entrepreneur;
Bernaerd Trossaert , fabriekant ; Victor Verbeke, schoolmeester;
Victor Lampo , kommis-negociant; Francies Bovaere , direkteur van
lessagerien; Desire Vesaert , kommisgreßier by de civiele regts
bank ; Francien de Porre ‚ koinmis-greﬁer by het tribunaal van
koophandel; Eduard Brebart , geneesheer; Hendrik Van den Broeck ,‚
bedienden in het provinciael gouvernement 5 Pieter Trossaert ‚ koop’

man in kooien; Jan Mast , hoofdbedicndan in hat provinciaal gou
vernement ; Francien de Nobelc , notaris; Pieter van liossevelde ,
partikulieren ; Francies de Smet , bedienden in het proviciael gou
vernement; Jacobus de Redder, koopman; Norbertos-Joseph Claus ,

koopman in koelen ; Charles de Mulder-Lejeune , koopman in yzer ;
(laquet , grondaygenser ; Jan Somers , koopman; Seraphinus Bovyn ,
notaris te Everghem.

dat den luyster die by in den birouak van Napoleon ten toon
spreyd, en de klugten door welke hy in vele stukken eenen zoo
algemeenen lach doet ontstaan , niet meer konden overtroffen
worden , maar wy hadden ons een verkeerd denkbeeld van de

kunde van M. Loisset en zynen verdienstelyken troep gevormd. De
vertooning van Robert den Dinges! heeft een nieuw bawya opgeleverd
dat M. Loisset niets verwaarloost en geene moaytel spaart einde

goedkeuring onzer stadgenooten en der_;menigvuldige vremdelin
gen die hom komen bewonderen, te verdienen.
_ _
Alles wat da nieuwsgierigheyd an aandacht kan opwekken rs 111
de vertooning van Robert dan Вкупе! vereenigd. Kostelyke bleeding,
gevechten , tournoyen , vuerwerk , met een woord , alles is op dus»

daniga wyze zamengesteld, dat eenieder met lof van deze vertooning
spreekt , en zich verhaest om de zelve te zien en te ‚hoeren. Het 11
dus geenzwonder dat het publiek dezer stad meteen zeker spyt het
aanstaande vertrek van n. Loisset en zynen verdienstelyken tronp
heeft vernomen. Onze stad gaat van een zynar vermaken beroofd
worden , en het is waerschynelyk om aen M. Loisset te bewy
zen hoe men zyne moeyta en arbeyd weet la waarderen , dat wy

sedert eenige dagen eenen bezonderen toeloop tot de groote barok

Eanige deur bovenstaande namen zouden ons tot verscheyde aen

van dan vermaerden paerdenryder bemerkt hebben. Baer hy van zy

rnerkingen moeten aenleydìng geven , meer wy zullen de zelve tot
eenen anderen artikel uytstellen ‚ wanneer wy van de benoemingen
der bedienden in het algemeen en in het bezonder een woord zul
len zeggen.

nen kant aen de genegenheyd onzer inwooners wiltvoldoen , en 111
eener manieren acn de gunst van het publiek Wilt ‚teîkort blyven ‚
ieeft hy voorgenomen zyne reys naar Antwerpen nog waymge dagen

uyt te stellen , om in deze stad nog eenige zyner luysterlykste ver

,___-__
И. LUISSET.
Alhoewel
wy
reeds
verscheyde
maelwy
vanniet
dezen
vermaerden
peer
denryder gesproken hebben ', konnen
nalaten
van lnog
een

Wy twyffelen geenzins of deze tyding zal alhier met .genoegen
vernomen worden , en eenieder zal zich spoadeu om nog eens de
voldoening te hebben van eene der uytgezochte Vermutungen van

woord van zyne luystarlyke vertooningen te zeggen. Wy meynden

I. Loisset te gaen bywoonen.

tooningen te geven.

.

_

o.,

(3)

`

Indien de handslwyl‘ der onverbeterlyke vyanden van het tegen kind isin eenen deernisweerdigen toestand naar het hospitaal ge
woordig stelsel van zaken niet sedert lang gekend en naar weerde dragen , en men wanhoopt van zyn leven.
'
’
‘
_
geschat ware , wy zonden Vhier meer dan eene bemerking konnen
- М. Julien Leclercq A, onzen выдвижными“ onzer koning» ‚
byvoegen , Inner zy zonden overtollig zyn , aangezien de ve'rontweer
diging van alle de treﬂ‘elyke lieden dezer stnd over de handelwys

lyke akademievsn шьет, мышек: en bouwkunde, en overwinnaer
in den dryjaerlykschen wedstryd welken-"jid 1829' binnen onze‘stad

van het orangistsch gespnys regt gedaen heeft, met het zelve te
verachten en tia-versmaden.
’
’

plaats had , heeft voor den jubile’ der bloem-tentoonstelling eene

Sedert dat de orangisten Ien studenten in‘hnn schominkelzoo
mislukt zyn , sedert datzy zien met welke verontwaardiging hunne
nacht-expeditie aanschouwd word , zyn zy zelve beschnemd over
hunne onderneming. Er is byna niet eenen der genen, welke gekend
zyn er deel van gemaakt te hebben, die niet is komen reklameren
tegen de publicitcyt, et niet zou gewenscht hebben onbekend te
blyven. Den naam van vrienden des lichtsdie zy zich willen doen
geven, is dan gansch strydig met hun werken ; het is in de duysfer
nissen des nachts dat zy hunne liefde en genegenheyd voor het licht
willen betonnen! Wat zou men zeggen indien eenen nyl of vlcder-
muys de rol van den arend wilde spelen? Zou den held onder den
beerwagen hier over niet moeten verwonderd zyn 'l Het zyn nogtans

zulke vertooningen welke eenige sieurs in den nacht van den 4 tot
den 5 hebben willen geven.
"
'

medalie in brons en in het -zilver geslagen, die ten volle beantwoord
aen de hoop welke dien jongen,kunstoeñianaergegeven had.
Deze medslie, iets kleyner dan een' Ivyffrank'sstnk ,' stelt voor
langs de eene zyde het borstbeeld van Flora , en het geen van Ceres.

De medalie heeft in legende dezeÍ aenwyzińg; Société Royals d'1!-l

griculture et de Botanique; en voor onderschrift Gand; en langs de

keerzyde dit opschrift: Fête Jubilaíre Х!’ Mars MCGCXXXII’. Cin
quantième Salon da Fleurs.
“
—- De assisen‘ der provincie Oost-Vlaenderen , . voor het tweede .

kwartaal 1834 , zullen geopend worden te Gend , den 14 april 1834 ,’
ten negen uren ’s morgens , onder voorzitterschap van ll. Khnopﬂ‘.
— M. J. Franck, onzen stadsgenoot, die in 1829 den eersten prys
der beeldhouwknnde te Geml behaald had , komt eenen dergelyken

prys te Рагу: te behalen.
‚ `
’
‚.
_
l
- Te Dendermonde , Lokeren , Zele, Hamme en Kortryk zyn er
komités , ten 'behoeve der poolsche uylwykelingen , ingerigt.

Nu ‚ daer den openbaren afkeur reeds over het schominkel heeft
-— Door een koninglyk besluyt , word eenen dertwee inspekteurs
regt gedaan , zal men niet zonder verwondering vernemen dat de generaal, by de administratie vanyhet enregistrement. en der do
studenten onder elkander , met de helden der nacht-expeditie den meynen ,'afgeschaft. М. .ladot is toegelaten te doen gelden zyne reg
spot dryven. Zekeren sieur , die men ons verzekert onder den naam ‘ tkeh tot het retraite-pensioen, volgens de in kragt zynde beschik

van Marquis de la ставит gekend to zyn ‚ maakte onlangs groot
gerucht in eene herberg dezer stad , over hat deel dat by in de zaak
van den charivari moest hebben, en wilde het voor eene eer doen
doorgaen zich civiele party gesteld te hebben , om schade en intrest
te bekomen over eene wonde die hy ontvangen had , juyst op die
placts op welke hy verwacht dat zynen baerd zal schieten. De andere
medemakkers, welke zich by hem bevonden, lachten met die eer,
en waren nieuwsgierig om te weten hoe eels centen hy voor schade
loosstelling begeerde. Men kan nogtans over den prys van eenen
krab in het aengezigt niet eens zyn; eene vrouw, byvoorbeeld , zal
dit ‘hooger schatten dan eenen man. Dus verschilde men ook over de
weerde der ligte kwetsing van onzen sieur.

‘ Dan gekwetsten schatte zyne gewezene wonde ook zeer hoog ,'doch
тега van zommige andere studenten hier over een weynig uytge

lachen , het welk hy niet wel kon verdragen. Ongelukkiglyk voor

Ingen.
. .
._ ‘
‘
-— Onder de zeldzame gebeurtenissen die in de weekbladareu van
Londen te vinden zyn, verdienen gemeld te worden de dry volgende
weddingen die in de hoofdstad van Groot-Brittannien in den loop

van february hebben plaats gehad. Lord William Pewescourt wedde
750 guineën (18,750 fr.) van 30 engelsohe mylen»(10 uren) af te leg
gen terwyl eene hoornslek 30 duymen wyd zon voordkrnypon op
eenen steen overdekt met pooyer-suyker. Eenen koopman in pm
den , John Tornhill , Wedde 100 guinaën (2500 fr.) dat hy eene myl
ver zou loopen op handen en voeten , en dat Ну eerder ten сушь de ‚

baen zon zyn dan een peerd het walkman achteruyt doet gaan. Dg

vid Blacky, eenen ryken goudsmid , wedde 600 pond. st. (15,000 fr.)
van Byde-Parck op zyne knien rond te kruypen, te midden van den ‘
dag , met zyne vrouw wegende 172 pond op zynen rug gezeten. Deze .
dry weddingen zyn door hunne aannemers gewonnen.
‘

onzen vergramden sieur kan hy zoo wel zich niet verdedigen als hy
zou begeeren , bezonlderlyk wanneer zyne gal eenigzins geroerd
is. ‘llenzegt dat hy niet anders konde nytbrengen dan de volgende

In de Onparfydi'gs leest men eenen ‘artikel ‚getiteld: Gassen
woorden: Род-пойм... la la la театры-реп рапса ,pour se se se di di s‘en, waerin men onder andere het volgende aantreft :
di' distinguer.' ’ i" i
'
n De vyf zesde van de belgische bevolking zyn tegen het hays van
7 Eenige persoons'n die dit-zeldzaem geluyd hoorden , meynden dat Nassauw en tegen llolland’s natie vooringenomen. In eenen der
o.
het eene repetitie vva`s voor een nieuw schuminken.
f
'
‘ ‘ laatste no'mmers van dan Бум: las men ,- date het Handelsblad niet
»het orgaen was van de belgische omwentelings-gezinden , meer

»van een kleyn gedeelte der amsterdamsche handelaren , welke
Voorleden maandag heeft , in eene der zalen van het stadhuys ,
de grootevergadering der katoen-fabriekanten van Belgien placts
gehad. Men bemerkte er een groot getal vremde fabriekanten , en
een lid der eerste benoemde kommissie , wians handelwys door de

pleg'tige protestatie van den 17 february ‚ door de fabriekanten dezer
stad , is afgekeurd geweest.
Na de lezing en goedkeuring van het verslag der voorgaendc zit

»niet voor de hereeniging waren ; overigens was het hollandsoh
»volk in hetalgemeen voor de troonherstelling en zon подлые opof
feringen doen om die te verkrygen. »_Welk eene herssenschim l

«Waerlyk men moet er voor betaald zyn om zulke zotheyd te
sehryvcn; waer toch vind in Holland de hereeniging dien byval,

kening geleyd worden voor de genen die in de vergadering van

welke de betaelde pennen van den LynnI ons .willen doen e
looven ? Is het by den handel , waar uyt de kern van het hollandsch
volk is zamengesteld , en die tydens de vereeniging zoo veel ongelyk
aangedaan wierd, dat men dien byyal vind 'l Gelooveu de blinde ‘
voorstaenders van de restauratie dan dat men in Holland reeds ver..`
gaten heeft alle de voordeelen die aen Belgien toegestaen wierden
ten nadeelevan onzen handel? Ook lby den adel en landelyken stand
zal men geene genegenheyd tot do hereeniging vinden ; by de eerste
niet om dat hun aantal te geringis , en by de tweede mist men dien
byval uyt den aengaboren afkeur , welken de beyde volkeren voor
vereemging onvatbaer maakt.
‘ ‘
»Wy konnen als gebaren met Belgien handelen, hun voordeelen
op onze kolonien toekennen , met hun in vriendschap leven 3 doch

maendag niet zyn aenwezig geweest.

eene Vereeniging is niet bestaenbaer, daer men steeds het eene land

ting , is men ,over-geen tot het beraedslagcn der Memorie die door
eene kommissie , hiertoe voorgaandelyk benoemd , was opgesteld.
Deze Memorie , die met eene bezondere kennis en in het algemeen
belang der nyverheyd en koophandel is opgesteld , heeft de alge
meene goedkeuring der talryke vergadering weggedragen , tot zoo
ver, dat. het oud lid der eerste kommissie, zich niet heeft konnen

onthouden van zyne volkomene toestemming aen de opstellers te
geven, len hun een )compliment te maken overhnn belangryk werk.
Alle de tegenwoordige persoonen hebben de Memorie ondertee
kend., en er is besloten dat de zelve op eene plaats zal ter ondertoe—
. .

‚

Een kommissie van dry leden , hilf. E. Coppens, Manilius en de
Buck- Van der Weerde , is benoemd , om deze aengenomene Memorie

aen de kamer der volksvertegenwoordigers te doen toekomen.
— Den generael llagnan heeft den belgischen dienst niet verlaten,
zooals den Messager de Gand zegt , maar heeft een verlof van dry

maanden bekomen. liet is den generaal Malherbe die, in de afwezig
heyd den generaal Ilagnan , het bevel over de 3 divisie voert.
_. De tyding welke zommige vyanden van den gekenden Tytgat
hadden uytgestrooyd , te weten dat hy van sieur Braedt was geslagen
geweest, had groote vreugd in het kamp der orangisten doen ont
staen'. Ook zag men aenstonds het huys van den siaui‘ Brnedt door
het pnyk der ora ngistery bezocht worden ; zelfs tot sieur Voortman ,
Emm. Rogiest , en den gekenden velleplotter heeft men het huys
zien binnen treden. Maar men bemerkte ook dat zy alleen het hnys van
den schoenmaker min verblyd en verhoogdl zyn nytgekomen dan zy
het tparen hirànendgatreden , want zy hebben zich konnen overtuy

en at sieur rae t ver was eweest van o T t at de ov rha
~
had tehebben.
. g
‘ p y g
e nd ge
—‘ Een negenjarig meysken , Marie Allyn genaamd , woonande in
de Bagattestraet, was in een huys der gebuerte by een jong kind nog
in de wieg, alleen gelaten , om het zelve te bewaken. Te terk het
vaar genaderd zy'nde zyn zyne klecderen in brand geraakt ‚ en spoe

ten gerieve van het andere zou moet verongelyken, ja , laten wy
ons zelfggeluk wenschen , dat ook geene administratieve seheyding

onder een bestier is tot stand gekomen, want deze ook zou in de y
gevolgen voor Holland hoogstnndeelig hebben konnen worden. '
‘
в Wy kennen geene orangistcn die door het eygen belang niet '
gedreven worden ; hoeveel op hun te vertrouwen is , hebben hunne "
lastgevers nu onlangs ondervonden , toen de nfgeveerdigden van de '
gandsche katoen-fabrieken met het brdsselsch ministerie moesten
onderhandelen §tot nadeel van hunne stadsgenouten' waren huth ‘
handelingen en besluyten' alleen op vuyg eygenbelang gegrond ‚ t
en om deze menschen voordeel aentebrengen , zonden'wy alle opof

feringen en zware belastingen zonder morren hebben verdnerd; `
neen gy vergist n , Lynx, Messager , Knauf, Industrie enz. ; men mag
u betalen om zulks te schryven , doch uw gesehryf zal'in ll'ollan‘d
geen byval vinden; daer verlangt men een eynde van zaken , doch 
deze moet gegrondvest zyn op de soheyding.’ Wy willen trede м?
vriendschap met Belgien, doc/t emile risanamento; en wanneer man! l
hier over de hollandsche natie raedpleegde ,'dan houden wy om
verzekerd , dat de negen tienden van ons gevoelen zouden zyn.
’

в Wel verre dan, dat het Handelsblad, wanneer het de scheyding .
voorstaet , alleen het orgaan van een kteyn gedeelte der handelaren
zon zyn, hebben wy deovertuyging „dat , wanneer dit blad de restau

dige bulp heeft belet dit* het niet geheel tot asschcn is verteerd. Dit rahl'a wedyvsrl , da ganso/»e сведен-[травам bevolking in zyn gemella,
das l. n

'
nl

.14.3"

ь

п.

(4)
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BORGERLYKEN STAETV DER STAD GEND.
Ziet. hier den briet` die eenen geneesheer van Parys aen den
artsblssehnp en bisschoppen van Belgien , tor gelegenheyd van het

Oeerledene con den 17 lot den 18 maert.
B_loutlina Sen-aes , oud ¿il jaren , naeyster, kleyn Mcerhem.  Maria Sleek,
20 jaren , kleermaekstcr, Verkensstege. — Maria de Graeve, 34’ jaren , hey.
vrouw Beels , Coupure. - Maria Uytterhaegen ‚ 17 iaren, Zagermansstraet. _
Maria Serlippens, 83 jaren, buysvrouw Deurwaerder, Hoog ort-Cecilia
de Baveye, 50 jaren. huysvrouw Lambert, Hnydevcttershocï — Maria de

oltregten der kalholyke universiteyt, komt loe to stieren ‚ en welken
een katholyk dagblad van Рагу: heeft afgekondigd :
Mynbeeren!
Ik heb met de grootste voldoening vernomen de schoone onderneming welke
gy de eersten verzind hebt. -— Uw ontwerp zou de aenmoedigingen van alle de

Meyere, 74 jaren , proveníersler, St. Antoniuskacv  Joanna Савве . 52 jaren,

were vrienden der wetenschappen verdienen , al ware het dat het zelve geenen
anderen „ушла aenbood dan die sterke bewegingen aen het onderwys ingedrukt

Cel ebroedersvest. — Remondns van Geluwe , 23 jaren , soldaes ,militaire hos.
hitael. — Vyt` kinderen onder de 7 jaren.

door de worsteling van twee mcdedingende onderwyzingen; doch de katholyken
zullen nog veel meer aen uwe werken tocjoychen , want de Кати/710: Universi

seft van Belgien , bewyzende weer toe onzen godsdienst bekwaem is wanneer
.en aen den zelven de vryheyd laet , zal de beste wederlegging zyn van de las
ten-Ingen wacr van wy het voorwerp zyn. Z zal bewyzen dat. verre van den
vynnd dcr wetenscha pen te zyn, onzen H. odsdíenst alleen bekwaam is van
eenen grondslag aen e wetenschap te geven, gelyk hy alleen aen het volk ware
en duerzame vryheden kan verzekeren. Ook zal uw ontwerp niet alleen in \ rank

CIRQUE OLYMPIQUE DE DI. LOISSET ,
strati son ы emma om aéeotte'rs, s osso.
Au]ourd‘hui 'endi, 20 mars 1835. — А ls demande d‘nn grand nombre а.

ryk, E_ngelsnd en Ierland , waer de vryhcyd van onderwys reeds zoo veel roem

personnes, et désirant être agréable aux amateurs de ses exercices , Ц. loisir'.

“тег/1130 voorstaenders ontmoet , aenhaugers vinden . maer geheel Europa zal

donnera encore den: représentations — La 4° représentation (redemandéej de
Robert-le-Díable, grande pantomime d’aetion . scene équestre ä grand врете/е,
ornée de marches, combat, tournoi, etc.; combat à lo lance (à cheval), combat su
sabre et au bouclier . costumes et accessoires nouveaux , fetes et jeux съевши
ques , etc. ete. Toute la troupe en ¿neral parait dans cette scène , dont les рт.
cipaux
rôles seront iones par НЁМ. Philibert , Félix , Adolphe , Charles ,
Massotta et Auriol; Mlm Loisset, Charles, Virginie, etc. , etc. — La loliejn

cyndlgen met aen uw beroep te antwoorden. — Wclhaest zal niet een gouverne

ment, welkdanigdeszelfs vorm en staudaerd zy , de volkeren nog konnen beroo
ven van de twee kosthncrste vryheden , te weten die van den godsdienst en die
van het onderagys , zonder zelfs zynen eygenen ondergang te verhaesteu.
lk bid u , doorluchtîge kerkvoogden , my onder uwe inschryvers te rekenen
voor vyi'tig1 jaerlyksche aktien , en van отек mynen tyd en mynen persoon te be
schikken , indien gy gelooft dat ik , in hoedanigheyd vnu geneesmeesler , u kan
notti zyn. _Ten anderen kan ik u van nu af de medewerking aenbieden van
versc eyde llonge gencesheeren die de bekwaemheyd by de goedsvrucht voegen,
en d|e zich zouden gelukkig achten van uwe poogingen te ondersteunen in eene

ment Persane araitra pour la dernière fois sous le commandement de M. minet.
_Les deur G adialcurs . sur 4 chevaux sans selle , par MM. Adolphe et Lìebhard.
_Les deur chevaux Gastro/tomes. - Exercices gymnastiques sur un cheval asas
selle, par M. Loiintet~ - La Patrouille de Cavalerie, scène comique , par M. Aa»

riol. — Le Dragon en Goguesle . par le ljeune Loisset, âgé de 7 ans. — Le Pon
míer, scène pastorale ‚ par Мене! Wil telmìne et Francisca.  Le Cerf Coca

zoo edele zaek en eene zoo heylige onderneming.

Gelieft te aenveerden de eerbiedige hulde met welke ik de eer heb te zyn,
paraîtra pour la dernière fois. — Exercices et intermèdes comiques, pls' M. Aa
Mynheeren , uwen oodmoedigsten en onderdanigsten dienser ,

riol , s" grotesque.

Atorstus na Мн.
Рчгув, den 11 maert 1834.

KOOPHANDEL.

BUYTENLANDSCH.

WISSEL COURS VAN GEND, vsl nu 18 :sass-r.

HOLLAND. -— з’Смтнпщвв, 16 vanwaar.

Zaterdag is den prins van Orangnien met zyuen soon van St-Peters
ourg in den Heeg wedergekeerd.
-Eenen brief uyt Berlyn , meld dat den konin van Pru siert
voornemens is in den aenstaenden zomer eene reys in olland te oen;

Amsterdam kort, 5/8 0/0 verlies Р.

Brussel kort, 1/4 °/о verlies.

Rotterdam kort, 3 4 0/0 verlies.

Рагу. kort, 47 1/4 G.

Antwerpen , pari.

Londen kort, tl. п os 1/2.

BORS VAN BRUSSEL, vsn on 19 usan.
Belgzen.

‘VerkcL schuld.

п
и
п
Holland.
11

L. van 2’ mill. 97 1/2
Hoome.
n
1831... 96 1,'1 Р
Act. van e stad. 94
G Враз/Цен.
п
1824. . . 7n
Act. van de bank 770
GriekenL
п
1825. . . _
Werkcl. schuld4 49 3M P Syagm'en. E. rente te Amst 62 l!
Dom. losrenlam. go
n
3 р. о/.. tc Parys .io 3,., P

do onderhandelingen met zulke verkwistingen. gevoerderd zyn? 0n

Oostenr.

Metalliken . . . . . .

1/2 G

11

Cortes te Lond. .

26

noodig is het te antwoorden dat zy altyd stil staen , en dat de Hol
landers alle reden hebben om Willem over zynesugns'ge onderhande
lingen te zegenen.

Napels.

Cert. Falc . . . . ..

g3 34 G

п

Uytgest. schuld.

14 .W G

Belgien.
и

BORS VAN ANTWERPEN, van Das 19 мнит.
Werkel. schuld. 102
Р Spagm'en. E. rente te Amst. 62
Uytgess. schuld. 41 1/4 P
п
Id. te P. L. en A. do

men zegt dat deze reys geen slaetkuudig oogmerk heeft , want dat
de kwestie van Luxemburg reeds zal beslist zyn.
— liet dagblad de Oupartydígen zegt dat elken kourrier naer
‘Veenen aen Holland 3000 guldens kost , en het vraegt tot hoe ver

- Dezer dagen zyn by de 70 hollandsche oßcieren , отит-ой
eieren en soldaten , die te Antwerpen en te Maastricht in bezetting

gelegen hadden , tot leden van het Willems-order en van den Neder
la ndschen Leeuw benoemd geworden.
-— Het eerste bataillon van het korps sapeurs-mineurs , onder
bevelvan den majoor Bergamo ,is uyt Nymegen naer Moestrìcht ver
trokken, alweer het gornizoen moet houden.

5|
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BOKS VAN AMSTERDAM, vsn nal |8 trazar.

'_ In de gemeente Neerbosch by Nymegen is door eenen eygenaer
eenen schoenen aren'd geschoten , die men zegt eenen koninglyken
arend te wezen , en van den tip van den eenen vleugel tot den an

deren-‘3 meters heeft. сем hy тает in den vleugel gewond is , is
hy levendig en men hoopt hem te behouden.

и

VRANKRYK. — Paars , 17 винит.
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PRYS DER OLIE.  Russa., 18 usan'.

Den afgezont van Rusland heeft met den minister der bnyten
landsche zaken eene lange onderhandeling gehad in welke hy hem
eene nota van wegens zyn gouvernement had ter hand gesteld. Men
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zegt dat deze nota zeer helangryk is.
 Men zegt dat den general Guillemot ‚ tot gouverneur van Al

Сашейпе .

giers zal benoemd worden.
‘
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-— Den koning der Franschon , die eene levendige belangstelling
hecht aen de famillie van Napoleon , zon deze geern in Vrankryk la
ten terug keinen, ten minsten eenige van dcszelfs leden, om zoo veel
het mogelyk is het lot dier famillie te verzachten. Men verzekert dat
eenen voorstel welken M. Dubois-Aymé met dit oogwit in de fran
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BORS VAN PARYS , val nl! 18 maaar.

sche kamer geduen heeft, door ingeving van Lodewyk~Pbilip ge

¿W

OPENBARE FON'DSEÍ.

ШИНЕ COURS. ьшш œUll. BONS 'L' DE. ll.

schied is.
_Er heerscht thans in het groot gosthnys van Рагу: eene zonder

linge koorts. Eeneu zieken is door eene venster in de Seine gespron
gen ; eenen anderen heeft zich met een scheermes de aders geopend.
,- Het hollandseh gonvernement komt de fransche dranken by

hunnen invoer in de hollandsche bezittingen in Oost-Indien aen de
volgende regten te onderwerpen , welke met een volkomen verbod
gelyk steen :
Brzal betaeld worden : voor een vat wyn , 45 guldens 5 voor 100

Впиши gemeenen wyn , 20 guldens 50 cents; voor 12 flesschen
Champagne-Wye , 6 guldens ; voor 12 flesschen fruyt in brandewyn
топ?“ , 6 guldens; voor eene pyp hrandewyn ‚ 106 guldens en

Renten 5 p. °/° . . . . . . . .
Renten 3 p. о/о . . . . . . ..
Napelsche Rente . . . . . .
Eeuw. spaens. Rente .
Koningl. spaens. Leen.
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voor 100 -ßesschen brandewyn ‚ 45 guldens.
 Een ministerieel dagblad maakt heden bekend dat alle de ont

rnstende tydingen van ìladrid benevens de waerheyd zyn.
 De Зав-шагу gaat sohakos van gekookt leer ontvangen, weer
van het ewigt met de kokarde, pl-aet en stormbanden meer van 1-4
oncen sa syn.

WEENEN , nu 8 assen-r.
Metalliken . . . . . . . . . . . 97 3/5 [l Bankaetien . . . . . . . . ‚ _ „46 ‚д
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.711. de Ridder treed nog in eenige uytbreydingcn om te doen zien
dat er voordeel zal bestaeulvoor het vervoeren der koopmanschappen
met eenen yzeren weg ta maken.
_

BELGIEN.'

lll. Frison spreekt tegen het maken van eenen yzeren weg om dat

BaUsser., 21 maar.

hy IIenegauw van alle gemeenschap zon beronven.
_y
M. Eloy de Ванилин zegt dat hy niet ziet dat den landbouw uyt
den yzeren wcg'eenig voordeel zal trekken , integendeel dat het den

KAMER ввв VOLIIVIBTLGBNWQOBDIGIBI.

Zitting can dei: 19.

landbouw zal zyn die het grootste deel der kosten zal moeten betu

Voorzitter M. ltaikem.

len. Ну verklaert ertegen te zullen stemmen.

Om een ner en een kwaert word de zitting geopend. —-llet verslag
word na de lozing aangenomen.
~

Ш. Lardínaía spreekt ten voordaele van eenen yzeren weg.

Het order van den dag is het voordzetten der beraedslagxngen over
het maken van eenen yzeren weg.
hl. Pollenus spreekt tegen het ontwerp van eenen yzeren weg en
zegt dat het voor hem eene pligt is te protesteren tegen dit ontwerp,
het welk tegen alle regels der billykheyd Limburg van eene commu- -

nicatie berooft weer toe liet regt had. Hy verklaart dan dat hy zal
stemmen tegen all'.l ontwerp hetwelk den yzeren weg niet door Lim- ‘
burg zou brengen ;`hy zou willen dat er eerst een traktaat met Pruys
sun onderhandeld wierd , en hy denkt dat hat gouvernement zich»

Id. Seran verklaart zich tegen het maken van eenen yzeren weg
om dnt hy gelooft dat hy geene merkalyka voordeelen voor ons land
zal te wege baengen.
‚

M. Lebeau antwoord aen eenige redenaers die legen den yzeren
weg gesproken hebben.
M. da Росте treed in lange uytbreydingen om te hewyzan van wat
klayn nut den yzeren weg voor Belgien zal zyn.
- Na nog eenige woordenwisselingen , betrekkelyk het eyndígen of
voordzettan der beraadslagingen , word de zitting gesloten.

moet. onthouden van den weg zelfte maken.
__

Bl. Dumm-tier zegt het ontwerp van het ministerie te zullen onder
steunen, om dat hy Belgien met yzere wegen wilt doorkruyst
zien en dat dit aen zyne stad kan voordeehg zyn ; want het is on
betwisbaer datals het fransch gouvernement eenen yzeren weg'
mackt van Parys naer Calais , loopende door Ryssel , wy er eenen

zullen moeten maken van Ryssel naer Antwerpen , die noodzakelyk

Den toestand van den koninglyken prins is merkelyk verbeterd.
Den laatsten bullclyn meld dat zynen staet voldoende is.
 M. Dubus is volkomen hersteld. Men heeft hem gisteren voor de
eerste maal in de zitting tegenwoordig gezien.
‚— Eergisteren avond hebben eenige jongelingen de straten door‘
loopen roepende : weg met de [штоф/кв universiteyl! en hebben aen
de Broeders der christene scholen een sohomminkel gegeven ; meer

door Doornyk zal moeten loopen. Den redenaar wilt dat men zich
slechts bezig houde met de groote colnmunlcatlo van Antwerpen
dan borgemeester met de wacht bygekomen zynde heeft er vyf of zes
met Keulen; wat aengaet alle de hyhoorige takken op Oostende ,
Namen, Bergen cnz.,vhy vind die onnuttig om dat er kanalen genoeg « by den kop gevat en het overig is op de vlugt gedreven.
—- Nog eenige zamenrottingen hebben des ander-dogs plaets ge
zyn. Dien tan gevolge zal hy stemmen voor het ontwerp van het
gouvernement. door conoessien , en zoo men geene concessionnaris- ‘ had en- de geroepen van : Weg met de priesters! ‚Угу met de kal/lo
lyka universiteyt! zyn vernieuwd. Verscheyde persoonen zyn aengc~
son kan vinden zal hy ook het noodig geld stemmen.
houden , onder welke men bemerkt den sieur Roussel , gewezen dis
‚ M. Teichmann, geeft eenige bezonclerheden over de voorloopige
trikt-kommissaris.
`
werken voor den yzeren weg, welke reeds van 1831 begonnenzyn

en sedert dien gedurig voordgezet cn verbeterd. Ну herrinnert dat
Napoleon ecn kanaal had beginnen ta delven ‚ om Antwerpen met
den Rhyn tc verecuigen , en dat, toen Belgien in 1814 aan Holland

GEND , 22 maaar.

Over eenige. dagen heeft men het laetste getouw eener fabriek

vercenigd wierd , dit laetste het kanael naer ’s Hertogenbosch in

dezer stad in werkzaemheyd gesteld. Ter dezer gelegenheyd had men.
het zelve gekroond , en gelyk men wel kan denken, heeft man het
orangnie-klenr niet gespaard. Den baes heeft zich over dit gedrag van

plnets van naar Antwerpen deed afloopen. Dit voorbeeld moet genoeg
zyn nm do inzigten van` Holland wegens Belgien te bewyzen en do
noodzakelykheyd van ons aen deszelfs dienstbaerheyd te onttrekken,
en do yzere wegen alleen zegt hy bieden ons daer toe den middel
nien. Ну vertoont breedvocrig dat de stoomwagens waer van men de
voortrefielykheyd zoo hoog geroemd heeft, in Belgien niet gebrnyk
baer. zonden-zyn.`
- De zitting word om vier uren en half gesloten.

zyne meesterkneehten wel te vreden getoond en hun in de herberg
St-Arnaut eens lustig laten drinken. Terwyl dit drinkpartytje om
elf uren en half des nachts nog duerde, heeft den sieur Van Kiel
donck geloofd dat het zyne pligt was van deze Wevers de herberg te
doen verlaten! Gelyk er by de ornngisten geene vreugd kan zyn , ten
zy er den naem van _Orangnian uytgesproken word , heeft dezen ook
by deze drinkbroeders niet vergeten geweest, want men verzekert
ons dat man te middernacht, op straet nog heeft hooren roepen:
Leve Ora ngnía!
À .

Zitting can den 20.

De zittingword om een ucr geopend. ч Na de namelyke oproe
ping word het verslag gelezen cn aangenomen.
tiet. order. van . den 'dag .is het voordzetten  dcr beraadslagingen

over het maken van eenen yzeren weg.
l

bedert het mislukken van hat schominkel voor het paleys van
den bisschop , zyn de pompiers in haet by alla de schominkalaren

im

'l ’MBNGELINGEN.
Aon den Opsteller mn den Vaoaazzsnsa.
Ik moet dezen beginnen met UEd te verzoeken eene drukfaut te
herstellen die in тупел voorgaenden briefgeslopen is. Не! is geene S.
die op eene der kolonnen stoet maar eene J. Deze letter beteekenrl

het woord JAKIN, gelyk B. de beteekenis is van het woord BOOS. Ik

noemen,om dat de leden van den'Sep'tsntrian beweeren dat zyn hun- ~
nen eed geschondenv hebben.
_
,
Terwyl ik hier van den eed der francs-maçons spreek, zal het luis
schien niet zonder belang zyn ik u dezen hier mede te deele. Ziet hier
deszelfs vertaling.
.
'
ik zweer my te gedragen aen de statuten en reglementen van deze eerbied
waardige logic. Ik stalen toe, indien ik meyneedig worde; dat men my het hoofd
afhouwe, het hert an de ingewanden uytrukke , myn lichaam verbrande en tot ‘

zal UEdl verdere uytleggingen geven van deze geheyme woorden

ssschen verteere , myne :taschen in den wind werpen , en dat myne gedachtenis l

van welke de francs-manen"qu groot werk maken dat zy die niaer

in vervloeking zy aen alle de kinderen der weduwe (1).

durven'epallon zonder пук te spreken. Het eerste is het woord van den
graad van leerling (alias metsers-knaep) ; hat ander is he“l woord van
dengraed van compagnon (alias metser). Door deze k layne uytlegging,
van welke er verder in den [тис/пиит der francs-maçons zal ge
sproken worden, kan UEd reeds zien , dat ik in het geen da vry-met
salary-aangaat , niet zeer vremd ben , nogtans deze kleyne faut , van
eene S. voor eene J._tedrnkken, had do francs-maçons van de Sepien

Nu , de franc-maçons uyt den Sapientn'on willen `houden steen dat
er eenen onder hun zynen eed is te buyten gegaan, die hy heeft
afgaleyd wanneer hy vry-metselaor geworden is. Meer wat zullen zy

trion verheugd, om dat zy in myne inlichtingen iets ontdekt hadden,
het welk niet zeer nauwkeurig was. Мпег dat zy zich niet vergissen,
zy zullen wel ondervinden dat ik van alles wel onderrigt ben ‚

an dat zy wel nevens het ey geslagen hebben, met eenen hunner broe

antwoorden wanneer ik als eene daedzack daerslel dat zy alle , to
beginnen van den Venerabelen tut den geringsten .broader toe,hunnan
eed geschonden hebben, met zich in de logia met politieke zaken
bezig te houden , terwyl dit door twee artikelen van hun reglement
verboden is. lleeft den venerabclen ambassadeur niet meermaals
reeds hat voorbeeld gegeven? Is hy de andere broeders niet voorge
ga'en ? En men wilt alsdan zynan haet en nyd tegen eenen simpelcn
broeder laten uytsehynan , torwyl man den Venerabelen zou moeten i

dersverdaehtte houden dieçr niet meer schuld in heeft dan den Vene
rshelen zelve. [у doen zoo-vele onderzoeken , zy bedreygen de gene
(i) Jejnre de me conformer aux statuts et réglemensrde cette respectable loge,

op wie zy achterdocht hebben , en vinden geene uytdrnkkingen
stork genoeg om tegen die nyt tevalleq welke zy valsche broeders

Je conseils, si je deviens parjure, Шатёр la tête tranchée,la cœur at les entrailles

arrachés , mon corps brûlé et réduit en cendres , mes cendres jetés aux vents ‚
ct que ma mémoire soit en exécration à tous les enfans de la veuve.

(14)

°

Íryken en -uyt te breyden. Hier toe dient tot voorbeeld de fabrie

011101111 OLYMPIQUE im 111. Loxsse'r ,
katie der hoeden. Zoolang de hoedemakery inRusland niet wel gekend was, wierden er groote verzendingen van hoeden, zoo

sl'rviî sim LA resine nes niîcoLma'rs, А man.

van Mechelen, Lokeren en elders nacr Rusland en Polen gedaen;

Aujourdh`ui samedi , 22 mars, RELÃCHE. - Demain dimanche, définitive.
meut. pour' Privaat-dernière représentation, spectacle brillant ‘et extraordinaireî

sedert dat deze nyverheyd, naer de oorlogen met Buonaparte
eene uytbreyding ontvangen heeft , is het op doodstraf verboden
nog eenig hazenvel uyt Rusland te voeren. Het geen Rusland ten
opzigte der fabriekatie van hoeden doet, waerom zou zy het voor
het vlas niet doen indien er het zelve voordeel aen vast was ?
«De klassiñeatie van de vlassen, die wy gegeven hebben , kan
»niet wederleyd worden. »
Zoo spreekt de kommissie in haer verslag.
Het geen wy van die klassificatie gezeyd hebben, de preuven
die wy bygehragt hebben, zullen lll. de Pouhon moeten over
tuygan , dat zyne klassificatie kan Wederleyd worden, en dat de
leden der kommilsie van koophandel en nyverheyd ook konnen
misslagen begaen.
Wat nu den prys van het vlas onzer Vlaenderen aengaet, Wy 1

gelooven de volgende tabellen als echt te mogen voorgeven, wan
neer onzen vlas-en lynwaedhandel de uytbreyding en bloey be
komen heeft van welken hy vatbaer is.
`
1.
2.
3.
4.
5.
65.

61.

44.

37.

30.

De kommissie is altyd met die vrees bevangen , van de andere
landen ons vlas te zien kweeken , wanneer Wy niet toelaten dat
het vryelyk uyt ons land gevoerd worde, als of elklandalles kon
voordbrengen volgens beliefte l De leden der kommissie moeten
weten dat sedert 50 jaren alle landen moeyte en arbeyd aenvven
den om vlas te winnen, en dat, niettegenstaende alle-poogingen,
nog niet een land vlas heeft konnen opoogsten gelyk het geen der
Vlaenderen en van Silesien. Silesien en Vlaenderen, zoo voor

dans lequel chaque sujet exécutcra ses plus beaux exercices , et on représenteia

pour ln 1е et dernière fois : Le Carrousel, ou Les Aventure: chevalclcsques de
He'ros .ie la mouche et de son écufei', ащс la belle Dulcine'e du Toben:I

scène équestre à grand spectacle.

щ

‘
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и
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BORS VAN ANTWERPEN, van
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Uytgest. schuld
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11
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n
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ons 21 sins-r.
E. rente te Amst 63
ld. te l’. L. en A. 41
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1/2
7/8

het garen als het lynwaed, zyn nog ver van geevenaerd te Wor

Oostenr.

Metalliken . . . . . .

Cert. Falc . . . . . .

den. Alle vrees is dan vruchteloos; de vrees, welke de kommi's
sie schynt opgevat te hebben , is maer een ydel voorwensel om
den vryen uytvoer van liet vlas te konnen begunstigen , ten na
deele van een half millioen onzer medeborgers, om eenige grond
eygenare'ii te bevoordeeligen..
.

Polen.

n

Watan den ig maerte |8341
Mynheer!
Mel genoegen heb ik in uw geeerd nieuwsblad verscheydc aanmerkingen ge
lezen . zoo regtvecrdiglyk gedaen ovcr hel slecht uytoeiïenen der policie, bezon
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deilyk in West-Vlaenderen. Het is te verhopen dat deze yaenincrkingen, in асп—

dacht genomen zynde, ест/й voordeel zullen gedaen hebben; ik twyfi`ele geonzins
ofdit is geschied voor het a gemeen .‚ meer , wat onze commune aengaet, iu deze
ziet men geene de minste verandering.

Ямищ.

Koolzaed . . .

.. .

l
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fr. с.
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1`г. с. fr. c.
26 50 l 93 »i
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Sedert ontrent een jaer zyn er hier twee doodslagen gebeurd in vcrscheyde
hei bergen ; men s rak alsdan van de policie te doen onderhouden , meer eylaesl
den voorstel \\\icr gedacn
Misschien nner nog (‘) veertig jaren rype over
weging zullen wy in ons gemeente eene policle bekomen , en alsdan zal zy kon
iien verbeterd worden. Het is aenmerkensweerdig dat wy hier geene policie heb

Heulzaed . . . . . .
[dem goedensmaek.
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11
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ben, daer er l_oni zoo te zeggen . geene gemeenten zyn weer zy zoo noodzakelyk
is ; wy zyn aen de grenzen van Vrankryk; geheele dagen en nachten is ons ge

Quinquet-Olie . . . . . . . . . . . ,
Lautern-Olie . . . . . . . . . . . . .

meente als licstormd van de blauwers, (ti-audeurs); die outaerde menschen
nooren de rust van elken bor er, en door hunne geweldenaryen brengen zy
zomii'yleii den schrik in ganse 1 hetgcmcenle Zondaglaestleden was eene bende
van deze in zekere' herberg handgcmecn geworden niet de borgers die hun geluk
kiglyk overmeesterden en buyten dreven; niacr bnyien gedreven zynde, zyn z к
zoo woedende geworden , dat zy, zich gewapend hebbende met zware stokken ‚

een groot decl der glas-vensters verbryzeld , en , om zoo te zeggen, de deur van
het buys overweldigd hebben. liet was een weynig na negen uren 's avonds ; alle
de bergers kwamen uyt hunne hu'yzen ; het gerucht was zoo groot , dat men he:
hoorde tot ver afgelegen van de aets. Dat woedende volk riep te wapen (aux
firmes) , de borgch wilden den a arm kleppen, zy. waren alle bereyd hunne ше
deliorgers die nog binnen waren le helpen, moei-niemand durfde zich den eersten
aen de woede van dat volk blootsiellen; men sprak van de wapenen der borger

wacht om dit canaille |e verdryvcn, meer zy waren ergens opgesloten : men ver
zekert dat den burgemeester het ook was in zyne wooning (misschien heeft hy
het niet gehoord) , toen men reeds regt over zyn huys gedurende eene halve uer
geweldenaryen begàen had. Indien ons brandblusscheiide getu g, waer van wy
ook sedertceuige jaren voorzien zyn, van zoo goeden dienst is a 11 de wa enen der
borgerwacht, wy hebben niet meer den brand le vreezen , dan de gewe denaryen

der hlauwers.
De bo'rgers wenschen vuriglyk dat fr maetre elen genomen worden. Het ge
rucht heeft geloopen dal er iemand was dood es agen, het is vnlsch ; verscheyde
persoonen zyn gewond , nogians geene doode yk.
_
'_
_
lk verhoop dat mynen briefeeue plaets zal bekomen m uvv geeerd nieuwsblad.

Eenen min/iaer der rust.
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ADVERTENTIEN.

BORGÈRLYKEN STAET DER STAD GEND.
л Ноише1у/1еп шт den 19 тает.

Jacobins Teirlinck, oud 52 jaren , bakker, met Isabella vsn Ooteghem ,.34 ja
ren bczondere , beyde St. Salvatorslraet. - Livinus van der Schucre, 23 jaren ,
degliocner, met Maria Scapieau , 39 jaren , dagloonster , beyde Rogierstraet.
Overledene can dan 19 tot den 20 maart.
Joanna de Buysser, oud 85 jarCD 1. dienßimßyd у Pl'inCCthf»_- Maria van den
Bossche, huysvrouw de Kokcr, 44 jaren , Kctelvest. — Christina Sousdorf, we
dnwelmvassenr, 72 jaren, Lievegang. — Maria Athyn i‘9 l‘aren , Bagattestraet.
...Jacoba de Cock, huysvrouw Vercru s_sen , 43 jaren, Violettestraei. '- Isabella

VERANDERING VAN WOONSTE .
Den Deurwaerder CHARLES-JEÀN VAN DE PUTTE , te vooren in bedie
ning hy de regtsbank van eersten aenleg te Audenaerde, alsnu het zelve amb!
uyioelïenende bv het hol van appel en het hot” van assisen te Genil, heeft de егг
die welke zich van zyn minisierie zouden _willen bedienen, te berigten, dat hy
konit z n kanton te verplaetsen van de Vilderstraet, Na 6, in de b_piegelstrael

(Kwae ham) N0 12 , te Genil ; en dat hy buyten de akten en exploiten voor de
zelve lieven , ook bevoegd is om voor de regtsbanken van eersten aenleg en van

van Maldegem , weduwe de Meyer , 7 jaren , Donkerstraet. - Hendrik de Lae

koophandel te werken .‚ en in ’t algemeen om alle slag van akten , exploiten,

ter

protesten en verkoopingen welke door deurwaarders ambt worden gedaen te

n jaren, Brusselschestraet. — Adelaida Delannoix. huysvrouw v_an den

Tolren , 40 jaren . Doornstraei. — Prosper Duhaut, 38jaren , soldaat ‚ штат:
hospitaal.  Negen kinderen onder de 7 ljaren.
С) Het is reeds meer dan veertig jaren dat den zelven persoon nen het hoofd is

.im deze commune, en ik twyt'fol ot de policie eens is onderhouden geweest.

verrigten.

DRUKKERY VAN J. F. BLOCKEEL,
er sr. mers , 111° 16 're , 1112111).
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De Belgen zyn getrouwe onderdanen ,
maar zy verdragen geene slavern .

DYNSDAG 25 maar 1834.
Mouv -—
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M. de Puydt stelt eene groote verandering voor no ens dezen arti
kal , bestaande niet alleen in het aanleggen van „его Wegen meer
in het maken van andere wegen an ayndelyk betrekkelyk de vaar
den.
Verscheyda leden doen opmerken dat den voorstel zoodanig is nyt
gabrayd dat het onmogelyk is over den zelven nu te beraadslagen.
M. Dumortier stelt voor eerst te beslissen of dan yzaren weg door
concessie of wel door het gouvernement zal gemaakt worden.

Bausser. , 24 maar.
KAMER DBB volrxlvnn'rgßnxwoonnlßlnßa

Zitting ran den 2l.
Voorzitter M. Raikem.

Na eenige woordenwisselingen besluyt de kamer dat zy morgen

Om elf uren min een k‘vaert word de zitting geopend.
liet verslag word gelezen en aangenomen.

_

Ы. d’Huarr verklaart zich tegen dan yzeren weg om dat hy 1n het
maken van den zelven niet veel nut of voordeel vind.

over dezen voorstel zal beraadslagen.
De zitting word gesloten.

_

M. Н. Vilain XIII! tracht te bewyzen dnt den yzeren weg met
dubbele ryspooren zou moeten gemaakt worden.
_
_
M. Gendebían spreekt eene zeer lange redenvoermg uyt 1n Welke
hy tracht te werlerleggen ., alles wat er ten voordeela van den yzeren
weg gezeyd is.


Zitting van dan 23.

’
_‚
. ..

Om een ner min aen kwaart word de zitting geopend.
Eenen der gehoymschryvers geeft lezing van het verslag hetwelk
word aangenomen.

Versoheyde verzoekschriften , betrekkelyk de regterlyke om
schryving , zyn de kamer toegekomen.

M. Meeus treed in eenige nytbreydingen 0m te doen zien dat het

M.Fri'son maakt bekend dat hy eenige vragen nen den minister

stelsel van concession het voordeeligste zou zyn.
M.Ale1:. Rodenbach : Ik heb nog geeneredenvoering uytgesproken;
ik vraag om ook eenige woorden te zeggen. Ik haat ook het mo

van oorlog heeft voor te stallen , en verzoekt dat den minister nen
zocht worde in dekamer aanwezig te zyn.
’

nopolium, en indien ik overtuygd ware dat den yzeren weg eenen cent
aen het volk moest kosten, ik zou er tegen stemmen , maer ik geloof
nadien te zullen bewyzen dnt den yzeren weg aen het volk niets zal
kosten. Ik heb den grooten yzcrcn weg van Liverpool naar Manchester
niet gezien , maerik heb de geleganheyd gehad van over den zelven
met eenige Engelschen te redeneren. 0p eenen yzeren weg is er een
atoom tnyg не" welk men een groot getal wagons vast maakt. Deze
wagens behooren toe nen bezondere parso'onen , met welke wagens
men alles kan vervoeren , koloniale koopwaren, katoen, en zelfs

kiekens. (Men lacht) Ik vraag nu dat de algemeene beraadslaging
gesloten worde.
De algemeene beraadslaging wurd gesloten.
Morgen openbare zitting.

I d" i

I

Zitting van den 22.

Ош twaalf uren en half word de zitting geopend.  Na de lezing
word het verslag dcr voorgaande zitting aangenomen:

. ‚

liet order van dag is het voordzetten der beraadslagingen over den
ĳzeren weg.
Men is uen den eersten artikel gekomen , luydende als volgt :
Art. r. Er zal onmiddslyli voor eheel het ryk een stelsel voor eenen zeren
weg aangenomen worden , hebben e voor middenpunt Mechelen , en zic yvan
dende ten oosten nner de grenzen van Pruyssen langs Leuven , Luyk en Verviers;
ten noordcnop AntwerJ’en : ten westen cà) Oostende langs Dendermonde , Gend
en Brugge; en ten zuy en op Brussel en e grenzen van Vrankryk.

шипит VAN mmmm — WISSEN BEELDEN- Y

De dagen derlfoire zyn gemeenelyk een tydstip dat door vele
kwakzalvers gëexploiteerd word; het is ook uyt dien hoofde, dat

eeniegelyk weynig geloof geeft nen da groote plakbrieven die op de
hoeken der straat te vinden zyn. Wy konnen deze welgepnste'voor
zigtig'heyd onzer medeburgers niet mispryzen , die zich door statige
en everdrevene annoncen da centen uyt den zak niet laten' jagen',
integendeel dit bewyst in het voordeel onzer bevolking dat zy zich
niet ligt laat bedriegen. Doch indien het prysbaar is mistrouwan te
hebben in de vlayande woorden en pragtige afkondigingen metwelke
men de ligtgaloovigen maar al te veel by den' neus leyd , zon het ten
onregt zyn indien men alles , wat men aan het gezigt derlieŕhebbers

aenbiad’jop‘da zelve linie plaatste en door het zelve vonnis ‚ als on
waardig van de algemeene aandacht te vestigen, veroordeelde. Het
were immers nietjuyst dat men do belangryke en kundige vertoonin
gan van dan vermaarden peerdenryder, M. Loisset, met het marion
ncttenspel der tentatie van St-Antone wilde gelyk stellari ; het
ware als of men dan zanger der Leesten aen den dichter de Lamar
tine , of dan opsteller van Moeder Gazette een M. de Chateaubriand ,
wilde vergelyken. и Er is geenen regel zonder uytnemingen n zegt
`:nen , en deze spreuk is waar byna in alle gevallen. Waren wy ver
oordeeld om voor de lezers van Moeder Gazette te schryven , wy zou
den onde boeken doorsnuŕfelen , oude kronyken te raden gaan en
voorbeelden by de Chinezen of Hottentotten zoeken , om ons gezegde

te staven; doch deerwy betargedacht van onze lezers hebben opgevat,
willen wy hun alle _onnutte woorden sparen , en de llottentotten ‚

-Chinazen en kronyken voor Moeder laten , en Aons met de foire , of
om beter te spreken , met iets dat ter gelegenhayd der zelve in deze
stad te zien is , bezig te houden.
 Hotvvoorwezp..dan., van walk wy hier willen handelen', is hat
-lsabinet aan «ahnen beelden , het welk op St. Jooris-hof alhier te be
wonderen is. Dat man щите: inbeelda dat dit onbeweegbare beol‘

'den zyn gelykmenzoo- dikwils gezien heeft , of niet denke dat het

van die gevocllooze voorstellingen zyn ‚ die door niets de aandacht

Er word beslist dat den minister van oorlog zal verzocht worden
om morgen in de zitting te komen, ten eynde op da vragen van M.
Frison te antwoorden.

llct order van den dag is hat beraadslagen over den voorstel van
M. Dumortier om te weten oßden yzeren weg door het gouvernement ‘
zal gemaakt worden.
‘
‘
M. Zonde verklaart zich voor het gouvernement.
‘ ‘

M. de Puydt trekt zynen voorstel van gisteren in, om dnt de kamer
het order van hare beraadslaging veranderd heeft.
д ’
’
" l
M. Jullie» spreekt ten voordeele der concession. (Terwyl-.dan года:
naar bezig is met spreken ziet men M. Dumont, gekweld door het
flerecyn , de zaal ingebragt worden.)
M. de Man d’Auenrods zou begeeran dat er eenen yzeren weg van
Leuven tot aen de grenzen gemaakt worde, om tot proef te dienen.
Verscheyde leden spreken nog voor het stelsel van concession ,
het welk door den minister van het inwendig bestreden word.
Men gaat eyndelyk tot de stemming over wegens de volgende
vraag :
I
.. `

к Zelden yzeren weg, van welken er in het ontwerp van wat.
a gesproken word , door het gouvernement gemaakt worden 'Í n
55 leden antwoorden ja; 35 neen.
y
_ `
Hebben voor esternd : ММ. Beckaert , Berger ‚ Boucqueau de Villeraie .’ Bra
bant, Coghen , ols , Coppieters, Dnvignon , de Behr, de Lamìnne, A. Dalla“
Гите, Н. Dellafaille, de Longrée . Daman d'Attenrode, F. de Marode, W. de
Merode, Denef, de Renesse, de Stambier , de Terbecq, de Theux, Devaux,
Dewìtle , d’Hana , Donny ‚ Dubois , Dugnìolle , Duvivier , Ernst, Пенни , Hye

konnen vestigen , neen 5 de wassen beelden van welke wy hier mel
ding makèn', zyn door een ineknniek zoo kundig in beweging go
steld ,’ dat men', op het eerste gezigt , b_vna zyna oogen niet kan ge
lo'oven. Dat men ‘dan eene- lange zaal veronderstelle, in welke een
zestigtal beelden gerangschikt zyn, die op een maal beginnen te
ieven, en de natuerlyksta bewegingen van eenen mensch verrig
ten , fen men zal'zieh een ﬂouw denkbeeld konnen vormen van het
belang , het welk de tentoonstelling op St. Jooris-hof moet opwek
ken. llier ziet men een beeld de vroegingen ‘van een slecht geweten

uytdrukken ; daer’ziet men de vermaarde Maagd van Orleans , het
vaandel in de hand , bereyd om tot den slag op te trekken. Verder
bemerkt man de koningin van Engeland , Elisabeth , die het vonnis
onderteckent van Marie Stuart` ; alles in deze groep , hoofden , oogen,
handen , beweegt zich en leeft. De onthoofding van St. Jan is een

ander voorwerp het welk de aandacht van alle eenschonwers tot
zich trekt. Alles is in die beelden zoo natuerlyk nagevolgd, dat men
byna aen de echtheyd zon twyflielen ‚indien men het niet zag. ‘ .£1
_ Verdere aanmerkingen zullen wy hier niet maken , wy zullen al
leanelyk melden dat men een wassen beeld ziet danssen , en een an

'der de werkingen van eenen cskamoteur navolgen, zoo natuerlle als
eenen levenden persoon het doen kan.

‘

Wat verder dit vermaard kabinet, het welk reeds door zyne ﬁgu

rcn an mekanieke beelden da aandacht van eenieder moet vestigen ,
door elken nieuwsgierigen moet doen bezoeken , is een meeslerstnk
van mekaniek en horlogiewark dat zich in het midden der zaal be
‘vind. Alle beschrying ware hier overtollig, met moet het met de

oogen aanschouwd hebben, om zich ‚te konnen inbeelden met wat
vernuft en kunde dit stuk gemaakt is. Wy twyﬂ‘elen geenzins of een
ieder zal deze wonderen willen beschouwen , en cenigen tyd in dem
не] doorbrengen om alles nauwkeurig na te zien. Wy mogen onze

’stadsgenooten ook melden dat z_v er geene voorwerpen zullen aon’
treŕfen die de oogen van wie het zyn moge , konnen kwetsen ; dit is
eene4 reden te meer voor onze medeburgers om zich naar dit kabi

net te begaven.

_

I

Hoya , Iadot , [Аида-ой: ‚ Isabeau ‚ Legrelle , Liedtl ‚ litem

‚ Morel 0815001 z

Nothomb, Polt'vhet. Pelchat, A. Rodenbach,_C. Rodenbs , Rogier, Schaat
zels, Smits, Teichmann, Шприц. Ullena , Vandenlzoven ‚ Vanderheyden,
Verdussen ‚ C. Vuylsteke , Zonde en Вам

doende nytlegging hier over van onzen minister van oorlog be ee
ran. Verhopen wy dat zy aen de algemeene verwachting soften
beantwoorden.
‘
‘

Hebben region gestemd z MM. Angillis , Bridle, ~Dassh'elnnde , de Bronckere.

de Meer de

eersel , de Puydt, de lobaulx . de Secns , Deansanez de Biesme .

Eug. de Smet, d'Husrt ‚ Doignon ‚ Domis ‚ Dubns’,‘ Dumont , от, Eloy

Zommige onzer nrangisten sehynen meer en meer besehaemd
te worden over hnnne handelwys; het zyn bezonderlyk de openbare

de Burdinne ‚Ранен, Frison , Gendebien ‚ Helias d`tluddeghem, Jullìen,
Meeus, Ollslagers,_Pirson, Pollenus, Quirini, Rouppe, Serou Trenteseaux,

Vendel-helen, c. шиш xnn, н. vanas xnn, i.. vuymste en Wares. ’

ambtenaren , die met de penningen. des volks betaeld worden om in
het belang van het gouvernement te werken , die beginnen te hegty
pen dat zy eene zonderlinge rol spelen met de ром—{отдел freaks»

De zitting word verschoven tot morgen.

in den naem van Leopold te ontvangen, terwyl zy door hu'n gedrag,

ц

De laetste bulletyns'der ziekte van den jongen prins , melden dat
er geene vrees nopens zyne ziekte meer bestaat.

redeneringen en werken bewyzen dat zy Mangiare» zyn , en mede.
helpen om het bestaende order van zaken om ver te werpen, ten
eynde den gewezen dwingeland terug to konnen roepen. Te sterk
nog aen hunnen gewezen aes , zoo als zy dien noemen , aengekleefd,

-- Veracheyde vergaderingen van ministers hebben reeds plaats
ehad. lien zegt dat er bevelen ezonden zyn om onze troepen op
e grenzen van het Noorden te geen by een trekken

— Eene battery veldartillery is van Waterloo naar Antwerpen ver
trokken.
- Den koning heeft by een besluyt ten tytel van subsidie , eene
som van 1000 franken vergund aen de stigters-eygenaren van den
Recueil Enegelopédíqus Belge.
 Den koning heeft by een beslnyt van den 16 dezer eene som
van 300 franken vergund aen и. anoe ‚ ten tytel van subsidie , om
te voorzien in de kosten van zyne studien in het vak der schilder
kunst ter akademie der beeldende kunsten van Antwerpen.

—— Signor Paganini heeft van den koning eene gift van 1000 fran
ken bekomen.
— len verzekert dat de kommissie benoemd tot het opzoeken van
de oorzaken der oogziekte, een den minister .direkteur van oorlog
heeft doen kennen , dat zonder het geheel eens te wezen over den
oorsprong van dezen geessel , zy nogtans eenparig herkend heeft dat
de drnkking van den hals, veroorzaekt door het maaksel onzer uni

of wel nog te veel mensehelyk (orangistsoh) opzigt hebbende ‚ zoeken
zy eenen midden weg om by de patriotten en orangisten te konnen
in aenzien komen , of ten minsten om van geene der beyde partyen
verstooten te worden. 0m tot hun oogwit te komen geven zy zich
uyt voor onayds'g , als of zy geene дерму“ een sich bedden; meteen
woord zy willen doen gelooven dat zy , zoo als het spreekwoord zegt;

«noch mossel noch viseh zyn. n
Deze handelwys kan eenigzins door do vingeren gezien worden ten
opzigte van persoonen die sedert het nytbersten der omwenteling
zich met geene staetknnde of politieke denkwyze zouden hebben bezig
gehouden; meer het is belachelyk dat persoonen die in alle gevallen
zich tegenstrydig en vyand aen de omwenteling getoond hebben,dìs
in zoo vele omstandigheden hunne liefde voor het gebannen oran

gm'e-ras nen den deg geleyd hebben , nu trachten te doen gelooven
dat zy geene denkwyss hebben. Meer indien zulks ten opzigte van bs
zondere en onafhangelyke persooncn reden tot mistronwen zou
doen ontstaan, wat moet men denken wanneer men dit by openbare
ambtenaren aentrett , zy die hunnen eed van getrouwigheyd aen om
gouvernement hebben afgeleyd , en met het geld van het gouverne

formen , het kragtigste toebrengt om die ziekte te doen opkomen en

ment betaeld worden 'I

voerddnren. Zy heeft gevolgentlyk gevraegd dat er dadelyk in dit

Deze aanmerkingen zouden wy misschien niet gesnaekt hebben,
indien wy niet overtuygd waren hoe vele poogingen er door zom

gebrek onzer uniformen voorzien wierd , en dnt zy op de fransche
uniformen wierden na gesneden.

— Brieven uyt Weenen zyn alhier aengekomen die melden dat de
gezondheyd van den keyzer van Oostenryk dagelyks verbetert meer
dat hy nog nietin staet is om gehoor te verleenen. ’

mige bedienden aangewend worden , om niet voor orangist aenzien
te worden. Sedert dat wy de namen eener gekende orangiatsche so
cieteyt hebben afgekondigd , zien wy eenige deszelfs leden alle
hunne kragten inspannen om hun deel der verantwoordelykheyd in
de orengistsohe onderhandelingen en kuyperyen die aldaar gehouden
zyn , van zich te verwyderen. Dat sieur Cro net wilt aenzien zyn all
eenen persoon zonder denkwyse , dit verwon ert ons niet, om dat hy

’ ’ “

от ‚ 25 nuaz‘.

' lÉr bestaat tegenwoordig geenen twyñ'el meer aengaende de toe
bereydselen van oorlog die in Holland geschieden. Alle de regimen—
ten zyn voltallig , de oücieren zyn ingeroepen en bevinden zich op
hunnen post , de artillery is naer de grenzen gestierd , de veld-hus
italenJ van al het noodig voorzien , wachten meer het bevel nf om
zich op marsch te stellen ,` en de vlotte in de Seh'elde is merkelyk

vermeerderd. Alle deze toebereydselen van onzen gewezen dwinge
land moeten ons eenen verraderlyken inval doen voorzien , zoo als

dan genen van augusty 1831. Welkdani g ook het inzigt van den over
-moerdyksehen koning mag zyn, het is noodig dat ons gouvernement
'voorzorgen neme ‚ en maatregelen werkstellig make om de verrader

Vlylie oogmerken van den tronwloozen Nassnuw te verydelen.
Indien w den toestand van Holland naspeuren, het zal misschien
niet moeye yk zyn , eenigzins het doel van den ouden Willem te

doorgronden. De gestellenis van onze gewezene schoonbroeders is
nlles'netelachtigtst. De horgery bezwykt er onder dry en viermaal
verdubbelde belastingen; den koophandel is gestremd en de holland

misschien eenig belang heeft om voor geenen orangist door to gaan;
meer wy gelooven nogtans altyd dat dit moeyelyk kan "тешим
wanneer men deel maekt van eene societeyt , zoo als de gene van
Utopia , alwacr msn bewyz'en moet geven dat men orangist de sang
pur is, om de zelve to konnen blyven by wonnen. Doch ‚eene andere
zoek die ons meer zonderling voorkomt, is dat sieur F. de Porre,
kommis—greﬂier , den naem van orangist sohynt te vreezen ‚ en фа:

eeniegelyk geern zou aenzien worden , als of hy gama дельцы be»
zat. Wy zouden wemchen , in het belang van dezen bedienden by
onze regtsbenk van koophandel , dat zulks mogelyk were, en dst
eenieder hem als смуту van denkwyzo kon honden , meer daer

men hem in gezelschap aenlreft van eenen Trossaert, eenen Steven,
eenen Du Four en consorten, als lid van Utopia, en by gevolg ook all
orangist de sang pur, vele persoonen ( en vvy zyn van dit getal.)
zullen snoeyelyk konnen gelooven , dat het aen sieur F. de Рот
mogelyk is , zonder деп/туда en als onzydig in politieke zaken nu

zien te worden ; konde hy zich nopens dit punt verregtveerdigen,
en den slechten indruk verydelen welken de publiciteyt aen zynen

eche spekulatenrs zien met geene goede oogen dater zoo vele sche

naem , als ook aen den genen van eenige andere bedienden zoo al’

pen op Antwerpen zeylen; de Hollanders weten dat er hier gehandeld

eenen Vesaert, J. lllast ‚ Van den Broeck en de Smet, heeft vastge

‘word van het maken van eenen yzeren weg om hun den transit van

hecht, wy zouden de eerste zyn om een-zyn verwek tevaldoen ‚ eu

Prnyssen te ontnomen; dit alles zyn zoo velo redenen die den styf
hoofdigen koning van Holland zullen bewegen om eenen inval in
onze provincien te doen , met het vooruytzigt van voor eenigen tyd
de klagten in zyn ryk te doen ophouden , en de oppositie te doen
zwygen die hem dagelyks komt ontrusten. Wat meer is , hy heeft
nog altyd zynen veldtocht van 1831 in het geheugen , en het voor—
deelig verdrag voor Holland dat hier van het gevolg geweest is.
Indien men eenige aandacht op deze aanmerkingen wilt vestigen ,
men zal zich gemakkelyk konnen overtnygen dat zy van geenen
grond ontbloot zyn.
Doch, is het weer dat Holland op onze kragtaloosheyd rekent en

hem te aenzien als eenen- kommmis’greﬁer sondes“ ¿anhela , het
welk , in alle geval , van -veloals eene zonderlinge zaek sou aanzien

worden.

Den Manager de Gand is woedend om, dat men дары-деп “n
den prins van Ora‘ngnien verkocht heeft , hy zegt dat het севера

tríots'eke die/le is. Indien het eene diefte is eenige voorwerpen der
Nassauwen te verkoopen om hanne schulden te betalen , wat neem
zal sieur Froment aen de strooperyen en afperssingen geven die dal!

gewezen dwingeland, vyttien jaren lang, op Belgien gepleegd heeft?

steun maekt op de moedeloosheyd van ons leger , het kan wel eens

Den tolk onzer regentie , den sieur Ch. Froment, maakt от

tot zyn nadeel leeren dat de belgische soldaten van 1831s de zelve
niet meer zyn van 1831. Het is geenen du Failly die nu aen het hoofd
‚van het departement van oorlog is, het zyn geene ongeoeﬂ'ende bor—
gers die wy aou hun work zullen moeten ontrnkken om tegen den

bekend dat de regentie met eene strenge ”решу/веде! hner наш"
lyk onderzoek nopens het seheminkel van den'ö dezer voordoet. Wl
twyñelen geenzins aen de onpartgds'ghegd van onze regentie z'n som

,vyand te zenden; de Hollanders zullen Belgen aentreﬂ‘en die hun

wegens het bovengemeld onderzoek , is het ons zeer moeyelyk hiv!

nen aenval zullen wederstaen en hunne rooversbenden zullen tern

in hunne moerassen dryven. Dit zal het gevolg zyn van eenen aenva
indien Holland den zelven durft wa en , en indien ons ministerie de

maetregelen en voorzorgen neemt io den tegenwoordigen toestand
vereyschen. Want wy moeten ons niet bedriegen , де Hollanders we

ten wel dat er vele onzer soldaten in verlof zyn , dat de generaals
Bozen, Magnan, Ilurol en andere aen het hoofd hunner troepen niet
zyn. Dat het gouvernement dan op zyne hoede zy , dat het ons leger
ook voltallig make, dat het de krygsoverheden op hunnen post roep.

en wy zullen geene vyandlykheden van Holland te vrnezen hebben 5

ons leger zal het hoofd weten te bieden aen de troepen van over den
loerdyk.

mige gevallen , maar, volgens inlichtingen die wy bekomen hebben

nen da strenge onporlgdíghegd vanbergemeester en schepenen volto“
men geloof te geven. Indien den afkeer van het gedrag onzer policiß
door de regeutie , die de openbare rust en order moet doen handbr

ven , ons niet reeds aen de
ońgdf'gheyd onzer stedelyke overheid
had doen twyﬁ‘elen , vry zou en hier toe reden vinden in het ватт
еп do ondervraging welke den geheymsehryver der regentie , si"!r
Rottier,
doen ondergaan.
aen de agenten
ndien van
onzepolicie,
regentie
zaterdag
met eene
op het
strange
stadhnys.
минув-у

heyd tegen de stoordera van het order en der openbare нити!“
werk geen , wy gelooven dat zy венец anderen weg во. meten lll'
steen , voor steer man sende woorden van siear l’i‘onsesstssl‘tt'hl"f

`

,Wy туши geenzlns of onse afgevaardigden zullen heden vol

geven.

( 3)
der engelsche taal van de‘ jon'ge'priuses ; den eerstenl was eene'n 
Velseheyde borgen dezer stad, spĳtig over het vertrek van и.
Loisset , hadden dezen vermeerden peerdenryder verzocht, na het

syndigen der goede week , nog twee vertooniagen te geven. M
mm» attyd bereyd om sen het verzoek der gentenaren te voldoen,

had hier in bewilligd , meer moest de toestemming onzer regentie
hebben. Deze heeft zich niet zeer gewillig getoond ‚ cn wy komen te
vernemen ш zy I. Loisset voor twee vertooningon zoo veel. wilt
doen betalen ‚ als dat hy tot hier toe voor eene geheele maand. be-l
held heeft.
ъ
len klu niet denken om welke reden de regentie op deze wyze
met И. Loisset wilt handelen. Zou zy misschien begeeren dat men
geene hulde meer in de barak doe aen onze nationale kleuren om dat
zy dezelve niet bemind? Zou zy misschien een het verzoek van eenige
baerdelooze schominkelaren willen voldoen die er niet geern de pom
piers zien? ‘Vy konnen ons niet inbeelden dat er andere redenen zou’
den konnen zyn , ten ware men veronderstelde dat de regcnlie hare
geadrninistreerden van de vertocningen van liloissel wilt berooven,
om huren direkteur van den grooten schouwburg le bevoordoeligen.
— Den vermaerden Paganini heeft voorleden vrydag, in den groo

ten schouwburg, een concert gegeven. Allen lof, welken de fransche
en belgische dagbladcren dezen muziekant toegezwaeyd hebben ,is
nog vor van een denkbeeld van zyn spel te konnen goven.Alle woor-`
den ‘zonden hier vruchteloos zyn ‘, men moet Paganiui hooren om er
to kunnen van oordoelen. Wy zullen dan alleenelyk zeggen dat er
plaats te weynig was in de zael, en dat verscheyde vremdelingen

vvaren in stad gekomen om den verniaerden violspeelder tc bewon
deren. Op het eynde van het concert , wanneer Paganini zyne vor-4

nakkeude variation
d had , is er cene kroon op den theater
gewor en, die door en orkest-meester op het hoofd van den beruch
ten ita ianer gesteld is.

Na hel concert hebben de muziekanten van het orkest van den
grooten schouwburg Paganini, aen het hotel alwaar hy afgestapt
was , met eene serenade vereerd , walkers verscheyde stukken toe

Franschrnan on deu anderen eenen Engelschen. lien kan wel denken

dat de Franschen en Enge-.lachen niet beter in hof van den Heeg ge- ‘
zien worden dan de Belgen.
y
De weynilge genegenheyd en liefde , welke de Nassanwen nog on

der cen Ilee der natie behouden hadden, verliezen zy dagelyks meer
en meer. Dc zaak der diamanten heeft de oogen aen vele doen open

gaan nm te doen zien door welke onedele middelen men de schelm~
stokken 'der prinsen wilt bedekken.
Den koophandel van Holland isin eenen deernisvveerdigen toestand. ‘
Men verzekert dat den minister van ﬁuancien de betalingen van den

post heeft moeten opschorten; eenieder aenziet den toestand van het
buys van Orangnien als zeer nolelncbtig.
-— Alhoewel niemand meer twyﬁ‘elt wie den opregten diamanten
dief is , en het vonnis der hcllandsche regters niemand heeft kon
nen bewo en om Carrnra en niet Agrippa Diamansky als den dief te
aanzien , onnen wy niet nalaten onze lezers do volgende daedzaken ,‘

die uyt het proces van Carrara gebleken en daergesteld zyn , voor,
oogen te leggen.

‚

|° Dat den diefstal niet heeft plaets gehad door eenen'persocn , gelyk Polari
gezeyd heeft voor het hof van assisen van den Heeg , meer wel door twee; aange
zien mea de stappen van me manspersoonen bemerkt heeft op de aerde van den
terras des paleys; den eenen dezer stappen ‚ door eene leers of schoen van een
eng en net maeksel ingedrukt, scheen den voet van een fatsoenlyk man aen te
duyden , den anderen was eenen blooten voet.
’
2° Dar de gestelene diamanten zich geplaatst vonden in de slaepkamer der
prinses op de eerste verdie‘plng; het was dus отпеть—"к hun van de street tezien
gelyk Polari verklaerd hee t; t es te min daer zy in ren/sas achterliet bedstonden,.

we lkorg.
meubel een glas voor had, weer achter eene zyde stof hing die de diamanten i
Ver
3° Dat de dieven de lokaliteyten wel 'noemen kennen en vooral weten wierf
de diamanten lagen , aangezien er geconstateerd is dat dadelyk na de deur'
de
terras te hebben geopend , door het breken eener vensterroyt, zy verliebt oor
phosphorieke solferstekken , regt neer gemelde kas zyn gegaan , weer vau‘zy hetl
glas gebroken hebben , den sleutel liggende ln een kasken van _dit meubel.

— Те Bolonien in Italien komt een diefstal plaats te hebben van

den aard van den genen die in 1831 in де koninglyke bibliotheek

gejuyohd zyn geweest doer den grooten-xnuziekant, die zich verhaest van Parys plaats had. Zeven schelmen hebben den berechten gouden
had zich aen de venster te vertoonen en vervolgens verscheyde der armband der roomsebe keyzers gestolen en gesmolten. De dieven.
kunstoetïenaers in zyn appartement onthaald en dank gozeyd heeft. , gevat zynde heeft men het goud wedergevonden , en gelyk men eene
~ Het kabinet van BLdo Nsyere ia voor eygene rekening gekocht teckening van den armband heeft, zal men tragten er eenen nieu
door den graef де l’Espìne ‚ zoon van den voormaligen direkteur der wen van te maken.
munt te Parys. liet schynt dat den verkoop dier schoone verzameling
— De tydingen van Petersburg schetsen de duerte ‚ die in Zuyd-.
slechts voor de scm van 32,000 franken gebeurd is, terwyl dit ka
Rusland heerscht onder de donkersto kleuren af. Den keyzer doet al
binet , indien het in deelen in eene openbare verkocping was ver
les wat mogelyk is om ze te verzachten. Hy doet maendelyks aen el
kocht geworden , ten minsten eene som van 50,000 franken zon ор—

ken armen 20 ponden tarwe-bloem uytdeelen. Gelyk men het vec an

gebragt hebben , en ook alsoc niet voor het land zou verlooren zyn

liet gevogelte dood , is het vleesch tienmnl in prys opgeslagen. llet

6€w°`eli."í‘if .Il

ergste van al is dat den boer in de aenstaende lente geen vee zal heb»
ben om zyn land te behouwen. De ducrto begon nogtans in Crimeën
af te nemen , ten gevolge van de aankomst van verscheyde schepen

f* ‘I

r

V

n

‚

_- Sieur Nicaise, kemmandant-adjoint van het Rasphuys alhier, is
tot direkteur van het gevangenhuys te Brugge benoemd ,in vervan
ging van den sieur Van Steenwinckel, die zyne regten tot de retraite

met granen. A

-sDenGeadachen Mercurius noemt de tentoonstelling van planten,
welke de voorledene week alhier heeft plaets gehad , eene monster

- lien schryft het volgende nyt Kertsch ,in Nieuw-Rusland:
s Den direkteur van ons musœum ven houdheden komt op den
berg van Mithridatus eene aloude grafstede te ontdekken, weer in

expositie;

zich eene wel beweerde kist van cypressen-hout bevond , welke

mag doen gelden.

‘ ‘

-- Wy vernemen nyt Watan dat er op weynige dagen in die com
rnune meer dan 300 aktien , voor het opregten eener katholyke uni
versiteyt genomen zyn. Den pastor heeft voor 60 aktien inge
schreven. '
’
 Ziet hier eenige bezonderheden wegens het nieuw ontwerp van
wet over het о enbaer onderwys dat welhaast aen de kamer zal voor

twee geraemten inhield. Aen het hoofdeynd der geraemten waren..
twee aarde potjens , van het slach der gene welke de grieken ens
pharas noemden , en op een der zelve zag men eenen hond in verho

ven beeldweak , met het grieksch opschrift Skuladá. Aon het voet-~
eynde der geraemten waren twee vazen van albaster , eenen metalen
spiegel, eene kleyne tas in het zwart geschilderd en eene schoone

gedragen wor en :
vaes met roode schildering versierd. Langs eene der zyden dier vaas
Het nieuw ontwerp van wet behoud meer twee unlversiteyten te onderricht-yd men gemakkelyk de dry schikgodinneu’, met hnnae
weten : de gene van Gend en van Luyk. De graden van doctor inv toeeygeningen ; ofschoon deze vaes veel geleden heeft , bemerkt ‘
eene der fakulteyten zou door de professors niet meer , maar door men er nog verguldsel on olio-verw op , waer mede de kleedingen
eenen jury toegestaan worden. Dezen jury zon zamengesteld zyn , de beelden gevcrwd waren. Deze zeldzame en kostbare vaes moet zeer
deels u'yt professors ,"en deels uyt persoonen die aen alle onderwys

cud zyn , want men weet dat de verveerdigiag der grieluche vazen

in de nniversiteyden vremd zyn , en zouden genoemd worden als

met de verovering van Griekenland door де lionneynen` een eynde

volgt: Voor de wetenschappen en wysbegeerte, door de akademie vanI
Brussel ; voor de geneeskunde , door de provinciale geneeskundige
kcmmissìen ; voor de regten , door het hof van cassatie.
- Eenen `omlerselieyden dichter en liefhebber der schilder- en

hier noch in andere doelen van Nieuw-Rusland ontdekt is geweest »

nam. Zy is te belangryker omdat er tot hier toe niets des gelyksal

tocnknnst , ‘Ы. Sauveur Legros , oud-sekretaris van wylen den prins

Виши. ч In eenige afdrnkselen van onzen voorgaande N'

de Ligne , en oudvoorzitter van het letterkundig genootschap van
Brussel voor de fransche omwenteling , is den 15 dezer in den on

bestaet er in den brief van Vaas: eene drukfaut; er staet le valeur
d'ssn sement ; leest и valeur d’un sement.

derdom van 80 jaren te Enghien overleden.
._ len schryft ayt de omstreken van вшиты het volgende:
u Den 14 , entrent 350 mannen, toebehoorendo aen het 3° batail

lon der 13° afdeeling infantery , en 50 huzaren hebben op het bel
' oh grondgebied eenen nieuwen uytval gedaan. Deze troepen zyn
e poort van s’llertogenbosoh uytgetrokken en zyn tot aen de eerste
brug gekomen; aldaar hebben zy zich verdeeld in twee kolonnen
vaanlko’de eene tot aen Smeermaes en tot op Pieterscheim ge:

Onze vyanden , de onverbeterlyke orangisten , konnen 'niet
meer loochenen dat de oppositie in Holland dagelyks heviger
en sterker word, zoodanig dat, indien den bevelhebber der
moerassen koppig blylt't , om aen de begeerten des‘volks te vol-`
doet, en de bezwaren niet herstelt , over welke men reeds zoo

lang klaegt, hy door het zelve lot bedreygd word dat hom in
trokken is, terwyl de andere zich nner Caberg heeft begeven. Den 16 Belgien is overgekomen. De orangisten ‚ zoo wel als de patriot»

hebben de~troepen van Maastricht wederom eenen nytval gedaan. n
Ergaen byna geene dagen voorby dat wy geene uytvallen der
Hollanders en sclâenràingen van ons grondgebied moeten melden д
en mette enstaen
e it zien w y ons ministeri e geene voorzorgen
‚вощение:
dit te beletten!
„

ten, zyn hier van overtuygd; de tydingen en. nieuwsbladeren
die zy uyt Holland ontvangen , laten hun diesaengaende Башен
tWyﬂ‘el meer over, doch om hunne nederlaeg niet tc moeten
bekennen, zoeken de orangisten ergens een voordweudsel ну:

te vinden om er hunne schaemte onder te bedekken. Wie kent

.- Bezœdere tydingen nyt Holland melden dat het den raed van
staet И. Gericke 1s, die—over weynigen tyn zyn ontslag ontvangen

immers den uytvindingsgeest van eenen Froment niet? Het ia

‚Ош dat men eenige bezonderheden van den inwendigen ham

ook dezen die ons in zynen walgelyken'llleuager de Gand

del in het paleys had openbaar gemaakt , heeft men elkeen verdacht
gehouden , en versohqde persoonen потоплен. Onder deze be

door ons gouvernement betaald worden. Men ziet hier klanj

und zich den dansmeestor van den jongen prins en‘ den leermeester

kenbaer maekt dat de dagbladcren der oppositie in Holland

dat deze persconen andere willen vonnissen volgens hun eygen
u

rt)
zelven. Om dat de orangistsèhe dagbladscliryvers van'onzen ge
wezen dwingeland, met het geld het welk hy Belgien ont
roofd en afgeperst heelt, gemest worden , zy meynen dat Wy
schryvers in Holland moeten betalen om onze regtveerdige zaek
te verdedigen! Om dat den Messager de Gand en andere dag
bladeren niet konnen hestaen zonder met het goud van Holland
ondersteund te worden, des zelfs opsteller stelt zich gelyk met
de onafhangelyke schryvers uyt Holland, die de woede van den
overmoerdykschen Satrape niet vreezende, hlinne moeyelyke
zending zoo dapperlyk vervollen! Ah! deze schaenileloosheyd
— gaet te ver; maer niemand heeft vergeten wie den schryver der

.BORGERLYKEN STAET DER STAD GEND.
overledene van den 2l tot den 22 maerl.
Karel Robert, ond 19 jaren, kopersleger, buyten de Antwerpschepoort. -Y
Karel
Dauwc, 4o 'nren, kalanderaer, Lliaztrcusettrlet. -~ Lodewyk Casse,
47 jaren , soldaat se entail-e, militaire hospilacl. — Sebastianus Ooms , 25 aren ‚
soldaet by het 3с voetvolks-regimcnt , militaire lios itael.  допила ¿cols ,

huysvrouw Janssens , 42 jaren , lang Schipgracht. - etronilla Thys, 25 jaren ,
daglounster, Kelderstraet. - Francien vail Wescmacl , 58 jaren. daglooner,
Groenstraet. _Frederik Mathieu , 2o jaren , soldaet byv het a' voetvolks-regi
ment, militaire hospitael. — Franeìcs Gerardi, 54 jaren, katoendrukker,

St. Antoniuskney. — Theresia van der Brugghen, 85 jaren, religieuze. _
St. Pharaildil.  Vier kinderen onder de 7 jai-cli.

artikels van den Messager is, de eer en scliaemte zyn immers
zelden ill den blinkpot van cellen gewezen artiste décrotleur
te vinden.
'
Zonder ons dan verder met de ongerymde uytvlugtselen der
orangisten te Willen bezig houden , zullen wy onze lezers eenen
uyttrek voor oogen leggen uyt een fransch dagblad dat sedert
korten tyd te Rotterdam verschynt, onder den naem van Eten
dard. Men zal in de woorden van dit dagblad het bewys vinden

van het geen wy hooger hebben aengehaeld. Ziet hier de Woor
den van die onafhangelyke schryvcrs, en dat men alsdan van

den geest der hollandsche borgery oordeelc:
il Indien men een nieuw bewys wilde van het gclleym gedacht van
het gouvernement om door alle middelen in zyne magt eene restau

ratie in Belgien te bewerken , men zoll het vinden in de zigtbare ge
maektheyd der ministerieele dagbladercn by het herhalen van den
artikel van een duytsch dagblad , het welk in ernst nenkondigt het
lluiiwelyk van den oudsten zoon van den prins van Orangnien met
.cene dochter van den keyzer Nikolaos , die aen zynen toekoinenden
schoonzoon tot nytzet zou geven het koningryk van Belgien , daer
under ook begrepen het groot'shertogdoni Luxemburg.

CIRQUE OLYMPIQUE DE м. LUIBSBT,
вшей slm LA rmlle mis nŕcozua'rs, s Ginn.

i Alijolird’hui mardi, 25 mars, à la demande d’un grand nombre
de sociétés et pulir la clôture définitive r-t sans аисипв remite quel
conque , solelinité équestre , représentation extraordinaire , dans
laquelle paraîtra toute la troupe en général.  lll. Loisset exprime à
lill. les amateurs de son spectacle, toute la reconnaissance pour la
bienveillance dontlils l’unt honoré, el les prie de croire qu’il conser
vera longtemps le souvenir de son séjour dans la ville de Gand.
La Concurrence entre les Messageries royales et celle: МЛН: et Cal'llard ,
exercice exécuté sur douze chevaux sans selle` conduits agranch guides, par
MM. Loisset et Liebhard. -Ze' hire el Flon, scène mytholo ique, par M. Félix,
M“le Loissct et la petite Amanrld. — Les Jeux Chinois, par es jeunes Loissct,
Adolphe et la petite Amanda. - La Лени infernale , ou Le Golf/ie de cu, au

milieu duquel M. Auriol passera plusieurs fois en faisant le saut péril eux. 
L’incomparahle cheval Phénix et le superbe étalon turc Mirza paraitront sous le
commandement de M. Loisset. — Ibrahim-Pacha , ou Le Siége de Miuolonghi' ,
scène guerrière. par tous les sujets.-Les petits chevaux corses Crispin et Bi'oux.
-- Mul-t et Vivant, scène grotesque , par MM. Auriol ct Dumos. -- (IJer
Assaut de Tiempll'rl , par MM. Auriol et Goltz, qui cxécllteront divers cams de

double et triple hauteur, et franchiront 8 chevaux montés de leurs cavaliers.
M. Auriol passera à travers un cercle arni de pipes de terre et franchir. une
voiture entourée de feu d'artißce. — ilxereices et intermèdes comiques., par
M. Auriol, l" grotesque.

n Ziet daer wat onze ministerieele dagbladeren ill dell grootsten
ernst verhalen ; miler wy, die door de overhoyd niet betiteld worden,
wy reralooten uy! alle onze )wagten de veronderstelling zelfs van een dus
danig ontwerp. En zeer gelukkiglyk voor het wclzyn en de onafhan
lykheyd der volkeren zy zyn reeds wyd verloopeu die tyden , toen

Le départ de М. LOISSET est irrévocablement fixé pulir demain mercredi
matin, les personnes qui auraient quelques réclamations à lui adresser, sont
pliées de se présenter chez lui aujourdhui mardi ,jusqu`à 4 heures.l

KooPHÃÑBÈL.

eenige vergaderde koningen de volkeren van_Europa volgens hunne
grillen en belangen maekten en vernietigden, tuen zy ze parkten
als celle vuyge kudde vee , welke hun vnn Gods wege toekwanl , en
toen zy zich de brokkelingen van de koninglyke inaeltyd tot вру:
tuewierpen.


11 llolland weet wner aen het zich onder die betrekking moet hon
den ; het heeft zyn breed aendecl genooten in de europeaensclie

_
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PRYS DER KOOPWAREN TE GEND,

van den 22 тает].

Kafó Clieribon . il 41 cents. — каш Batavia, van 38 à 38 1/2 cents._- Kate

St.-Domingo , van 37 1/2 il 38 cents.  Kat'é Brazilian , à 38 cents. — Kafé Suma
tra, groenen , à 36 cents; id. bruynen , van 33 à 34 cents. — Carolina-Ryn,
it fl. l2. — Oveijarigen Ryst, à il. iu. - Roode potasch, ’s п. 16.

мввкт VAN GEND, m 01211 21 „т.
Par hectoliter.
Izumi'.
еще" '
kga;
nytpntting is ten top; onze inposten en belastingen verpletteren ons
met liet geheel gewigt van hun onderinyneud systeina.

Witte tarwe . . . . . . .
i3 50 11
12 75 11
11 .‚ ‚.
11 llet is te vreezen dat zoo lang er op den hollandschen troon zit
Roode tarwe. . . .
13 11 n
i2 50 11
n 11 в
v"
Rogge . . . . . t - . . .
9 11 )i
8 75 o
n и n
eenen afstammeling der familie van Nassauw , deszelfa innigge
.
Geerste . . . . . . . . .
9 10 11
8 90 11
11 11 ‚.
dacht, het groot doelwit zynel' poogiiigen zal wezen vroeg of Ню!
Boekwßyt . . . . - . - .
и
11
11
И
n
11
11
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den scepter van Belgien te hervatten; zy beschouwen dit bemind
ЁЯЧЁГ . .l . . . . . - . .
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koningryk als hun vaderlyk erfgoed , als eenen cygcndoul welken
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hun wettig en onbetwistbaer toekomt ; nooyt zullen zy er dell titel
Glu 5. . . . . . . . . .
11
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van afstaen , welken hun , ondanks de kragt der dingen en voltrok
Нос; (de 10 pondell). .
11
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11
11
п
n
и
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kone daedzaknn , crflyk en onversremdbaer schynt.
serOyUdem) . . . . . .
11 11 11
11 п i»
c
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»Meer zyn de wel begrepene belangen van het hullandsch volk het`
BORS VAN ANTWERPEN, vn nu 24 или.
daer in cells met de bezondere belangen van het regerende stamhiiys?
Ongetwyíïeld neen: want alle de weldeiikende burgers, alle de ware Belgien. Werkel. schuld. loi 3/4 G Spagnicn. E. rente te Amst 63 5/8 G

rampen. Het is meer dan tyd dat onze wonden gehecld worden , onze

vaderlanders verstooten uyt alle hunne kragteu zelfs het toevallig'
denkbeeld eener restauratie in Belgien. Het bloed onzer broeden heeft
cene eeuwige salicylic-linie gemaakt , en indien de poogingen vali het
gouvernement op nieuw mogten strekken om zich weder in Belgien
te vestigen , zou er dadelyk cellen algemeenen roep van afkeuring
en verontweerdiging in de geheele uytgestrektheyd van Holland op

(geen. 11
.
„

11
Uytgest. schuld
41
11
L. van 24 mill. 97
Holland. Dom.' losrenten. 95
Oostenr. Metallikeu . . . . . . 99
11
Loten van 250 g. 420
Polen.
Loten van 300 g. iio
Brasilien. Leen. te L. 1824, 72

WET OP DE BARREELEN.

.i

salu t!
y hebben in gemeen overleg met de kamers gedekreteer'l en bevelen het
t : regt der barreelen zal voorddurende geheven worden , te beginnen
в een
Art.volr.gHet

11
11
Prufxsen.
Napels.
Sicilien.
n
Rooms.

Id. te P. L. en A.
Uytgest. schuld.
been. te B. 1832.
Cert. Falc .   . . .
Leening 1821. ..
|.i
1824. ..
11
1831. . .

41
l
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7/8 Р
G
88 3/2 Р
92 i] P
92 i: P
94 l] Р

Boas VAN шзтвншм_,'ны 1111: 22 ‚шт.
Holland.
11
11

LEOPOLD, koning der Belgen , len alle tegenwoordigen en toekomenden

1/4 Р
l’
P
1/2 G
P
i/2 Р
1:2 l’

11
11
Rusland.
1.

Werke!. schuld. 4g 7/8
Uytgest. schuld. -
КашЫНеиеш. . 22 3/16

Spagnien. E. rente te Amst 63 7/8
11
Id. te Lond. 3 0l.. 42 1/2
n
Uytgest. schuld. 1:1

Amort. ‚удаль. 89

Weeneri. Metalliken.. ... („6

Idem 3 i/2 p. °/°
llaudclmactsch .
Hope en Comp.
Insc. groothoek.

7l
loo
lo2
68

7li6
5 ’8
’

n
Napels.
»t
Bmzllien.

Bankactien.. . .. 
Cert. Falc.. . . .'. 89
lll. te Londen.. . -
Leening 1823. . . 73 3/4

BORS VAN PARYS, van nu 22 или.

van den l april 183 , te middernacht, gelykvormig aen de wetten van den
'18 maert 1833 (Smets lad, Nt’l 262 en 264), ter uytzonderitlg der hier na :tenge
'wezene wyzìgingen.
Art. 2. Het ilaergesteld regt door den tarief, begrepen in llen arl. 5 dcr wet
vnu den l8 maert 1833, N0 263, zal ontvangen worden in evenredighcyd van
2 centimenvoor leenen cent.
_

eresmas rounsim.

enlisrnsi coulis Lse'rs'rizs courts. count 'nl PII 2l.

_

w

~Art. 3. Den vrydoin , door de l3e paragraphe van den art. 7 der zelve wct aen
de onllastings-peerden verleend, word tot de ontlastings-muylezell en essen

Renten 5 p. 0]., . . . . . . . .
Renten 3 р. 9/0 . . . . . . . .
Napelsclle Rente . . . . . .

uyrgebrcyd

Eeuw. зреет. Rente. .

5 1/2

Koningl. spaens. Leen.
Spaens. Rente 3 р. 0/0. .

82
п
40 3/4

Lecning der Cortés. . ..

2g

î

Den vr dom van het i'e t door de |40 paragraphe van den zelven artikel vast»
gesteld, is toepast 'k aen

et ledig , even dan nen het geladen gespan.

Art. . De woor en ; de dry lactste maanden , van «le le paragraphe van den
art. 4 er wet-,kohier van lasten (Staatsblad, N0 264) zyn vervangen door deze
`woorden : de laatste twee maenden.
Art. 5. Het regt van barreelen zal maer ontvangen worden in de plaatsen be
расы door de tabel, by de tegenwoordige wet gevoegd , welke den dag van hare
prcmulgatie uylvoerlyk zal zyn.
.
_
Art. G. De tegenwoordige wel zal den 1 april 18321. voor middernacht, hare
kragt verliezen.
Melden en bevelen : dat de tegenwoordige wel. en hygevoegde tabel, met
s r ks stem el bekleed, in het жатым geplaatsten aen de hoven , regibanken
en bestierly e overheden toegezonden zal worden, op dat zy de zelve als wet van

)ht koningryk zouden naleven cn doen naleven.
Gegeven te Brussel, dell 12 innert 1834.

LEOPOLD,

Roomsche Leening. . . .
Belgische Leening.....
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LONDEN, nel 21 lun.

Gecons. 3 p. 0/0 . . . . . . .
Brezitiaemche leenlng . . .
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74 00
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Belgische leenin . . . . . . . loo 00
Hol andsche wer el. schuld . 50 оо

WEENEN , nu 13 1141121.
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DRUKKERY VAN J. F. BLOCKEEL ‚
в! s'r. lasers , iv° 16 'ris , cena.

DEN шпик LANnEn,
De Belgen zyn getrouwe onderdanen ‚ ‘
»ser zy verdragen geene alavern .
Kms ни. у.
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zyn als чаш de ligting der kampen van Riem en Oirschot. Пот-щ _

Den Умным)“ word DRYMAEL ter week opgegeven,

den DYNSDAG , DONDERDAG en ZATERDAG te middag. ‘
Men schryft in ten bureele van den Vsnnmmmn, by St. Beef:
kerk, N“ 16, en by alle de postmeesters van het ryk.

is het zeker dat het leger vermeerderd is door da terugkomst der
varlofgnngers, en dat de kongés welke den 1 тает! moesten toe-_
gestaen worden , zeer bapneld zyn geweest. Wat ons nengaet , alhoe

wel Wy betrouwen hebben in het traktaet van den 21 may, wy

Den prys van inschryving voor’een двигала“ voor de stad _ hebben nogtaus niet opgehouden van ons in eene gesleltenia te be'
Gend , en voor de gene die het bladi'n-ons bureel komen halen houden'om alle gebeurtenis af la waeren Dus hebben wy de kempen
is dertien ﬁ'anke’n. Voor die hun blad met den post ﬁ‘anco doen behouden welke het voorleden jaer opgeregt wren , en zy,”
begeeren, is den prys zestien franken (by semester, voor op zullen op nieuw met da lente bezet worden. De ka mar mag verze
kerd zyn dat het gouvernement waakt ; de maatregelen wolke' het
betaelbaer.)
V ‘ _ .
y _
Den Удивили, die in alle provineren des ryks gezonden genomen heeft zyn vnu geenen nerd om op de tribune afgekondigd
te worden , inner gy mogt verzekerd wezen dat wy tegen alle ge"
word , is bezonderlyk voor annoncen en bekendmakingen guns
‚
'
tig. Bien betaelt vyf-en-twíntíg centimes: voor elken drukregelt. beurtenis veerdig zyn.
“Ш.
aangaat
de
tweede
vroeg
welke
my
is
gedaen
geworden
, het
Men gelieve alle artikelen, brieven , reklamen , boeken of an
is weer dat den generael Dibbets nytvallen gedaan heeft tot op eenen.
noncen franco toe te zenden.
zcar verreu afstand van de sterkte van Haestrielìt. Den generaal Еще!
De heeren inschryvers worden verzocht, om„alle vertraging heeft hem geschreven om hem te doen opmerken dnt deze oytvalten
l

z

in het afzenden van den Vansamsnsa te voorkomen , den

achstelstel van hun abonnement in den loop dezer maend, franco
te willen toezenden. 
Indien iemand eenige verandering aen zyn adres begeert, hy
word verzocht dit voor het begin van den toekomenden semester,

in onuy bureel te laten weten.

’‘

т

‘

tegenstrydig waren met den «tatu qua , en dat hy de zelve moest op
houden. Den generael Dibbets heeft ook op zyne beurt den statu qu»
ingeroepen , beweerende dat hy voor den 21 mey de krygs-wande

llingen deed welke hy nu doet. Dit heeft ons verpligt van op de meet;
regelen to denken welke er te nemen waren om dezen staat van zl
ken te doen ophouden. In het kort, Mynheeren , zal ik in stoet zyn
u te kennen te geven welke deze maetregelen zyn.
‚
М. Dumo-ìh‘er verzet zich tegen do handelwys der ministers om.

dat zy nog altyd blyvau vertrouwen stellen in de шатуна

v—

Ildelkunde.
’
lll. лишен vraagt eenige uytleggiugen wegens de zack van Luxeon

BELGIEN.

burg ,aengezien de ministers deze belofd hebben.
ld. de Метода antwoord dat hy uytlaggingen zal geven wanneer

Ваших. , 26 мим.

hy verdere inlichtingen bekomen heeft. Wy zyn hier, zegt hy , om
‘AMB DBB VOLKIVIBTBGIIWDOBIIIGIBI.

I

over den yzeren weg te beraedslagen.

Zitting van den 24.

M. Кондици- wakkert de ministers aan om op hunne hoede te zyn
tegen aanan invul die de Hollanders misschien op het punt zyn van,

Voorzitter M. Raikem.

tc wagen.

--Verseheyde leden maken nog eenige aanmerkingen wegens het
versterken van het попадают. leger , en geven den wensoh te ken
zing van het verslag der voorgaande zitting, het welk word eenge v nen van ons ministerie ook eenige voorzorg te zien nemen.
Ш. d’Huart vraegt nan den minister van oorlog of by in staet if
nomen.
Eenige petitien , betrekkclyk de regterlyke omschryving , zyn de van eenen aenval der Hollanders , indien zy eenen wnegden , te kon
nen wederstaen cn den vyand verslagen.
~
t
kamer toegekomen.
u
.
l1. dan miníiter van oorlog antwoord dat ons leger op den zelven
ll. Frison vraegt een den minister van oorlog eenige uylleggmgen
voet van het geender Hollanders bestaet, en dat hy vertrouwen
over de versterking en byeentrekking van het hollandsch leger.
l. da Renesse vraegt of den minister maatregelen genomen heeft heeft in de dapperhey'l onzer soldaten, zoodanig dat hy niet twyf
felt of dat wy in staet zyn van aen onze vyanden het hoofd te
om de uytvalleu van de be’zettingvan Maastricht te beletten.
Ш. Bouin , minister can oorlog: Dc onderrigtingen welke ik onlangs
bieden.
Het order van den dag is het voordzetten der beraadslagingen
ontvangen heb uyt Noord-Brabnud stellen my in stoet van nen te
» ~ n" ‚
kondigen dat de kantonnementen van het hollaudsch leger de zelve over den yzeren weg.

De zitting word om twaalf uren eu half geopend.
Na de nnmelyke oproeping geeft eenen der geheymsehryvers le

ы
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Am dan Opstal/ar van den Viessmann.
Le bon roi Dagobert
Avait min ses culottes à l'envers
Onu Lun.

licht ver-schynen , moet ik I'Ed. heden van eenenandereu koning
spreken ; van eenen koning uyt uwe stad , eenen koning zonder
troon, eenen koning zonder ryk. Gy zult misschien denken dat het
eenen vervullen de Coninck is , welken ik hier wil bedoelen , oh!

neen; het is van eenen opregten koning ,van eenen koning onder
wiens onderdanen nog geene omwenteling is nytgeborsten , met een

woord van den koning der Gaag/schieten dat ik hier eene melding

т! niet gelooven , I.llynheer , dat ik ША. hierde wonderlyke ge
schiedenis van den vermoorden koning Dagobert zal verhalen , zy is

wil maken. Dat men hier myne woorden niet verkeerdelykvuyt
legge. Омут/Цет- heeft by ons Gentenaren, eene beteekenis van

immers te wel gekend om er nog van gewaeg ‘te maken ; zy is , even

welke sieur Ch. Froment misschien eene voldoende uytlegging zou.
konnen geven, eene beteekenis die by eenieder niet veel in een

als de geschiedenis van Uylenspiegel, Fortunalus en Reynard denVos,
het voorwerp van menige onderhandeling onder de kinderen en
dienstmeyden , en ‚ zoo men zegt, is zy nu door den zanger der Lees'
te» lot stof van een heldendicht gekozen. Ind'erdaed , den opslellar

van lloader Gazette zal er meer dan eens gelegenheyd in vinden , om
Dagobert met Willem in vergelykenis te stellen en te doen zien dnt
het een minder bezweer was de noodige kleeding van het juysta
midden omgekeerd te hebben aengednen , dan da regten en
vryheden des volks te hebben onder den voet getreden 5 wel is
weer , Dagobert droeg maar eenen houten sabel, doch dezen kon
niet veel leed doen, en had vader Willem niet anders dan eenen
houten Sahel gedragen , men zon misschien nooyt het bloed te Brus
sel , te Wehlem , te Contieh en op andere plaatsen hebben zien
“momen/Zulke en andere vergelykingen konnen zeker door den
dichter niet vergeten worden , en zullen niet wcynig toedragen om
zyn werk , onder meer dan eene betrekking , belangryk te maken.
Щеп kent de inbeeldings—kragt van den zanger der Leuten, men
weet met wat geest zyne vermaerde ритме/пел zyn opgesteld , het
is ook om die reden dat men den eersten zang van dit zonderling
heldendicht te gemoet ziet , het welk Moeder wnerschynclyk in eenen

harer eerste N" zal afkondigen.
‘
ln afwachting van de geschiedenis van Dagobert te zien in het

word gehouden , maer het isdeze beteekenis niet die ik aen de hoe‘
danigheyd van onzen eersten stedelyken ambtenaar wil gaven , ja

ik protesteer tegen elkeen die my den bedoeldeu koning anders dan
als opregten Gaeyschíator zou willen doen aanzien.
"
Nu , den koning der Баев/астме" vnnGend is dezen , welken door

Moeder Gazette den welbcminden wethouder genaemd word , en die in.
het algemeen onder den ﬁrma van sieur van Crombrugghe, borge
meester der stad Gand , gekend is. Dezen koning , zoo man weet , heeft
zich over eenigen tyd nner Brussel begeven en is oldaer ziek gevallen;
genezen en terug by zyne бас-уютен?“ zynde, hebben deze door:l
een‘liedeken de herstelling van hunnen koning willen vieren. Не“:
wegens dit Iiedeken dat ik gemeynd heb UEd. een woord te melden;
Het zon niet mocyelyk zyn te roden wie den opsteller van dit
fransch liedeken is, wanneer men eenige ueudacht vestigt op de uyt
drukkingen die er in te vinden zyn , uytdrukkingen die dagclyks
de kolonnen yan den walgelyken Messager da Gand versieren. liet

liedeken bestaet nauwelyks uyt dry konplettcu cu meu spreekt er in
van атеизму)“: regeringsloosheyd, van brandstr’gler , poignard , vergiﬂ
en andere dusdanige aenganaemhcdan die voor eenen oraugist Fri-.ay
konnen schynen , maar my zonderling voorkomen , in een gezang

ter herstelling van eenen koning der Gaag/schieten. Waarom van geene
ŕ

_ a
«fi

(2)
baìsade is onderbleven. Onze woelzieke vyandan schenen ten ayude
van hun latyn , wanneer eenen van hun voorstelde poogingan aen
te wenden, om de verkooping van paarden van den prins van Oran
gnien tot voorwerp van eene orangistsche vertooning te doen
dienen. ’ ‘
‘
' —

Dezen voorstel beviel de kopstukken der orangistery zeer wel, en
zy naman het`besluyt van de verkooping van Tervueran te exploite
ren. Zoo gezeyd , zoo gedaan; elkeen stelde zich aan het werk. De

advokaten stelden eene consultatie op om te doen zien dat het ver
koopan der paarden van dan prins niet gaeorlofd was, en dat Bel
gien eene diefte en stroopery ging begaan ; de dagbladsehryvars der

niet gelukt heeft , gelyk versqbeyde andere rondloopers die op meer
dan eene plaats met hunne intoekeningslyst zyn mogen vertrekken

galyk zy gekomen waren zonder eenen cent (want de lyst is in gul
dans en centen) bekomen te hebben.
‘
Terwyl da orangistan eene inschryvìng openen tot het betalen
der paarden van dan prins van Orangnien is er eenen onzer onverha
terlyken , (die den naem van bode of brie/'drager bekomen heeft) ‚
welken man zegt ook eene insehryving te vragen , tot hot bekomen
van aan nieuw peerd. Dezen is den sieur S .... .. dia sedert eenigen

tyd zyn paard en zynen knecht heeft gebruykt om alle tydingan ,

party strooyden uyt dat dan oostenrykschen ambassadeur tegen het brieven , liedekens an andere zaken , welke de orangisten konnen
verkoopen geprotesteerd had ; het overig gespuys der orangisten aangaan , aan zyna medemakkers bekend te maken. Wy туши
varspreyde deze tydingan , die man welhaast ontdekte in de fa
grootalyks of dezen sieur in zyne vraag zal gelukkan.
briek der onverbatarlyken gesmeed te zyn.Alles dan om de verkooping
te doen mislukken was vruchteloos , maar da orangisten bleven by
Sieur Froment , in zyuen Manager de Gand van zondag , verge
hun voorgenomen ontwerp , en wilden , kost wat kost , nog eens by
lykt zieh aan eenen duyeel. De vergelykking scbynt op den eersten
deze galeganhayd teekan van leven geven.
Eenigen tyd voor de verkonping der paarden , den expediteur van blik wat zondarling, doch zy komt niet slecht overeen met da bedie.
dan Messager de Gand ‚ sieur Couvreur-Van шаманит, onderneemt ning van artiste décroltaur. Sieur Ch. Froment heeft weersehynalyk
aano rays naar Holland , welke rays men zegt met hat inkoopen van nog eens aen zynen zwartsalpot gedacht wanneer by daze regalen
eenige paarden in betrekking te staan. Meer man zegt immers zoo geschreven heeft.
veel dat dezen men zegt , als door geene niatcrioela bewyzan onder
Ter galeganheyd van het jaerlyksch concours onzer vleesch
steund , gamakkelyk zou konnen galoochend worden. Nu , wat hier
van zy of niet, nauwelyks was den voornoemdan expediteur in den houwers voor hat best geslacht vleesch , zyn da volgende pryzen door
de beëedigde keurden-s der beyda Vleesohhuyzen toegewezen.
llaeg aangekomen , of men ziet de hollandsche dagbladeren acnkon
Споет Vznascnnnrs.
digen , dat er groote pakken met Massagers de Gand, aan het adres
Voor de Vaima.  De medalia aan Jncqnas van Loo-Bresous , Ps
van dan gewezen gouverneur van Oost-Vlaenderen, aieur Van Doorn,
waren aangekomen , met het uytdeclen van welke hy, minister van pegaaystraat , met joﬂ‘rouw de weduwe Jan Minna', Huydevetterken
Willem, zich belast. Ziet daer hoc voordeelig het is voor een dagblad
Den eersten accessi! aan juffrouw da weduwe Jan Minne met Jac
eenenkommis of rayzandan expediteur te hebben l Zulk eenen weet ques van Loo-Bresous beyda voorzayd.
niet alleenelyk zyne koopmanschnp aen te pryzen en te plaatsen, maar _ Dan tweede» accessi! aen Francies van Melle , zoon van Antonius ,
brengt boven dien nog nieuwstydingen mede, want het is van den Groot-lleirhem , met Bernardus van Loo , Itoodelyvekansstraet.
Voor hat Kalf.  Da medalia non Joseph Benoit van Loo, Oudevast.
sieur Couvreur-Van Maldeghanl dat de tyding komt welke dan Mes—
sager de Gand heeft aangekondigd , te weten : dat vader Willem zoo
Den accessi! aan joﬁ‘rouw de weduwe Jan Minne met Jacques van
ezond en zoo blygeastig is. Ter zelver tyd wierd er in Holland ook Loo-Brasous voorzeyd.

besloten dat ar vier paarden te Tervueran , voor rekening van dan

Voor het Schaep.- De medalie aan Joseph Benoit van Loo voorzeyd.

prins van Orangien , zonden gekocht. worden , voor welke man het
ald uyt Holland zou afstieren : nogtans dit moest niet beletten dat
de orangisten eene inschryving openden. Men weet immers van

Den accessi! aan den zelven van Loo.
‘
’
Ì’oor Hugs’Lam. -— De medalie aan den voornoemden van Loo.

overlang dat de orangisten niet zeer milde zyn , an het is waarschy

Voor het Zuyg-Lam. -— De medalie aan juffrouw de weduwe Jan
Minne met Jacques van Loo-Bresous voorzeyd.

nelyk om die reden dat zy zich eerst wegens het betalen der paarden
verzekerd hebben voor aleer zy hunne inschryving afkondigden. -
О belangloosheyd der orangisten !
Het is met dusdanige listen en oogverblindingen dat canige fyno
kopstukken der orangistery de ligtgelooviga orangistcn by dan neus

Voor de Veirzo. — De medalie aen Guillielmus da Reeve , S. Pieters
vrouwstraet ; gevat by de weduwe van den Bossche , te Zele.’

layden , met hun ta doen geloovan dat zy voor het betalen der peer

Lokeren.

Kaars V1. zzscnnurs

Den acceuil aan Livinus de Coster , Vyfwiudgatbrug , gevat te

Voor hat Kalf.  De medalia aen Bernaerd Vermeira, Violetlostraet,

dan van den‚prins van Orangnien teekenen ; maar men weet dat alle

middelen by dit vuyg gaspuys goed zyn , wanneer zy bet zelve oog
wit hebben.
Zulks is hier nog eens hat geval. Zy willen gerucht maken, zy
willen hunne liefde voor de Naasauwen op eene nieuwe wyza open

baar maken , maar het zal ten kleynen koste zyn ; zy zullen afkon
digan én doen uyttrompettcn door den Messager de Gand , Lynx,
Journal du Commerce, Industría, Rappel en Iloeder Gazelle, dat zy
hat zyn die de paarden voor den prins van Orangnien betalen , ter

wyl het geld uyt Holland komt. u Meer , zal meu vragen , wat gaat
men met het geld doen , het welk van da orangistscbe inschryving
voordkomt 'I n De orangistan gaan ar twee zilveren vazen mede
koopan welke zy ten geschenke aan Signor Agrippa-Diamantski gaan
zenden. Zy zullen voorgeven dat zy dit geld hebben ingezameld bo
ven dan prys der paarden , voor welke zy nooyt eenen cent zullen

betalen. Dit is het plan dor orangisten , zulkdanig is hun opregt
oogwit.
Wat nu de inschryvingslysten aengaet, nooyt zullen de orangistsche
dagbladeren de namen durven bekend maken. Zy hebben geenen
moed genoeg de orangisten om voor hunne daden verantwoordelyk
te blyven , en bekend te zyn voor hat geen zy zyn; het is maerin
het duyster galyk de uylan en in dan nacht gelyk da vledermuyzen
dat zy hunne vertooning durven geven , niets vreezen zy meer dan
het licht. Zy kennen het spreekwoord:
Het is maar schyn ,
Hier groot te zyn ,

gevat door dan landbouwer dc Vilder , te Loochristi.

Den acceuil aan Pieter Audanaerda , Violettestraet.
Voor het Schaap. —- De medalio aeu Theodorus Vollaert , Violette

straet; gevat door hem zelven.
Den accem't aen ’Joseph Vermeiren , Kannonikstraet.
Voor het Lam. — De medalie aeu Pieter Schepens; gevat by den
landbouwer De Lathauwar , te Sahelderoda.
Den accessit aen Gregorius Vermeiren , Kortrykschastreat , gevat
by P. J. do Ryke, te Swynaarde.
Voor het Verken. - Den prys is toegewezen aan de Bakker.
‚ Alle de Vleeschhouwers die madegedongeu hebben voor dan eenen
of dan anderen prys , hebben eene eervolle molding bekomen.

Dan generaal Magnan is eergisteren in onze stad terug gekomen.
en is bestemd om het bevel over de voorpostan van ons lagarto
voeren.
 Er is spraak van het bevel der divisie van den generaal lila
gnan aan den generaal Daine ta geven ; andere verzekeren dat het
den generaal Clump of Buzon zou zyn die hier de divisie zou komen
kommanderen.
-- Eene diefte met braak is in de bureelen dar messagerie van
Van Gendt en Comp. in hat Pakhnys op de Koornmerkt begaan ;
man heeft er zondag nacht eene somma van ontrent 3,000 franken

gestolen. Verseheyda warktuygan ‚ met welke de braak begaan
-

en het is ook om dezen sahyn van grootheyd , om den naam van groot
in getal te zyn , te behouden , dat zy hunne vertooning in het open

baer niet durven geven ‚ uyt vrees van hunne magteloosheyd ta moe
ten aen den dag leggen. Meer hunne arglistigheyd kan niemand
meer bedriegen; eenieder weet wat ar van do mag: en den moed der
orangisten te gelooven is, en elkeen heeft hunne inschryving Гак

het betalen der paarden van den prins van Orangnien reeds volgens

weerde weten te schatten.

is , zyn ter plaats gevonden. Tot hier toe zyn da daders onbekend.
 Eene tentoonstelling ten behoeve der staatkundige nytwyke¢
lingen , zal binnen eenigen tyd in onze stad plaats hebben. Ver
schayde parsoonen en vele dames stellen zich voor verschayde voor

werpen naar deze tentoonstelling te stieren. Wy twyﬂ‘elen geensins
of alle patriotten zullen wedyvereu om hun deel tot deze tentoon
stelling by ta brengen , an aldus ten behoeve der ongelukkige ayt
wykelingcn iets by te dragen.
.
_ Den вешаем-дед der kerk van Landegem is by een koninglyk
besluyt gamagtigd geworden om da aanbieding aan te naman , welks

Onze stadsgenooten zyn waarschynelyk nieuwngicrig om t. den zelven gedaan is door ll. de Smet, suecursalen deservitor dier
weten wia da ronddragers zyn der inschryving tot het betalen der kerk , van 32 roeden 74 ellen land ‚in dat gemeente gelegen , om
paarden van dan prins van Orangnien ;alle de rondloopars kennen er een pastoraal hays op te bouwen.
— Men schryft uyt Thialt:
wy nog niet, maar wy zullen welhaast in staat zyn van hunne namen
a In den naoht van voorleden donderdag hebben negen dieven
openbaar te maken. In afwachting van de lys: der rondloopars of te
kondigen , zullen wy hat volgende melden dat wy uyt eene goede het hnys van den geuaemdan de Buck , te Pittham , omzet. Vier van
hun zyn langs da zoldervanstar, by middel van eene leader, het hays
bron komen te vernemen:

Eenen bedienden van het zegelkomptoor , zekeren sieur Tonbeau ‚‘ binnen geklommen. De booswiohtan hadden aene lamp met zich , en
heeft zich by eenen raﬂinadenr dezer stad aangeboden ten eynde
hem te bewegen om voor de paerden in kwestie te teakenen.

Wy gelooven, te mogen melden dat het sieurken in zyna zending

eenen van hun is voor het bed van den

etrouwden zoon glen staan,

en eenen anderen voor het bed van` den‘tw’eeden zoon; beyda de die
ven waren met eene spae gewapend en bedraygden de zoenen , die

(3)
vermaynden dat allen tegenstand vruchteloos was. Eenen der zoenen
(den ougehuwden) alhoewel hy eenen bult heeft, ¿is zeer sterk ; zyne
moeder riep hem toe : Jan , verdedigd u. {lp-eenmaal regt Jan zich

Met gemogen geven wy eene plaats aan dan volgenden brief

op , springt achter twee houten banken die zidh‘nevans zyn bed be

van lll. Bovyn , notaris te Everghem. Door deze openhertige verkla—
ring zal men overtuygd zyn dat de gene , welke de orangisten als

vonden, en neemt een stuk van eene zeyssen; op den zelven tyd ont
ving hy eenen slag op het hoofd , maar den dief vastgrypende , snyd
me zyne zeyssen een stuk van zyne wang, oor en hoofd af.

bergers zyn die met dit vnyg gespuys geen hoegenaamd rgemeens
willen hebben. Wy waren deels onderrigt dat sedert de omwenteling,

voor hunne medemakkers willen doen aanzien , zomtyds treffelyko

u. Bovyn weynig de vergaderingen in Utopia bywoonde , maar hier
uyt konden wy geenzins besluyten dat hy het gevoelen en denkwv-ze ‘

Niettegenstaande zyne moedige verdediging wierd den dief ge
dwongen de slaepknmer te verlaten, en vlugttein de keuken. Jan
‘ volgde den booswicht ook aldaer meer vond er twee andere dieven,
den eenen met eenen stok en deu anderen met eene spne gewapend,
tegen welke hy meer dan een kwaertier geworsteld heeft. lly had
eenen der dieven by de keel gegrepen , entzou hem varworgd heb
ben , had den anderen hem met eenen grooten stok niet eene me
nigte slagen op het hoofd toagebragt. Onderlusschen was den ande
ren broeder ook bezig met zich te verdedigen te zamen met zyne
vrouw, welke de slagen , die men haren man wilde toebrengen ,
afweerde ; deze vrouw heeft eyndelyk eene venster geopend en is ,
niettegenstaande het geweld van vier booswichten welke buyten het
hnys stonden en haer wilden tegenhouden ‚ uyt dc zelve gespron

zyner medeleden niet vnenkleefde, te meer daer wy zynen naam aen
treﬂ‘en onder de gene die‘het ontbinden der secieteyt onderteekend
hebben, welke ontbinding geen ander doel had dan het verwyderen
van twee patriotten die in Utopia , nyt hoofde hunner' denkwyze,
met geene goede oogen aanzien wierden. Maar nu, aengezien hy ver
klaart sedert de herstelling van Utopía van deze societeyt geen deel
meer te maken , kan niets van alles het geen er in die~ orangistsclxe
Smetschappy is voorgevallen , hom toegepast of toegeschreven wor

en.
lZiet hier den brief dien hy ons toezcnd :
.den den Opsteller van dan Удилища.

gen , roepende en schreeuwende om hulp.
De zuster van den landbouwer is op den zolder geklommen en heeft

Mynhaev.,
‘Tis by misslag dat gy in uw dagblad my noemt onder de leden van de socie
teyt Utopía , vermits ik sedert meer dan een jaer , immers toen de secieteyt op
nieuw is zamengesteld geweest, er geen deel meer van maak.
Verzoek UEd. deze regelen in uw eerst uyt te geven dagblad te Willen plaet‘ _
sen.

zich voor de venster gesteld langs welke de dieven met eene leeder
in gekomen waren ; zy wierp alle de dieven van de leeder die poog
dan het hnys binnen te komen om hune medabooswichten te helpen.

De dieven zyn eyndelyk gedwongen geweest het huys te verlaten ‚
achterlatande tot bewysstukken, twee mutsen, eenen neusdoek , ‘
stukken van hunne kleederen , en het stuk vleesch dat Jan vnu het

hoofd van eenen dief gesneden had.
De twee broeders zyn zwaerlyk gewond , en het binnenste van
het buys leverde een vreed touneel op. Tot hier toe heeft men nog
geenen der booswichten ontdekt.

Hebbe d'eere te zyn

ULd. oodmoedígenDíenaer,
L. Bovrn , not.’

Eenieder zal aen de openhertigheyd van Bl. Bovyn moeten toe
juychen , meer ook ter zelver tyd moeten verwonderd zyn dat eenen
sieur Mast, hoofdbedienden in het provinciaal gouvernement, die
voorgeeft geen deel meer te maken van de orangisten de sang pur,

- Цен leest in het Antwerpse/t Nieuwsblad .
uOnzen Journal du Commerce, dell phenix der orangisten van Ant
werpen , bevatte dezer dagen een vertelsel , zeker het meesterlyksta,
het wonderbaerste, het verdwelmendste , het onverwachtste, het
curieuste en het vermakelykste van alle zyne voorige vertelsels ; een
vertelsel dat men zoo min zal gclooven te Antwerpen als te Gheel ,

en het welk‘, wy zyn er zeker van, in China zelf grootelyks zal in
twylïel getrokken worden; een vertelsel dusdanig geschikt om eene
oorveeg op de kaek der wacrheyd te geven , dat wy , die het gelezen
hebben en die het melden , niet zouden konnen verzekeren of het

by de Beurs of in de ‚Rochuastraet geschreven is. In dit vertelsel vind

den moed niet bezit van zulks openbaer te maken; dat eenen sieur
F. de Porre , kommis-greíﬁer by de regtsbank van koophandel dezer
stad , en eenen sieur Croquet willen aenzien zyn als of zy geene dimi`
wyze hadden ', daer zy van Utopia deel maken. Van andere bedienden,
zoo als eenen sieur Vesaert , F. de Smet en Van den Broeck willen

wy niet spreken , deze hebben misschien moed genoeg om voor
отпущен de sang pur aanzien en gehouden te worden ‚ alhoewel zy
hetpalrs'oliek geld van het gouvernement wel ontvangen. Meer het
gouvernement van de handel- en denkwyze dezer bedienden onder

rigt zynde , zal het zyne vyanden blyven in bediening houden ? Dit
zal in het vervolg te zien zyn.

man dal dan koophandel van Holland пасу! zoo zeer gebloeyd heeft dan
tegenwoordig, dal [ш land van dag tot dag toeneemt z'n voorspoed , dat
he! volk gelukkig ¿han dat de liefde en den eerbied der hollandsche

VLA... BN LYNWABD ‘mlb

natie voor haren koning tot dan hoogsten top gekomen zyn. Zulke zut

ternyen durft men schryven in het jaar 1834 , op den oogcnblik dat
koophandel en nyverheyd in Holland te gronde gaan , dat het volk
er zoodanig misnoegd is over het voordd uren van den statu quo, dat
eene omwenteling onvermydelyk is , die het koningschap van het
huys van Nassauw zou konnen den bodem inslaan en Willem wederom

stadhouder maken. Het zou zelfs niet onmogelyk zyn, indien den
toestand van zaken in Holland met eene revolutie moest eyndigen ,
dat de natie den keykop het land uytjoeg en terug keerde tot het
jaar 1795 , wanneer de representanten van het volk van Holland
eene publicatie uytgaven , waar by het dragen van orangnie-teeke

nen , het zingen van orangnie-liedekens en het. schreeuwen van
Orangnie boven l met eene strenge geesseling , gevangenis van vyf
jaren en bannissement gestraft wierden. (Deze publicatie is uytgege

ven inden Haeg den 4 maart 1795.) n
-— lle'n meld uythet 4° distrikt van Zeeland dat parsoonen geboor
tig van Belgien , die er sedert 1830 woonden en vreedzaam leefden,
bevel hebben ontvangen om het land zonder nytstel te verlaten.
_Een droevig ongeluk heeft dezer dagen pla ets gehad in het ge
meente der San‘vagèrc : De dry gebroeders Deschamps , waervan den

zx’rwooan or EET VERSLAG 'DER HOOGE KOMMISSIB VAN NYVBR
НЕТ!) EN KOOPIIANDEL TE BRUSSEL
Í

'-"

‘

f

„а.

(Vyfden Artikel. l

De hooge kommíssie van koophandel en nyverheyd wilt voor
geven dat men in alle landen , op den zelven greed van lengte ’
gelägen, de zelve voordbrengselen kan opoogsten.
y‘zouden hier, na het voorbeeld van M. de Po’uhon, in
lange’uytbreydinven konnen treden , wy zouden konnen alle de
ryken der wereld, doorloopen om door hunne voordbrengselen
te doen zien hoe verkeerd het denkbeeld is welke de leden der
kommissie zich wegens den landbouw vormen, maar wy zulllen
ons vergenoegen met hun de volgende vraeg voor te stellen:
Waarom kan men op twee naby gelegene landen de zelve tarwe
niet winnen? Waarom is de roode tarwe in het arrondissement
van Kortryk, na dry oogsten, wit? Waerom word de witte tarwe
in het land van Aalst, na eenigen tyd, rood 'l Deze twee arron

dissementen konnen zulk verschil van lengte niet hebben, aen
gezien zy maer twaalf uren van elkanderen gelegen zyn. In af.

eenen gewapend was met een geweer, wn ren ter opzoeking van eene
hertin in eenen bosch , toen Lodew k de zelve zag en er op schoot ,

wachting dat de kommissie van nyverheyd dit door haer stelsel
uytlegge, zullen wy liever gelooven dat elke landstreek iets een

meer oogenblikkelyk roept Victor, ie in eenen braemstruyk zat‚ah!

haer zelven eygen heeft, en iets bezonder kan voordbrengen ,

ik ben gewond. Den kogel had hem in de linke zyde getroffen en . dat men in andere landen tot zulk een punt van ‘volmaaktheyd
was er diep ingedrongan; de twee broeders bragten hem al weenande
niet kan winnen. Den wyn van Vrankryk, by voorbeeld, word
hunne teder-ste zorgen toe; vruchtelooze moeyte! op dertig stappen
veel meer gezocht dan den genen van Spangnien alhoewel deze
van de plaats waar hy gewond wierd,valt Victor en eenige oogenblik

ken daer na was hy niet meer. De justicie heeft zich ter plaats des

ryken aen elkanderen palen; hy kan.zell`s met groot verlies , de

noodlots begeven en is overgegaan tot een onderzoek ; alles veree

concurrentie met den franschen niet houden. De graden van

nigt zich om de dood van Victor Descamps als het gevolg van eenen
beweenelyken toeval voor te drogen.
— Brieven van Longwy en Diedenhoven schatten op 10,000 man

lengte van 30 tot 34 zyn voordeelig voor het kweeken van gra
nen, katoen en vruchten; Rusland is vermaard voor zynen hanni p.
bazevellen, enz. Waarom wenden andere landen geene moeyte

пап—Негры der fransche troepen welke, sedert de laatste gebeur
tenissen van Luxemburg , op de grens~linie dier provincie zyn za

heeft men in andere streken de natuer van den grond nog niet

en poogingen aen om de zelve voordeelen te bekomen 'l Waarom,
konnen dwingen om vruchten voord te brengen , die men
andere plaatsen verwondert? Waarom ziet men, na zoo vele

mcngetrokken.
.
‘
~` Den “нажмут: Fonck , die reeds voor staetkundige misdry~
ven vorscheyde meenden gevang ondergaan had , is op nieuw aen

jaren allerhande poogingen aangewend te hebben, in andere

gehouden.

landen zulk vlas niet als het geen wy kweeken en opoogsten ‘P

Het zou onnoodig zyn hier onze vragen te vermenigvuldigen;
-— l. Giacomo Dellsvallo , patriarch der roomsch-katholyke
aengezien elkeen , die eenige kennis van aerdryk's-en landbouw.
'Armenianen te Constantinopolen , is den 15 february in het voorge
borgt van Galata overleden en den 16 met goote plegtigheyd ter kunde heeft , moet overtuygd zyn ,‘ dat de beweegredenen, met
aarde besteld.
welke de kommissie den vryen uytvoer van het vlas wilt vom»
In De tydingen uyt Vrankryk' heden toegekomep,‘ zyn sonder be staen en verdedigen , niet alleen van’gi‘ond ontbloot zyn, meer
met een gezond verstand niet lkonnen ondersteund worden;
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van dit водишь to geven , aangezien deze , die het meermaals
мышц“ hebben, zich понят konnen inbeelden wat шлёт-1583.

Op zondag aanstaande, 6 dezer, zal do и". king plaets hob
ben aen de bekroonde leerlingen van den jaerly schen pryskamp
onzer koninglyke akademie van beeldende kunsten. De bekroonde

naelssol humeogan trof; шве: onze regentie heeft hier welhaast in
voorzien met er in het begin eenen pompier te plaetsen,dio gelast was
een de nieuwsgierigen de uytlegging te geven van dit gedenkstuk en
er alle de schoonheden van te doen aenmerken , die zoo verborgen
zyn dat zy de aendacht van byua alle de aanschouwen ontsnappen.
Ongelukkiglyk heeft den burgemeester den pompier ingetrokken en
het gedenktecken kwynt zonder schildwacht , en ter zelver tyd zon
der uytlegger , ten ware dat sieur La Grange zich hier mede belast
had.

leerlingen zyn door den gouverneur zondag op een avondmacl
uytgcno'odigd. De kuststukken ter mededinging aangeboden zyn
allervoortretfelykst , en bewyzen den voordgang die onzejeugd deze

laatste jaren in het vak der schoone-koestert gedaan heeft,

‘

- Benen matroos , geborlig van Kinyo-Willebroek , is eergisteren
aen boord van den briguntyn Qua“ Journées , voor шито lig
gende , van boven de groote brnmraoy op hot dek doodgovallon ; hy
is dezen moi-gend te Gallon begraven. Dien ongelukkigen was vnu.
een goed gedragen spaerzaem , terwyl mon zegt dat hy nog day
honderd franken to goed had ; zulle eene omslandigheyd verdient
aengehald to worden , en komt wonder voor by het soboepsvolk.

Men zegt wel dat dit gedcukstuk niet beantwoord aen zyne ver
wachting , en het nut en voordeel niet oplevert dat men er stond

van te wachten , doch dit kan niet toegeschreven worden aen de
spaerzaemheden die men in het maken gebruykt heeft , aen ezien

men verzekert dat er rond do 5,000 franken aen besteed zyn.

aer

lyk voor zulk eene somme zou men behooren iets meer te hebben фа
een kieken- of [юдоли/юг, gelyk men dit gedenkstuk подан. Eninder

daad het ware moeyelyk het laetste gedenkstuk van sieur Yah Crom

СЕНЕ , 5 kruin
Den Massager de Gund kondigt heden de namen af der persoonen
die voor de poerden van den prins van Orangnien in deze stad getee
kend hebben. Gebrek aen plaets laat ons niet toe van die lyst heden
aen onze stadgenooten mede te decian ; wy zullen die in onzen
toekomenden N” afkondigen.
Men bemerkt onder de inschryvors Ch. Froment , Joseph van
Crombrugghe, Ь. van Crombrugghe , van Toers , Metdcpenningen ,
van Bolle , Minne , Grmerman , van Budel , de Pauw , Stevens , Cou

brugge en zynen kommis Ln Grange aen iets anders te vergelyken ,
ten zy een die kutten in welke men de kleyno afstammelingen van

den compagnon van S"Antone opsluyt, indien men deze benszi
liever heeft wy zullen geene oppositie maken , en zeggen gelvkI den;
vremdeling onlangs in den schouwburg : Ну а de la Concorde.
De 3' kompagnie der ambulanciers , vastgehecht len do 3’ di
visie , is eergisteren in deze stad gekomen en des underdog» nner
Aelst vertrokken.
- Een detachement, toebehoorendo aen het 3° linìeregiment, 815
mannen sterk , komende van Aeth , is gisteren alhier aangekomen.
De soldaten zyn by de burgers geleyd.
—- Twee andere detachementen , het eerste toebehoorende aen
het 8° linieregiment en hetander aou het 1° bataillon van artillery,

vreur-van Maldeghem, Brebnrt , Voortman, Borluut , Ch. Н. de Шеп—

lemeester , Moyson , Pyn , Strobbe , F. Legers , van Caneghem , Noyt,

de baron nes Pycke д en den horlugiemaker Roomset.
_ Een brusselsch dagblad, l’Emancipah'on, van den 3, en den

(Запасти Mercurius van gisteren, maken een de Gentenareu bekend,

is insgelyks alhier aeugekomcn.
‘
_Het orangistoch dagblad van Luyk, lo Happel, kondigt eene lyst

dat het afbeeldsel van hunnen burgemeester (in den Messager de Gand

door sieur Froment une piece (historique) genaamd) u met alle de zig
ten van alle de monumenten dezer stad , tot stigting of verbetering
vanwelke hy gedurende zyno administratie medi'gewerkt heeft. s
‚omringd is(1). ‚
roemryk gemaakt to hebben onder alle betrekkingen , zelfs met in
den tyd van den cholera den hnerd van eenen der sapeurs onzer

af van degene die aldaer voor de poerden van den prim van Oran
gnie‘n hebben geteekend. Terwyl er de hooveelheyd hunner inteeke
ningniet bygevoegd is, kunnen wy van de mildadigheyd der [нуди/и
orangisten niet oordeeleu.
 Den welgekenden abbé Moens heeft to Luyk voor de {worden
van den prins van Orangnien geteekend. Пап gelooft dat sieur Ver
sluys van Brugge deze oor aen sieur loans alleen niet zal шейки: ‚

borgerwaeht te willen doen afschceren , maar wy geloovcu dat

en ook iets zal willen geven ons in ecn „вытащи gezelschap van

er nog een gcdcnkstuk rondomlbct afbeeldsel van den welbeminden
wethouder van Moeder Gazelle onbreekt. Wy willen spreken van

0rangìsten zich le bevinden.

y willen aen den burgemeester, sieur Van Crombruggho , niet
betwisten van door gedenkstukken zyne vaderlyke administratie

‘e

- Boor eene missive van den minister direkteur van oorlog komt
er besloten te worden dat de miliciens der ligt‘ing van 1834 tot nader
order in reserve in hunne hacrdsletleu zullen verblyven, ter пудин
dering der plaetsvervangers, welke laetste onmiddelyk in ‘vl-riso
lyken dienst zullen gesteld worden.

eengedeukstuk dat onlangs op eene onzer openbare plaatsen is opge
regt. Wel .is weer dat wy niet wel weten wat лает wy aen dit ge

denkstuk zouden geven , тает dit moet niet van zyn nut , belang of4
roem benemen, te meer wanneer men zal vernomen hebben dat

_ll-dl. F. (Щечные, Von Acker, Е. de Cock, Llleyniers, en Е. Van

het non den schrandcrcn geest van den direkteur, van het oktroy ‚
sieur La Grange is , dat wy dit kleyn wonder verschuldigd z_yn. liet
meesterstuk van smack en bouwkunde, van wolk wy hier gewaeg
maken, is geplaatst op de Kour'nmerkt voor het Pakhuys. Het ware

Puttelsbcrgho komen te protesteren tegen de' kadastrale werkingen
van het kanton van Loochristi. Indien de plaats het ons toelaet zul
len wy deze protestolie afkondigen.
— ll. Eduard. de Vliegher van Waarschoot , leerling van I. Ed.
Cornelis , bouw- en meetkundigeu to Eecloo, is dezer dagen ‚ na
voorafgaande examen , voor de daer toe aangestelde provinciale
kemmissie , als landmeter aangenomen.
—— Zoo wy veremen is eenen der booswiohton die te Pitthel die
vreedheden begaan hebben , acngehouden. Den polioie [компании
van Pitthem met de veldwaohters en den wacht‘meester der nds!

moeyelyk aen onze lezers, die het niet .gezien hebben, een denkbeeld
P) Deze zigten zyn teu getalle van tien z het stadhuys , de universiteyt , het
nieuw hospice der rankzinnige , de nieuwe serren in den botanieken hol, den
balsyn, het ontwerp van het paleys van iustieie on van de borze , het plaetse
l k ontwerp voor de societeyt van botanicke en St-Jooris , de stads-bibliotheke,
¿e akademie vnu schilderkunst. De stigtingcn vnu wcldadigheyd door dezen
ambtenaei' aangemoedigd, zyn in kleyne medaillons rond het portrait uytge
drukt.
'
Gends. Marc.

mery hebben neerstige opzoekingen gedaan , en eenige bloedpte'kken

respectable loge , et que j'ai réussi s disseqner avec un talent ешпе пашем реи
nas'ra‘de I’Aeadémc'e , de faut is aen my niet , wie weet of hy geene
commune. Les skwelettes de ccs hanimaux ‚ font aujourd‘hui Гошешет et Il

bezondero redenen gehad heeft om zyne lykreden in zulker voegen te

gloirre de notre histoire naturelle qui estijourncllcment admiré per de “Omitwa

lchryven ? lly Vdie zoo wel den vermoorden natuerkundigen Buffon
savana taut étrangers qu'indigònes ct qui m’ont gratitiés les compliment!!le
Batteurs sur ma savanteté et cappacité en land de discbequer.
Mais, comme plusieurs frères d'oivent enkor pleurlrer sur la catat'alque пери!
craie de notre defunt frère L-M‘" ,je serrai bref et clair. J'entre dans la ml

gestudeerd heeft , moet ook de vermaarde spreuk kennen : Le style,

c'esl Пилим. Het is ook om dat ik overtuygd ben dat hy dezen ver
slaafden schryver even als do natuer-ryken kent , bcgrypt en bezit ,

dat ik zon gelooven dat hy eene bezondere beweegreden gehad heeft,
om zyne lykreden dusdanig te schryven , gelyk ik die in de archie
ven van den Septentrion gevonden heb.
UEd zal waerschynelyk nog niet vergeten hebben dat den graten
kuysseher eenen der vyflrrysschc'rs was, die op de lykbaer van den
overleden ‚l. l?" weendcn, dat zy gekleed waren gelyk Basile in den

Barbier da Séville , en dat hunne aenzigten wit geschilderd waren ;
het is dan in die kostuem dat den gratenkuysscher de volgenden lyk

reden , gelyk ik u die mededecle , heeft uytgegalmd":
les très chers Frères l

‚

L'incomparahle , l‘inkommansurable, le mnggnifique, le touchant et patholiquo
discours de mon collège, notre digue hospitalier. le compère
m'a si vive

ment et ai singulièrement hému ‚ que j‘eu presque perdu Pemploi de la langue et
Passage de ma parrole. Cependant, puisqu'il faut que j'fhexprime aussi mes re
gret; ‚ puisque il faut qu'en regrètantje regréte la perte de notre frère , puisque
il faut que je gette quelques fleurs sur le sepulcre du defun! , je tacheraî de me
hexpliquer brievement, avec kalm , douleur, noblesse , feu et résignation ; je
vous prit, mes Frères , d`ètre bindolgant pour mon logique ct mon пупе ‚ je n'en

tièrc :
O'Mort!....lnplacnble Morti. .. Mort sans cœur et sans entreillesh... О Mort
moíssonneur , ta brillante faux tranchantc vient de moìssonner au pl'yntemps do
son aurore ‚ ’les jours , s peine éclos , de notre frère cherri J. М. " ' l0 cruel et
impitoyablement tyrannique Mort, tu prends toujours plaissir a moissolmerles
bons et laisse croître les méclrans l О desespoor lO‘irré‘parrable perte, notre Jan
est trépassél Lui qui possednit taut de bon kalités , qui par ses tallenses son
merite serait dcvcnu un jour un homme si grand et si disrincté чае l'istoire en
aurait parlé dans les siècles passés et futures. О perte irrimplacsble! 0 douleur
sans pareils! Se ne puis plus trouver des larmes . mes yeux sont dessèchéss
force de pleurer
О Ciell... ahi... en voilà une enkore qui tombe sur man
pâlejou !.. Ob! ab! S‘il m’était permis de chanter alec prudence la romance de

la France qui commence comme une stance :
C’est unc larme
Qui sert d'accent à la douleur!
Mais que dis-je, malheureux, il ne гадая: pas de chanter ‚ ‚il‘i'ant www.,

chaudes larmes,... О mon cher frère I. M. "" Je Vai pei-_du pour'tnujgmußh!

iamais traité un шве: aussi eminnement patatique. Si c'était on discours sur le

ton ombre plaintive , ton ombre pleureuse doit être bien satisfaite en 'WN
frères qui versent des larmes en abondance et qui tombent et пащцьемдд- g.

règne animal de Guillaume on le règne végétale des Indes , ab! li , oui n , là je

tombe comme une pluie battante. Aussi laseulle пасе qui pourra omgang,

serais sur mes terrains, je vous ferais voir entr'ant‘la description de plusieur.

ler c'est de voir que tu es si liauivensalement regrètó.

Minne: rares, grands et respectables, come ilen existe plusieurs dans cette

Тай (ЛЬ... Афиш“,
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gedurigopvolgonde, hebben zy eenen persoon te Ghitssengehouden ,

toebehoort en ons niet meer toebeheot'en kan. Dat de Bredanaar en

die ten hayan van den gestaemden Staelens, versteken was. Den een
gehuudeu is Berrennm geuaemd en schynt geboorlig tezyn van Oost'
ticker, het is eenen verlosten galeyboef. bien gelooft dat de boos-`
wichten van Pitthem tot de zelve bende behooren die over eenitgen

syrien slimmen confrère vnn ’s llege, onder de binnenlandsehe be

rigten , die uyt Brussel plaetsen , is walgelyk , om dat men de onzuy

vere bron kent, waer uyt de vleyer voordvloeyt; `maer als een
publiek-ambtenaar , die daarenboven iid is van de Staten-Generaal,
’ zoo spreekt , dan wordt nnen diep bedroefd , en men vraagt zich a@
tyd , te Thielt en telelle dieftcn en geweldenaryen begaan hee .
— Den’28 ’s morgens is er eenen man , het hoofd in eenen doek _ met schrik en angst : weer moet het heen 7 Dan is het antwoord op
uwe vracgin N” 50: zullen de blinden nu nog niet klner zien ? negaó
cwonden , door Deynze getrokken ; zyne kleederen waren besmeurd
tief. De blindheyd van .Tobias wierd genezen door de lever van eenen ‘
met bloed en slyk, en men gelooft dat het eenen der kwaeddoeners
visch; шпаг ongeneeslyk zyn zy , die ziende blind en hoorcnde doof
is nen wie den zoon de Buck , by wie den aanval begaan is , de oor
en do kaak met eene zeyssen heeft afgekapt. Dejustiee doet neorstige zyn 2 voor de zulkon is geen kruy-d gewassen. Zoodanig zyn er'nog
velen in ons land. God geve, dat zy hunne zinttiygen niet weder te
opzoekingen otn do vlugtige sebelrnen te ontdekken. Non spreekt
rug krygen , wanneer het te laet zal zyn , om> daarvan gebruyk te
г met lof over de waekzaemheyd der policia. — Wy komen op den

oogenblik te verneinen dat er nog twee andere verdachte persoonen
zyn`aengeboudemI
А
—‘- De notarissen van Dendermonde houden zich in dozenl oogen
blik bezig met hunne reklamntien te voegen by de gene van andere
steden ‚tegen het ontwerp van wet over de kantonale omschryvtng ,
voor zoo veel deze wet de tegenwoordige betrekkingen van het no

tu riaet benadeeld.
.__ Innen hevigen brand is den 3 te Geeraerdsberghen , ten huyze
van den siem' Ghysbreeht , bygenttemd Buonaparte , uytgeborsten.

Door de spoedige hulp der burgers is het vuer welhaest gebluscht

maken tot nut van het Vaderland.
ï

пикники aosnsamt.

’

-

Door eenen zendbriet` aen de geestelykbeyd , getcekend door den ‘‚

nrtsbisschop en alle de bisscho »pen van Belgien , word de zelve on- '
derrigt dat door hun een den kl. Stoel gevraagd is om de schikkin
gen vnn den art. 13 der conventie van 15july 1,801, tusschen het
fransch en het roomsch gouvernement gesloten, uyt lte strekken

geworden.
' _' ’
_
— Door een koninglyk besluyt van den 31 muerte is den steur F.

tot alle de kerkelyke goederen wolke het eersteY verkocht had of '
nog bezat; de bisschoppen hebben :ten Z. ll. vertoont het nut het
welk uyt dien maatregel onder de geestelyke en tydelyke betrek

Duvivier, die tot hier toe meer minister ad interinslder financien was,

king voor de kerk mn sprnyten. Z. н. don Bans heeft. in dit verzoek

deůnitievelyk tot minister benoemd. Door een onder koninglyk
besluytis het ontslag van den `sieur Pazuengos , direkteur van den
model-wyngaerd , aangenomen. l
—- Dry voerlieden uyt het gemeente Jemappes , in Henegeow , be#
tigt de aenstokers te zyn van de wanorders die in de Borinnge onder
voorwendsel van den yzeren weg hebben plaats gehad , zyn door de
gendarmen aangehouden geworden.
-- a Armoede zoekt list n zegt het spreekwoord. - Om de boven

bewilligddonr eenen npostolykenbrief van 16` september 18,3@ , op
voorwaerde noglans dat het belgisch gouvernement eene wet zon ‘ -_ _

ven'by welke alle de nen de dotnynen verborgene goederennen Sife

kerk zouden worden weder gegeven. _De voorwoord@ is door het he
sluyt van 7january laetstleden vervuld geworden , dien ten gevolge 
hebben onze bisschoppen afgekondigd de volgende
пищите.
Wydìhbt'upltpp en Bisschoppen sa» Rabid-i ш alle de gsboqs'gçn l

mstige belasting te ontdu ken , die in Holland op de brandstoffen

geleyd is door den genadtgen orangnie-bacs , zyn de inwooners

onzer bisdommen ‚ zegen in. den [leer-

vcrpligt hun verstand te scherpen, ten eynde eene stof te vinden die

Onzen H. Vader, Gregorius XVI , Paus door de gedelyke Voorzienigheyd , '
heeft ons hy apostelyken brief, gegeven den 16 september 1833, te Sancta Maria
Major, volle так: verleend ou tu den »wm van Z. н. te verklaren datalen
art. 13 дег conventie van |801 zich uytstrekt tot alle de andere goederen weer
van het gouvernement zich heeft meester gemaakt, zoo wel tot die gene welke
na die conventie ontrretnd z , als tot die gene weer van het nog bezitter is ,
althans mits wy eene wet otyyilegtige verklaring' bekomen , overeenkomstig met

zy zonder betaling van de zware belasting zouden konnen gehruyken ;
ook is het hun gelukt, buyten de dry bekende brandstoffen van torF;

hout en koelen , eene sort vanl brandol“ te fabrikeeren uyt eene ver
menging van koolgruys mot kley- негде en zand. Wy gelooven dat

deze nieuwigheyd eens ter kennis van Willem demgrypvogel geko
men zynde, niet lang nel de hebzucht der hollandsche schatkist
zal ontsnappen.
_
.
. .
_
‘
- Den 'pans komt den kardinaal Sala , tot prefekt der Congrega—
tlv"

tie van den Indes le benoemen, in vervanging van den kardinael
Ceprano overleden.
.p
In den оттуда,“ van den llaeg leest men den volgenden
artikel :

a Onder de nenìgvntdige bewyzen van de voorderingen'die wy,
maken , in het wel begrypon van onzen toestand , met betrekking
tot Belgien ‚ moge het requisìtoir dienen van den heer advokaet~gn
ncrael'van Hemert tegen Polini, den diamanten-dief, "удав ge..
daen. Behalve het staen aen den stack en 15jaren tuchthuyg, word
ook nog geeyscht'het aenplakken van het vonnis in ’sllage en le
Brussel. Men weet niet, of men by zulke zaken weenen of lachen
moet. Lachen zonden men , indien onze omstandigheden niet wo

‚

ons konstitntionneel regt het Welk “n de kerk wedergeeﬂ d@ goeie!“ die ‚
hoewel begrepen onder e wetten over het bezit der kerk l ke goederen, echter ’
met ш daed zyn aengeslagen door het gouvernement, om' at h'unnen oorsprong
onbekend was gebleven.
’
_ Oordeeleudc dat het beslu t des koning vang защиту ú“ volkomen de in
zigten van Zv H. vervult, ge ruyk makende van de ma t. die mais темпами/11
ewordcn , verklaren wy in den naern van onzen H. ader den paus Gregorius
Vl. dat den art. 13 van gezeyde conventie zich uytstrekt tot alle de andere
goederen weer van hierboven is melding gemaekt, en die door hetgouvernement'
ontvremd zyn geworden of in deszelfs bezit yzyn gebleven. Den artikel is aldus'
begrepen :
~
n
ne heyligheyd, in het belang van den odsdieust‚ verklaart dat de keepers,
»van e ontvrcmde kerkclyke goederen uíeî zullen verontrust worden , noch ‘
»door haer ‚ noch door hare opvol ers de roomsche Ранен, en datzy er on we-'
nderroepelyk den cygendom en e inkomsten daer aen gehecht van zullen
hebben. n

In de maend january |834.
I ENGELBERTUS artsbk van Mechelen.

ч

JosNNEsJosEPhUs, sa.. vanDoorny‘k.

‚

treurig gesteld waren , en indien ons voornacmste ongeluk nietjuyst
daervan kwam , dat men niet begrypen wil `, dat Brussel ons niet'meer

+ JOANN ES-F‘RANCISCUS', biss. van Gend.
+ CORNELIUS , bisschop van Luyk.
'l' JOANNES-ARNOLDUS,In`ss. vanNaÍrte».
*- FRANCISCUS, bisschop van Brugg.

r

`Deze redenvoering of lykreden zal , zoo ik gelooF , UEd doen zien
dat zy inderdaad een тает stuk is, en‘ waerschynelyk eene der um...
Мирт redenveeringen is die ooyt in cene 'logie is uytgesproken.

Ik heb nog'eenige redenvoeringen in de archieven aangetroffen die
fraey zyn in hun slach , die waerlyk sus generis zyn , en zou gccrn

no eenige uytgeschreven hebben om UEd die mede te doelen , maar
den tyd heeft my ontbreken , nauwelyks heb ik die van den gratui..
kuysseher konnen copieeren. Eene andere redenvoeringis het voor.
werp myner naspeuringen geweest, tta-weten de gene die щ tw..
sorier, den sieur notaris de Меде , tor die gelegenheyd heeft Uyl
gesproken. De francs-maçons zeggen veel loi` van dit discours, zy hou
den staan dat den notaris byaa alle zyne („ша-„юга overtroffen heeft ,

om dat er welhnest eenen lykdîenst in den Septenlrf'on moet plaats

hebben, en dat ik пни geern zou doen kennen wal vergßlykenis er »
zal bestsen tusschen de voorgaande redenvosringen en de gene
welke alsdan zullen uytgesprokeu worden. Want alle l'ykredenen
zyn reeds bereyd, den ,orateur js d@ ¿singles magonníques te rado
gegaan , en eenige andere broeders hebben .dearehieyen “ударит“.

Ik zou u van nu af konnen zeggen welke гадалкам er ‘znllonholì
woord »voeren , unser ik wil hun den moed niet ontnemen 3 misschien
zonden lzy alsdan hunne lykredenen in den zak houden, en wy zon

den beroofd zyn van eenige voorbeelden van welsprelnsndhoylçl,l

I.

Ikkan deze regelen niet думцев, ШулЬеег, zonder’UI‘ld. nog
eens te herhalen dat `de broeders nyt den Septentrion woedende z n i

en verzekeren dat hy geweygerd heeft zyne redenvoering in de ar

ahilïen'te laten berusten om dat den liedeou, den Gryzen Lam",
¿on geuren , den kristallen en den blokken)! broeder , den prnykmakcr.
graterikuysscher , velleplotter en andere altyd in de archieven snuf
felen , on uytkeksels uyt de beste redeovoeriugen nemen om die in
de bimbe tevoegen, om dan als volmaekte redeneers aenzien ‘te wor
den, [k_ einer` dat. dit gezegde eenigzins gegrond is , want ik heb
vrúch’te ues' het" discours gezocht het welk den interior-,notaris
nytgssproken heeft ; ik zal verder nog eenige poogingen ценней-4 ’

надоевший—111; te bekomen ‚ te meer ош dat ik verzekerd
hon dat zy nyt de Anstales maçonniques niet geschreven `iti , gelyk do
ne van den Orateur , деп geneesheer sieur мыт, ma or geheel
nyt den koker van den notaris komt.

{kmmid geom heden noghet vervolg von den katochismus der
francs-maçons medegedeeld hebben таог ik zou щупе bepaalde
plsets te buytenßgaen , ik zal "МЫ zulks met тупее «volgenden laten

toekomen. Ik heb my verhacstom u deze kareden toe te stieren ,

om dat hunne geheymen ontdekt worden. Zy vallen in scheldwoorderi
en bedreygingen uyt tegen Vizan , en ik schreeuw mede in choor
lachende ondertusschen in de vuyst van hun zoo gemakkelyk by den

neus le konnen leyden. Den Venerabelen vergeet zooitde zyne sta»
tigheyd om zyne gramschnp tegen den Vaderland" uyt te bruinen -’
moer niemand kan den greed van toorn en razerny evenaren die des;

gzeren broeder aen den dag legt , ten zy misschien den velleplotter
die zweent, zoo by zomen sterren als byde huyd van Robert doodsw—
eel ‚ dat by den valschen broeder levende zal raeybraken-en zyn vd

zal doen dienen tot voorschool van den Fròroïelrible.
In afwachting von ЩИ. in тупел teekomenden het vervolg „их
den kat’hechismus mede te doelen, heb de eer UEd. te groeten.
Уши.
‘l

w

(2)
sterke patrouillen te voet en te peerd doorkruyssen de stad in alle
rigtingen; de poorten slnyten ten 7 1/2 in pleats van ll uren д en de
in de stad komende vremdelingen moeten een pas hebben.
— Den kolonel Prisse welken gedurende de afwezigheyd van den
generaal 8011011. het bevel over de provincie heeft gevoerd , heeft
den 5 op een pragtig banket vereenigd de borgelyke en krygsover

heden ; de rondborstigste gulhertigheyd heerschte onder de deelge
nooten; verseheyde toasten zyn er opgedragen door de borgerlyke
en krygs-gouverneurs , den distrikt kommisseris , den burgemeester,
en de bevelvoerende kolonels van het garnizoen en der borgerwacht

van Antwerpen.
’
`
‘
Den generael Buzon , die den 10 het bevelsohap onzer provineie

enmen zalgemakkelyk raden om welke reden. Wyvm onze“
kant, wetende dat de benaming van Joseph Van Cremh‘ssg’ls‘

aen niet eenen gekenden persoon kon toegepast worden ten zy
een den eersten stedelyken ambtenaer dezer stad ‚ hebben niet

geeeszeld dit handteeken als het geen van den burgemeester
te aenzien , en het hoofd onzer regentie onder de inschryvers te
tellen. Dynsdag in den namiddag hebben wy den volgenden
brief, eygenhandig van den borgemeester geschreven , ontvan
gen.

Gend , 8 april |835.

Den opsteller van het dagblad den Vaderlander word nytgenoodigt

en van de 7° krygs-divisie moest hernemen, is bestemd voor een zelve
hevelschap in Vlaenderen. De inwooners van Antwerpen , die door

een zyne lezers kenbaar te maeken, dat het valseh is dst den onder~

de kundigheyd en stand vestigheyd van dezen opper‘oﬂieier in dan

geteekende deel genomen heeft in de insehryving voor de peerdea

tyd des вене" zoo gerust waren gesteld
met des te meer вру! vernemen , om dat
poogingen der party sehynt te zyn , dat
eenen post verwyderd is , welken hy zoo

van den Prins van Oranie , ten welken eynde hy aenzocht word de
tegenwoordige verklaring in zyn eerst uyltegeven nummer teplatzen.

, zullen deze verandering
het ten gevolge van eenige
den generaal Bozen van
weerdiglyk vervuld heeft.

Vus Cnennnueene. Burgemeester en Gand.

Non verzekert dat den generaal Goethals alhier zyn hoofdkwartier

Het genoegen geven wy eene plaets aen de bovenstaande re

zal komen vestigen , en dat hy onder zyne bevelen zal hebben den

klame en zyn verblyd eene gelegenheyd gevonden te hebben om
eens met lof te mogen spreken over de openhertigheyd van den
borgemeester; mogten wy dikwils in het geval zyn van op deze
wyze van hem te mogen gewaeg maken l
Wy hadden ons kennen vergenoegen met den brief van den
borgemeester zonder eenige aanmerkingen te geven, maer wy
hebben willen bewys geven van onpartydig eyd, en willen
toonen dat wy bereyd zyn om hem te loven wanneer hy zulks

kolonel Prisse en den generaal Vanden Broeck.
Antwerpenaar.
- Het Antwerpse). Nieuwsblad zegt dat het whynt dat de verwys
dering van den generaal Bazen het gevolg is van kuyperyen der
orengisten , die hem niet langer kouder verdragen in eenen post
waar hy zoo wel op zyne plaats was.
 Den generaal Goethals, vergezeld van den kolonel Frisse, heeft
gisteren de 7' en 8° linieregimenten op het Kasteel-pleyn in oogen~

schouw genomen en de zelve gedurende twee uren en half doen ma.
neuvreren ; deze oaﬂeningen , begunstigd door het schoon weder ,
haddenvele nieuwsgierigen naer het groot pleyn gelokt.
-— Gisteren namiddag is er brand ontstaen in de suyker-rsﬁneer.

defy van ll~ Inn Key in het Kinderp. De nabyheyd der pompiers
kazerne , die er nevens ligt, heeft toegelaten zoo spoedige hulp toe
te brengen dat de schade weynig bednydeude is.
— De sooieteyt der Vereenigde Belgen in den Draek heeft, den 3
april , wezende den veriserdng van de koningin, eenen lnysterlyken

bal gegeven. Den voorgevel dezer eltaminet wasglensryk verlicht en

door zyne akten verdient.
‚ Wy hebben insgelyks vernomen dat sieur Van (Ноты-115511:
peerden
aen andere
van persoonen
den prins van
heeft
Orangnien
bekend gemaekt
niet geteekend
dat hy had;
voor een
de
eenen onder andere heeft hy gezeyd «dat hy de eer niet gehad

had, van zyn handteeken te konnen Weygeren. » Deze woorden
zyn wel zoo klaar niet als zyneu bovenstaenden brief, meer wy
halen die meer aen om te doen zien dat den borgemeester de per

vredelievend en is vergezeld geworden door het zingen van nationale

soonen aenziet met wie hy spreekt en het vers van Boileau niet
vergeten heeft :

liedekens en het herhaalde geroep van : Leva den Koning , Laos de

Sans cesse. . . . . . variez vos discours.

versierd met de nationale kleuren ; 1100 bal was ellervrulykst en

Koningin , Lees den prins der Belgen !
-— Onzan jongen en kondigen schilder Leys komt eene sehoone

sohildery te voltrekken , verbeeldende eene gebeyme vergadering
van geuzen , onderschept door de speensche‘ soldaten in de omstre
ken van Antwerpen in 1566. De kondigen welke dit konststuk ge‘
zien hebben , spreken er met den rontsten lof van.
.
_ _
— De diligencia van de weduwe ruyns van hier naar mechelen,
is den 2 dezer tusschen Contich en Mortsel omgevallen. 210111001- de
tweede maal in zes weken dat zulk on gevel een dit “у“; ovukqmt,

eren , lo mia
Den Journel du Flandre; had in zynen N" van voorlcden zon
dag aen den Menager Je Gand gevraagd of den persoon , web.
ken op de lyst voor de peerden van den prins ven Orangnien
geteekend had: Joseph Van Стат-117099110 , den borgemeester
.van Gand, was Sieur Froment heeft hier niets op geantwoord ,

Eergisteren bevonden zich twee bedienden van het rovíeca’ael
шитыми: ‚ 110 sieurs van lleve en Wyts een eene t le d‘hote‘ ‘m
ele stad, en verschoyde aenwezige persoonen waren verwonderd
van deze sieurs eoue teel te hooren voeren die zeer wel zou gestaen
hebben in den mond van eenen overdrevenen orangist. Dat deze sieurs

vyenden zyn van het gouvernement, dat zy genoegen vinden om
tegen het gouvernement uyt te vallen , dit zal misschien niemand
verwonderen , maar hetwelk eenieder zonderling zal voorkomen is,
dat zy bedienden willen blyven van een gouvernement dat zy ver
achten , halen en versmaden , en dat zy de franken willen ont

vangen die hun door de patriotten betaald worden.
Verscheyde persoonen hebben reeds een sieur Froment hnnno
ontevredenheyd te kennen gegeven , om dat hy hunne nele! bld
afgekondigd zonder hunnen oorlof; sedertdien vruegt. цеп none/ken

W

kan begaan, misslag die by eene edele dame, eene grootere misdaed

de arrière-garde , zullen wy hun op eenen anderen stond aantreden.

is dan vele van welke den strafwetboek spreekt.

Ziet ons daer in regel en buyten allen schyn van reklamen ; wy
hebben de eer gegeven aeu wie zy toekomt, en wy zullen ml op ons
gemak de overige goeds bergers, die voor de beesten van prins getee
kend hebben , kunnen in oogbeschouw nemen.
Wy zullen geen order Volgen, en wegens die maar een woord
leggen , welke wy vermeynen eene aanmerking te verdienen.
Charles Vervier , niet te vreden met 100 franken tot den aankoop

De barennes Pyoke-de Kcirle is die oorlogsznohtige dame die,
in het begin der omwenteling, met andere joﬂ‘rousven dezer stad, zoo

naarstig werkte een het bordueren van een 011103010-1000110111111.`

moest tot geschenk gegeven worden aen onze verlossers, de verjaegde
Hollanders. 0F Mevrouw dit orangnie-vaendel bewaard heeft , of dat
zy het naar Holland heeft opgezonden , dit weten wy niet , meer het
is wnerschynelyk van dit vsendel dat sieur Froment spreekt, wan
neer hy nenl zyne goede bergers aenkondigt , dnt een der gekochte
beesten voor den prins van Orangnien bestemd is om het vaandel van
verlossing uyt den [leeg nen te brengen. Voorgaandelyk hebben wy
gezeyd dat sieur Froment tot veendeldreger gekozen was, meer heden
beter onderrigt, moeten wy onzen voorigen misslng verbeteren. Het
is de baronnes Pycke die met hi‘taenbreugen van den kostbaren pand,
dat vaendel van verlossing , belast is; sieur Froment zal wel de ry..
beest ven Sancho-Panche behouden maar geenen vaendeldrager zyn.
Als eene andere Joanna d’Arc zal men haar de legerbenden van den
overmoerdykschen vorst zien nenleyden en hner ontrold vneudel op
het paleys te Brussel planten. - Zoo spreken de prophetiender oren
gìsten. On lukkiglyk worden hunne prophetien niet meer beweer‘

heyd dan e gene van Snoeck in zynen almanak. — Анне ornngitel
0m den stoet volledig te maken zal de gendsehe Joanna d'Arc van
eenige andere joi‘l‘rouwen omringd zyn die haer-in hoedanigheyd
ven aidœ-de-cnmp zullen volgen. Deze zullen zyn: Jeannette Rosseel,
Delphine de Bast, Emma ”винтами/[гоню van Ch. Manilius, en Jako.

bis-Hendrika Couvreur; alle deze orengislscheamnzonnen zullen door
eenen anderen onderteekenaer , Coco à la Baan genaamd , opgeleid
worden.
Wy zouden hier nog van twee andere джип moeten spreken
I“ B....G.... en Mm н. ; meer aangezien zy meer deel maken ya»

ven vier hnrddrnvers gegeven te hebben, heeft gemeynd zyne liefde
voor Diamantski te moeten aen den dag leggen met eene reys naar

Brugge te doen, om aldaer eene lyst van inteekening voor de bees
ten van Tervuercu rond te dragen. Den sieur Vervier heeft de Brug
gelìngen aeu zyne wolsprokendheyd 11001 gevonden , en niemand ‚
zelfs niet een lid der regentie van Brugge, heeft zyn handteekcn op
de lyst gesteld : t’Vest-Vlaenrlereu is eene slechte provincie voor de
endsehe omngisten en bezonderlyk voor de ambassadeurs. Sieur
etdepeuningcn mislukt. op zee en is gedwongen de Kaspische Zee

(gelyk den ĳzeren-broeder die noemt) te doorzwemmen; sieur Verrier
mislukt lo lande 011 is genoodzaakt met onverrigte zaken ‚terug te
keeren. De Bruggelingen zullen waerschynelyk in de goede “om!

van dezen sieur niet steen.
' L. Burggraaf Voernowyck-d’Angest en den groef de Thiennes,
zyn kamerlingen 'van Willem geweest, en hebben waerscbyuclyk,
den eersten door 100 en den anderen door 50 franken vom' de Ре“.
den van den prins van Orengnien, willen bewyzen dat , allìyewel
zy geenen sleutel meer dragen, zy nog als getrouwe knechten wil
len aanzien syn.
Misschien zal sieur vrFroment ons nog eens beschuldigen van moor
denaers en atruykroovers te zyn, om dat wy deze bovenstaande be

zonderheden een onze lezers mededeeleu, maar dit zal ons niet b2

letten om ons oogbeschouw over de beesten-keepers voerd to zetten.

(
i nteekenaer of by toestaat dat zynen ткет openbaer,

maakt yvorde.

len zegt dat de tweede lyst van den Messager de Gan ~ byna niet an
ders dan naemloozen zal inhouden.
Sieur Ch. Froment heeft de schaemteloosheyd van in тунец N"

з)
weynig gevoel-derd zyn , datde zelve de ware ltollsnders, vrienden
van hun land ontmoedigen en bedroeven. Zoo binnen als buyten,n

landseha Laken , alles gaat дупел stilzwyganden looden gang; de ba
lastingen worden ingezameld; milicia en schuttery blyven in dienst:
"De geheele bevolking wenscht iederen morgeud te vergeefs , и gb !
mog'ten eer den avond valt onze tiyistîaken geschikt zyn, n het slainl

van zondag te zeggen dat hy den gevolmagligden is van het орта: тю blyfl 'Ourddufen lil-*0f er geen eynde moest aankunnen. Maar aen
Belgien. lndien hygezeyd had genolmagtigden aan den prins van Oran.
qns'an , eenieder zou hem geloofd hebben. - Indien het ooyt konde
geschieden dat een zoo vuyg wezen , galyk den opsteller van den
Messager de Gand, gevolmagtigden kon worden ‚wie zou er ooyt
iets gemeens met hem willen hebben ?

wien ligt dan toch de schuld van dit heyllops verwyl! welke verbor
gene dryfveer verydeld alle eyndsehikking? welk eenen helschçn
geest blaast voorddurend en aanhoudend het vuer des verschils aen ,

zonder dat iets in пае! schynt het zelve te‘dooven? Dan noemt men

dezen, dan geneanaer den waren ligt nog in de duyslera toekomst
verborgen. Tot slot spreekt den Onparlydl'gan vsn een adres aen den

Het hof van appel dezer stad heeft gisteren litt. Jan van der

koning te zenden , om hem het verlangen des volks naer eene schik
king en vrede bekend te maken,

.

Veńnet, Bernard Diriek en eenige andere persoonen , van Nevele,
die door de korrektionnele regtslmnk in 1830 veroordeeld waren ,

tnt eene maand gevang , vrygesproken. Wy zullen wegens deze seek,
die met de staatkundige gebeurtenissen van het begin onzer omwen

tettng in verband staet ‚ in onzen volgenden N" eenige verdere be
zonderbeden mededeelen

_ Hoe zyn onze reglers, vraeg den Onparlgdígen van {Graven-l
haga, op het gedacht gekomen, om het vonnis’v’qn Carrara te Brussgt
te willen doen aenplalgken'g7 Een frney bagluyt voorwaar , maar
moeyelyk in de uytvoerinrg, t‘en zy den ewezeu direkteur te Brussel
de Knytï, zich behstte met het à la gronda Place te aﬂicheeren.
Droomden onze regters nog van eenige restauratie? h >_clioulwde'n zy

_ Eenen pompier is in de raﬂiuade van sieur Casier in het heet
suyker gevallen , en heeft zich sterk verbrand ; men heeft hem dade‘
)yk naar het hospitaal gedragen.
— Het lyk van den vikaris-generael M. de Meulenaere. ridder van

den Nederlandsehen Leeuw, gegrad ueerden kanonik onzer hoofdkerk
en licenciaet in de beyde regten der oude nnivcrsiteyt van Loven ,
die zaterdag overleden is , is den 7 nner Nazareth gevoerd , alwaer
den overledenen een buytengoed en de oude heerlykheyd van Ays

Brussel ook nog als`tot het bollaiyiseh kpningryk b oeroude? In
dien men het vonnis te Brussel wilt doen een lakken» kal; meu het

ook te Liverpool, te New-York en te Lyons oen aenheebtep welke
insgelyks verblyfplaetsen z n van Carrara.
’
‘‘
4—- Op witten donderdag heeft den koning vga Boynton de voeten
gewassehen
aenzamen
12 arme
, waar van dep
ìQQjaren
was, en diete
10887ryzncrds
Jaren telden’.
’ ‘ òlu'dsten
‘
_ ’
w,
 Den prins Hendrik V von Reuss-Sehloìtz-Gera , oudsten zoon

hove bezat, en aldaar in eenen grafkelder nevens het lyk van zyne
overledene zuster ter aarde besteld.

van den prins Hendrik LXVlI von Reuss-Sohleitz-Gera, 'majoor in

—- Den hertog van Cambridge, broeder van den koning van Groot
Brittannien en Irland , en onder‘koning van Hanover , reyzende
s'ncogns'to onder den neem van graaf van Diepholz en zich nyt Hano

von
Reuss-Ebersdoti', is den 22 der voorledepa‘ maand inden
ouder
dom von 12 jaren te Cobur overleden.
‘
‘
i

pruyssisehen dienst , en van de princes quhie-Adelnîde-andrika_

ver naer Engeland begevende, is xnaendag in den namiddag door

‘ --Den hertog Frederik-C венца van Anhalt-Bernhnr ‚ gesphe 
den gemaal der princes Mariall're ‘érika’van Hessen-Casse , is den 4.

onze stad gereden.
Moeder Gazette deze tyding mededeelende zegt dat den hertog

na eene regerig van byna 38jsron, in zyn lustslot te Bernburg over

door onze maren gereden is. Wie heeft ooyt zulk een wonder gehoord?
-Den prins van Orangnien vind altyd middel om te bekomen het
geen hy geern zou hebben. Hy heeft gebrek aen peerden en de oran
gisten knopen er; over vierjaren moest by geld hebben en hy stool

der voorledene maand in den ouderdom van 66 jaren en 9 meenden,
leden, en is onmiddelyk in de regering opgevolgd door ~zynen eeni

gen zoon den prins Alexander-Karel , den 2 maert 1805 geboren en'
dus zyn ne men-twintigste jaar bereykt hebbende. Dien nieuwen

de diamanten van zyn wyf.

hertog hee maar eene zuster , die met den prins Frederik-Willem-»
Lodewyk van Pruyssen, neef des konings en loytenantègeneraelÍvan

— In het begin der omwenteling zeyda den prins de Ligne ‚ tot
den prins vsn Orangnien , dat hy niet meer in Belgien zon terug е

партиями. leger , getrouwd is.

koord ‚умея. zy over het lichaam van den prins“ de Ligne.

_

_',

’

` ‘

“

u,

dezen sieur , prins de Ligne komt voor de peerden in te'leekencu';
zon hy misschien begeeren dat signor Agrippa over het lichaam van
den prins de Ligne te peerde ryd 'I
l
5—- Eanige dieven zyn gedrongen in een huys te Beirlegem , olwaer

yGebrek. .seo tyd het ons niet tee van heden ç_waeg _t maken
zullen
van de in
plegtige
onzen toekomenden
prysdeeling der
N°zondags-sehoolv
hier van spreken. " `l'~iver"§t.>lì't'.t
’ ’ Í'
`
_v_-__*

de vrouw zich alleen bevond. De booswigten zyn aen hner bed ge
komen en hebben haar bedroygd van haar te dooden ,indien zy
zieh verroerde. Vervolgens hebben de dieven eenen koifer openge
broken , waeruyt zy versebeyde juweelen en eene som van 450 gul
den in verschillige geldspecien gestolcn hebben.
 Den sieur J. Louvrier heeft by een koninglyk besluyt van den
3 dezer zyn ontslag bekomen als deurwaarder by de reglbank van
eersten aanleg te Veurne.
-Eeue tentoonstelling van konst- en nyverheyds-voorwerpen

zal te Mechelen plaats hebben van 1 tot 20 july aenstaende. De ten
toonstelling-stukken moeten voor den 20 juny aen de regering van
Mechelen toegestierd zyn. De societeyt ter aenmoediging der schoone
konsten dier stad, zullende hare fondsen tot aenkoop van ten

toongestelde voorwerpen besteden, zyn de parsoonen die de zelve
willen verkoopen aenzooht er de’pryzen van nenteduydan.
.- De soldaten van Dibbetsgaeu met hunne uytvallen voerd, niet
alleen op de wegen van Holland en Duytschland , maar zelfs op die

nner Belgien ; over eenige dagen hebben een batuilllon infantery en
een eskadron huzaren eene verkenning gedaan op den weg van
Sieth naar Ему]: ‚ tot boven het dorp Wilder, zonder aenig be;
letsel te ontmoeten.
' — De uytgrsving der houille-kolen in Belgien mag begroot wor
den op’2,370,000 tonnen, waar van er 1,520,000 in het land ver
bruyk't, 560,000 naar Vrankryk en 290,000 naer Holland vervoerd
worden. Yan die 2,370,000 tonnen bouillie-kolen worden er 1,100,000
door bet distrikt van Bergen , 530,000 door het distrikt ’i’an Charle
roy,37_0,0i)0 door den omtrek van Marillion on 370,000 door het
distrìkt van Luyk , het welk geene kolen naar Vrsnkryk uytvoert,

geleverd. ‘

‚ Van over eenige weken zouden wy moeten een woord gezeyd
hebben van een zeer nuttig boekwerk, dat by H. Van Ryekeghan

Ilovaere , drukker alhier ,is van de pers gekomen ; шаег gebrek asu
tyd had ons niet toegelaten het met aendneht na te zien. Wy komen
heden in deze kleyne nalatendheyd voorzien.
‘ 't'
ч
Het boekdeel van welk wy hier gewaeg maken , draegt voor tytel
Volledige verzameling van alla wellen , besluytan en instruktien rokende

de borgeneocbt , uytgegeven door M. A. Neut, bedienden in het pro
vinciael gouvernement. (1)
e
»

Het opschrift alleen doet zien dat deze verzameling van wetten enz
onmisbaar is, niet alleen voor alle da oversten der borgarwaeht
maer ook voor alle burgemeesters en andere bedienden die zich in'
eeniger wyze met de borgerwacht of deszelfs administratie te be

moeyeu hebben. Wy konnen dan geenzins twyffeleii of elk lid der
borgerwacbt zal zich deze verzameling van wetten ,besluyten eil inl
struklien willen verschaffen.
г VYyV zullen , hier niet vele woorden gebruyken om het nut en
voordeel van dit boekdeel te doen zien , wy sullen ons bepalen met
te zeggen dst M. den gouverneur der provincie het belangryk‘ ge

noeg geoordeeld heeft, um het zelve aen alle communale reeentien
en oversten der borgerwacht aan te bevelen.

(7'

Den uylgever heeft een afdruksel aan den koning en aan den op-.
perbeveihebber der bnrgerwachten te Brussel toegezonden , en heeft
van beyde eenen vleyendcn brief ontvangen over zyne aangewende
moeyte om alle instruktien betrakkalyk de borgerwacht te hebben'

opgezoohten bĳen-verzameld.
I,

‘

’

___-____

‚
dan den Opstellen' aan den Vsnrnmsnsn.

- Den koning der Franschen komt op den voorstel van den

marsehalk Soult nopens de Fransche ofiieieren in belgischen dienst
@en нищий besluyt te nemen. Door speciale schikkingen zullen de
fraosche о eieren by hunne komst in Vrankryk hunnen rang van
oudbeyd behouden; de jaren in dienst van Belgien doorgebragt

znllenhun aengerekend worden als in dienst van Vrankryk gebruyk’t
zynde; de graden die zy in Belgien zullen bekomen hebben, zullen
zy in het fransch leger behouden; eyndelyk do gene die op den
oogenblik van hunnen overgang in belgischen dienst in onwerk
zaemheyd of hervorming waren ‚ zullen vol regt tot bevoordering

hebben.

'

`

‘

y

— Onder den titel van : Weer loe nog longer de volharding ? lezers
wy in den onpartydígen van den Heeg eenen ilierkweerdîgen doch

Mynheer ,
седа ’ den в aPril 1834
' In deneerloozen Messager de Gand N0 go-gr, "из: maert
leden , vind men eenen brief van 3| maert 1834, geleèkend C'. en i april laatst
in dezen sieur, even als in Moeder Gazette, (weerde echt L. Pizzor, пае;—

Messager de Gand)_, zich roeviglyk beklaegt over den`sfkeer genoote van den
dle sommige van:
тупо zoogezeyde vrienden em beluygen.
eet dezen gewezen kommisssris van pelicie niet dat hy van o
iedereen veracht word, zelfs van de gene die hy zoo verkeerder er lang van
'
voor’z к
vrienden aenziet, en die bem .geene andere vriendsehsp
bewyzeni, dan de gid:
die een schrikdier inboezemd
‚ “feet hy ook niet dat er van зуде vrienden z
n die. eene petitie tegen hem gef
teekend hebben , toen hy wenas/ile vom: acht sízge'n нагул ambt ‚детищ и шор—
den.
om
de
atriottsn
te
konnen
ш
7
Dit
Ефрем ь
в.
l
‚
¿ßen
_ а ll~es moest bem toch de ooan

uytgebreyden artikel, waarin hoofdzakelyk gezayd word dat na

(L Ditlpoekdeali te bekomen B’. M.
een verloop van шут dry ¿aren de geschillen met de Belgen zoo

'n ek

-

merkt ‚ len‘Pryle vzn 2 franken важный?“ ‘Y "ma Hanne' up

‘ А

(4)
l

resten der gastvryheyd, die overal geheyligd :je ; men treed ze met voelen; суп
delyk tnen dwlogt hun ouder eene andere-loc itstreek , weer het regt geëerbie
digdîord, eenlsuder vaderland te geen opzoeken.

BUYTENLANDSCH.
HOLLAND.  s’Gnsvnnusos , 9 Aran..
Den prins van Orangnien is sedert den 7 alhier terug.
„ е De zitting van gisteren der tweede kamer van de slaten-gene~
vroel , is geheel toegewyd geweest aen het verslag der petition.
 Щеп vverzekert dat de leden der tweede kamer niet lang zullen
vergaderd blyven , meer uyt een scheyden zoohaest de ontwerpen
van wet gestemd zyn.
.
«- Er komt een nieuw ministerieel dagblad te verschynen onder
geenl naem van de Упадите. llet gouvernement doet het gratis uyl
ее 611.

-- Twee korvetteu, bestemd om den holfandschen konsnl naar
Griekenland over te voeren , zullen binnen weynige dagen van
Nlouwdiep onder zeyl geen.
‘

s

Overleden pen den'9 tot den 10 april.' _
Louisa Gi ot , oud 43 jaren , Chsrtrcusen-Hammeken. — Theresia Lagrange ,
huysvrouw ermau, 33 jaren, Bagauesrraet. Joanna de Sagher, weduwe van
Hove; 84 jaren, Slypstraet. — Pieter Canon. 75 jaren, particulieren , Ottogracls't.
 Augustus Uyttendaelc , 30 jaren , graveerder , Akkerghemvest. -—— Mana
Egosse, weduwe Brieman , 79 `a1en , St. Antoniuskaey. _ Alexander Verbeke,
8 jaren, St. Lievenstract. -— Florimondus Block, 16 macnden, by SL Jnkobs
kerk.- Leopold Staessens, 1 1'2j11ren, by St. Jacobskerk. — Karel van Dreèke,
5jaren, Bagattestraet. — Josephine Boelens . B maanden , Chartreusewa 
Hyppolitus de Keyser, 7 weken , Tinnepotstraet. — Leopold Poublon ,‘ 8 шва

den , Braderystraet.

.

*

.

KooPHÃÑDEL.
WlSSEL COURS VAN GEND, van nu 11 Aran..

Amsterdam kort, 1/2 0].. verllcs P.
ltotterdam kort , 5,8 0,'. verlies P.
Antwerpen , pari.

j] Brussel kort, 1/4 0l., verlies.
Рагу- kort, 47 1/4 G.
Londen kort, t1. 12 02 1/2.

Lynned

PRYS VAN DE OLIE ТЕ GEND, val 11 arm..
. . . . . . . . .
de tonne. tl. 43 o‘o à oo oo d

Kolzaed.

.

.

.

.

.

.

.

i

de tonne,tl. 46 105100900*

VRANKRYK. -' Paars , 9 111111.
BOBS VAN BRUSSEL, van Das 11 uur..

Alle de dagbladeren dezer hoofdstad maken gewseg van de 011
lusten van Brussel ,elk dagblad oordeelt de zelve volgens zyne denk
wyze. ‚
т De groote monstering der nationale garde die den l moy moest

plaats hebben , is tot de dagen van july verschoven.

‚

 Men verneemt dat de gezondheyd van M. Lafayette voldoende

is ‚ en dat hy zeerin ’t kort in de kamer zal konnen wederkeeren.
-tßevige onlus'ten hebben te Lyonslplnels gehad, ter gelegenheyd
van» eenige leden' der association diev moesten voor de regtsbank
vorsehynen. Men is handgemeen geweest.
_— Het hoofd van de afdeeling der policie in het ministerie van
binnenlandsehe zaken , heeft gisteren twee agenten gezonden ,den
eenen naar Lyons en den anderen neer Merseillen. Щеп verzekert dst

mín er nog andere moet zenden in byna alle de steden van het
7. ’ деп.

.
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ì- 150 яцпснрпьошп van Fransche troepen in Spangnien'schynt
_ van langs om meer waersohynelyk te zyn. Щеп verzekert zelfs dater

„in den`raed is beslist geworden dat een korps van 20,000_ma1snen
over de _grenzen zou trekken en, , op verzoek Ades' regentie , Pampe
lune , `Vittoria , Bilbanon Ssn~Sebastian son bezetten ;,on_1.e troepen
zullen 111201- den garnisoens-dienst doen , latende aen de troepen der

koningin de zorgA over van het land te berredigenL
,.
«De тау: van lord Durham te Parys word zeer's'ersohillend ugs
gcleyd. Volgens den Constitutionnel zou hy gekomen zyn om. lle were
oo merken van Rusland aen het franscls kabinet te openbaren,
lagons den National is het om de volkplanting van Algietste doen

штамп , hoewel den edelen lord verklaard heeft dat men "er zich
zoo veel mede moeyt als met Japan , volgens den Courrier Français
komt hy om de wet op de douanen te doen veranderen ; den Globe
van Londen beweert van zynen kant dat den zwager van lord Grey
geene hoegenaemde zendingjheeft en slechts eene враги-вуз doet ;
„тащи wilt John bull wetenodat die reys famillie-zaken betreft,
en'I tot voorwerp heeft het honwelyk der princes Victoria, 017550
mune der engelsohe kroon met eenen prins van Wurtemberg te
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BORS VAN PARYS, val пи 10'sra11.. ,_ ¿,Í.'

slnyten, waerschynelyk op voordwaerde dat den hertog van Orleans

de'princes van Wurtemberg zou ten houwelyk bekomen. " '
§- Tydingen uyt Spangnien melden dat er groote hoop bestaat van ' '
welhaast de cortez te zien byeen geroepen worden.
`
'- Den prins de Leuohtenberg, den prins van Capua met den .
prins en prinses van Salerno, zyn te Koomen aangekomen , en hebf
ben den dienst van palmen-zondag bygewoond.

BORGERLYKEN STAET DER STAD GEND.
Houwelylcen van den 9 april.
Karel Beels , oud 31 jaren , bedienden in het post-kantoor, Brabanddsm , met

Adela Dosscbe, 27 jaren, zonder beroep, Pape aeystraet. — Jan Dosanchoit,
39 jaren, broowersgast, Coupure, met Catharina mme, 39 jaren , dienstmeyd,
Koornmerkt.  Michiel Miron , 29 jaren, kleermaker. Savaenstraet, met Pe
tronilla van de Vyvere, 22 jaren , besondere . Lakonmerkt.-Janßapliste Gríe,
ag jaren , galonwever . Brouwersstraet , metMaria Velleman , 27 jaren , zonder
beroep , Rasphuysstraet. - Jan-Baptiste Finjaer , 25 jaren, schoenmaker , Mor
tìorstraet , met Victoria van Ghuyt, 3l jaren, dienstmeyd , Gelukstraet. 
Karel Deligny , 35 jaren , leerzemaker , met Joanna Stampant, 41 jaren ,' winke
licrster, beyde Bru'sselschestraet.  Jan Meer, 23 aren , timmerman, Voor
mu de , met Maria Mantheau, 23 'aren, naeyster, t. Salvatorstraet. — Jan de
Ru der, 25 jaren, hovenier , met :abella de Vlieger, 24 jaren , hovenierster,
beyde buyteu de 81 ugschepoorl..  Pieter van der Stract'e , 30 jaren , slotmaker,
Antwerpschestraet ,' met [heresia Cilardon , 23 jaren , fab1iekwerkster, korte
Kssteelstrset.  Francien Helart , 42 jaren , arbeyder , lange Wyngaerdstraet ,
met Isabella van der Ween , 42 jaren , fabriekwerkster, Stuk. - Auguste Geens ,
26 'aren , boekbinde'r ,` Brabandstrset , met Livina de Croebele, 33 jaren , parti
eu iere, Zandberg. - Jacob de Gruyter y29 jaren , kuyper, Oudeveste, met

Josephs van Tomme, 38 jaren, Kostryksc estraet..~ Joseph de Cock, 4gjaren,

OPENBARE FONDSEN.
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V
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ÚPENBARE VERKOOPING
Van twee schoone sterk gebouwde aen malkanderen hangende HUYZEN,
van twee stagien , met Pakhu s , Remise , Peerdestallen en veel andere 301101:
lyke Gebouwen , Bloemhof, ¿menselth en Boomgaerd, zeer,voordeelig gema

en gelegen in de groote gemeente van Zele in het dorp . op den kassey we ш
Gend user Dendermonde, tusschen die stad en de gene van Imkercn ; nage am
d oßboryhet
w len M.
Ds Dsczsa.
ministerie
van den Notaris VERLAECKT, tot bel gezede Zele

boekdrukker, Holstraet, met Maria Lemaire, 24 (jaren, besondere . Ste. Eli"

hethgracht. _ Constantìnus Francois , 28 jaren. штаты ‚ Veldstraet, met
Eufrssia de Staebel , 27 jaren , dienstmeyd , Volderstraet. _.Eduard Galens ,
23 jaren, zadelmaker, met Virginia Hancotte, 25 aren, beyde St. Pieters-Vrouw

residereude.

straet, - Felix Grave„23 jaren , rafinadeknec t, Molenaerstraet, met Livina

Om dry uren namiddag, in' de afspsnning den Gouden Appel,
noemde dorp.

Муз, 24 jaren , stgkster, Princenhof. — Michiel de Moerloo's , 24 jaren , arbey
der, met Maria erdonek, 22 jaren , zonder beroep , beyde Mu nkkae . —
Pieter de Pannemaeker , танец ‚ raßnadékneclit , met Coleta Sme ens , Bye ja
ren, dagboervrouw , be de eerstraet.  Bernardus van Loo, 28 jaren, vleesch
liouwer , Chartreusen's act ,' met Sophia vsn Melle ‚' 22 jaren , besondere ,

St. Salsatorstraet.
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Den dag van gisteren is in rust afgeloopen. De rnststoorders
hebben zich nergens vertoond. De borgerwacht en de linietroepenl,
syn geheel den dag onder de wapenen geweest, meer hunne tusschen
komst is niet „машем geweest.
g
-Eene proklamstie van wegens de regentie is zaterdagaengerï

‚

'.z ’ -_‚

.

-

eld , en heeft hun bevolen onmiddslyk het koningryk te verlaten.:
t grootste deel dezer wandelingen syn шмыг-а voor het
kunnen der paarden van Ter-voeren. s' .
‚ - Benen Hollander , verdaehtvao het volk tot plunderen en ver
woesten te hebben opgemaekt', is aangehouden.
’
’ Verseheyde andere porsoonen , beschuldigd van in deonlusten van
den 6 te hebben deel genossen, s_vn aangehouden.
;
- langue ondervraging onderstam te hebben , is hy in vryheyd
-' Den majoor Sehavaye, in

plakt, waar in zy deborgers nenwakkerde von geen geler te verlee
nen aen ophitsingen , en zich tot geene buytenspoongheden over te,
geven. In de zelve proklamatìe wierd er een dan opperbevelhebber,
der borgerwaeht belast van vier legioenen berayd te houden, om op
het eerste teeken de onlusten , indien er uytborstan , te kennen.
wederlionden. Het is insgelyks aen elken bnrger,die geen deel maakt‘
van de borgerwacht verboden , sich gewapend in de straten te ver`

van dienst, ia op bevel

van den generaal llnrel ‚ door de gendarmen aangehouden' en naar
de gevangenis van Leuven Мая-11. -

Versoheyde andan {ursoan zyn gisteren en eergisteren nog
aangehouden.
.1|
 Verseheyde militaire overheden zyn ~door den auditeur mili
taire nytgedaegd , om “шиит te komen geven.
r

tounen.

-— Den 11 is alhier tot Ilid von de kamer der volksverteganwoor
digers gekozen, Il. Cornet -de Gees, die 438 stemmen bekomen

Den minister van het inwendig heeft ook oene proklamatie
doen afkondigen om de borgervvacht aan te moedigen de rust der

heeft , op 729 kiezers die in de kissing hebben deel genomen.
. - l. Dugniolle ,".lid van de kamer der volksvertegenwoordigers f

stad te handhaven.
v
— Sterke wachten zyn aan alle de poorten der stad geplaetst. MenI

is tot algemeenen gaheymsehryver by het ministerie van hat inwen

zegt dat er lnaetregelen genomen geweest zyn , om de buytenlieden‘
gisteren de stad niet te laten binnen komen.
_Alhoewel meu ’voor geene onlusten meer vreest, zullen de troe
pen heden nog in hunne kazernen geconsignecrd blyven.

dig benoemd.
_- Yoodeden vryda heeft een tweegevecbt tusschen den sieur
(hstillon , gewezen o eier, en den sieur licheni, 'kìiiteyn— kommandant van een eskadron laneiers’, plaats gehad. Den sieur liehaux
it dood ter plaats gebleven.

’

' - De begrsefnis van den gedooden пращи щами ‚ heattäet

-- De policie was onderrìgt dat men kardoezen aen het volk ging
uytdeelen en dat men zich tot nieuwe onlusten bereyde. De geno-‘
mene
voorzor
derdrukker
overheyd
hebbendie
alles
 len
hee enden
ontdekt
zichverydeld.
niet geschaelnd heeft»v
het oproerig schrift te drukken dat zoo veel heeft toegebrugt om de

alle de militaire plegtigheden , eergisteren plaats gehad.
`
’
- Het b'linieregiment heeft in deomstreken doser stad zyne kan
totlnementen genomen , en is door het 10° vervangen.

onlusten van den 6 te doen ontstaan. Het is den drukker van de

eenen telegraphe. Dezen tetagreplln Зам einden .‘leop Издании:

orangislsche dagbludaren dan Клоп: en la Jeune Begiqus. In eene

van :imm te doen kennen: ’
’
‚Md Мыши "Y n'we da m ‚ т Pas' "ь, in deze
hoofdstad
,Darts.verwacht.

Мутит; welke men in die drakkery gedaan
, syn de on
wederleggelykste bewysen gevonden. Den Belge zegt dat men om
den en in de Petits-Carmes in hechtenis gesteld.
'
~
Veraeheyde andere persoonen , verdacht van dit oproerig schrift,
Oproep tot de Belgen genaamd , opgesteld of nytgedeeld hebben , zyn
insgelyks aangehouden.
.
‘
"
-Verscheyde bedienden van het paleys des konings, onder andere“
twee conciergen , zyn weggejaagd. Men zegt dat zy in gemeenschap"

en briefwisseling waren met den Haeg. Een dagblad beweerd dat er
`

t‘ebure , konsuls van Belgien teBoston en te Charleston, bonnen

отводит van'v'vegens het
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Het gouvernement komt geb'myk te maken van eene wet , die
onze ministers sedert lang hadden konnen werkstellig maken; onze

’ -— Men leest in den ”байт het volgende :
к Ilet gouvernement heeft geloofd , in de tegenwoordige omstan
digheden dan art.7dar wat van den 28 vendemjaira jaerVI, te moeten‘
toepassen nen eenige gekende vremdelingen', tilsl opwekkende tot-het
omver werpen der inatollingcn die door de omwenteling syn daer-

nn стог-тяп вы и: nannnss van naar slams
VAN onmomr.

n'beven‘het шаманим

-— liet goavsmeaientis onderrng geworden dat 1111. Вши: Le

nfdruksel onder de pers gevonden heeft. Den drukker is aangehou

eenige aengehouden zyn.

› —- lien bemerkt sedert

‘‚ 1

V" "’ ‘

Indien wy hier ons oogbeschouw over deintaekenaren een weynigf
onderbreken , het is om dat wy van eene zack moeten spreken , die ,
alhoewel zy de peerden van Tervueren niet direktelyk aengaet, toch
met de inteekening in verband staet ‚ en zal doen zien dat de oran
gistcn belang aen hunnen koop van beesten hechten. — Ziet hier
weer vener kwestie is :
.‚
l

- De ornngistsche dagbladeren ‚ by het afkondigen der inteekening
ten behoeve der beesten van Diamantski , hadden bekend gemaakt:
dat
de oﬂ‘eranden
tot den
dezer zou
ontvangen
hebben
, maori
den men
onverwachten
voorval
van10Brussel
heeft
aen hunne
stoutmoe-l
digheyd een eynde gesteld , en hun de lyst.van intaekening d'oen
intrekken voor aleer den bestemden tyd daer was. Doch , dit heeft
onze onverbeterlyke vyanden van hun voorgenomen inzigt niet. doen
afzien , en alhoewel in hunne stoutmocdige voornemens en verra
derlyk oogwit verhinderd, hebben zy hun aangenomen planten
uytvoer gebragt. Daar de inteekeningnu gesloten was, moest meuy
over maatregelen beramen in het belang der inteekenaren , en het'.I
doel der inschryving trachten te bereyken. [lier toe was eene alge
meene vergadering noodig , want zaken van dusdanig belang wor-I
den zoo gemakkelyk niet beslist. Inderdaad eene algemeene verga-_

dering heeftvplaets gehad , wegens welke wy de volgende bezondar‘

stsetsmsunen ko'man aen eenige vrem'delingen , gekend voor oproer .
en tweedrsgt te zaeyen , bevel t'e geven van het ryk te—verlaten.‘ '

‘ Zonder wegens treden maatregel in` eenige bezondereaenmerking'en
te willen maken ;- moeten wy bekennen dat den zelven al het uy!-l

werksel niet zal hebben dat men er van verwacht, indien men hens:

geenen Lavater. zyn 'om‘in de oogen van velen te lezen het ge'a‘n
er in han gemoed omging. De onlusten van’Brnssal‘wàran het’ voos-r
werp van gesprek in alle de groepen , 'en leverden l:sen :den advokaet:
loyson stof genoeg om bewys van zyne welsprekendheyd tegeven. 1

In eenen hoek van de vergaderplaats bemerkte men dn 'zestig' -jag'er
Joanna.d’A`rc , die veel van here oorlogzucht soh'een verloren' te heb- ›
ben, doch wiens levendigen blik nog genoegza'em ‘aant'oonde dat:
zy de seek van vader Willem niet verlaten маг,“ Ьщ‘еун was' van!
voor de zelve nog meer dan 50 ‘ franken . 'ten 'besten te gelen..
Nevensihacr zat haren schildknaep den ver-meerden Coco', 111011“!
scheen den artikel nyt een dagblad voor le lezen; de sieurs F. .Gite

nere,’ Gaspard Borluut, Roemaet en Limnnndèr~de Giey lnyaterdenI
met aandacht en bewonderden de kunde en bevalligheyd met ‚welke;
M. Transport de baronnes de ooren streelde; zy kwamenhllehier in
overeen dat zyy nooyt met meer smack hadden hooren lesen. Sieht
Yervier alleen ﬂuysterde den ndvokaet Grovermah in demonen dat-by
niets van de lezing verstnen had. Op eenmaal hoorde men het gele f

eener bel; het was den sieur Van Toers die aankondigde dat de‘zití‘
ting geopend was. Eenieder nam zyne «plants , en den 'voorzitter'

maakte b‘ekantl dnt de kommissie die met de ﬁnaneien belast WasiV (l)
haer verslag ging doen. Sieur Gaspard Borluut-d’liongstraten ‚als
rapporteur der kommissie, gaf te kennen dat er nog vele inteekoi’
naren niet betiteld hadden , en dat zynen 'xnedemnkker sieur Fro—

_

ment lezing ging doen van deze die hunne efferande voor de 'peerdern

: Nnuwelyks is de helft der inteekenaren er tegenwoordig geweest.
liet zy schrik, het zy verﬂouwde genegenheyd voor de vier beoe-v

hadden aengebregt. Na deze lezing ging men over tot het Liezen van
_een afgezantschap , walkers ‚leden zouden belast jzyn met de lyst der'
ioteekenaren ‚naar Holland te dragen en' den prins van Orangnim‘
voor oogen te leggen.
. _
U ‚HĲ-J

heden hebben vernomen.

ten , het zy andere redenen , men bemerkte ‚dat de orangistsehey

kragtdadigheyd gesmolten was; men zag dat dan moed begonin de'
schoenen te zinken, en dat by sommigen de neugezigten eenige duy

meu schenen verlengd te zyn. Den salon ,‚ waer de byeen'komst ge.’
houden wierd , leverde eenen zonderliugon oogslag op; men moest

(i) Deze kommissie', zoo als wy voorgaandelyk afgekondigd hebben,'m
uyt de sieurs de Bast- de Hert, FrScribe; l.v J. Couvreur-mpx Maid' hun ‚ Gĳ.

ard'Borluut d'Hoogstraeten , I. Pyn , Frans Legen ‚de beratung Руси.
xeirle en Ch. Froment.

t 12‘“)
door geene andere doet gepaard geen. liet banaan van eenige woel
zieka vremdelingen en uytlandsche broodschryvers zal van kleyn nut
zyn, indien men de inlandsche vyanden niet beteugeld ; het isaen
deze dat man den oorlog zou moeten verklaren ; het` is onder de be
dienden,4 het. is onder, de openbare ambtenaren dat men de ergste

Wanden van hel bediende order. i'

zelten zou dienen te zoeken ;

Hen weet dat sieur Вгоняем zich over eenigen tyd aan den
du eel' vergeleken heeftßu, aangezien er eenen reale-kleurig" duy

ee is (diable саи1еиг’двгои) , heeft zekeren intaekenaer voor de
paarden van den prins van Orangnien , zoo 'nen sagt , zynen bynaem
veranderd , om geene vergelykenis met den opsteller van den Mes

het is in` de bureelen van onza administrateurs dat de ministers eene
zuyvering zonden moeten doen. Zoo lang men de orangisten in be
diening laat; zoo lang de gekende vyanden'onzer omwenteling eenig

sager da Gand te hebben. Coco à la Rose zal voor het toekomende

den neem van Coco à la ﬂeur d'0ranga aannemen.

ambt bekleadan
, zal het
gouvernement ъ geene' opregta I kragt be
'
’

zitten.

De orangisten zullen moeten bekennen dat den voorspoed en
weelde in het land verbeterd is , aangezien men persoonen vind ‚ die
voorgaandalyk hunne schulden niet konden betalen wanneerwy
onder het bestier ven Willem leefden , en nu geld over hebben om
het te besteden tot het knopen van vier beesten voor den prins van
Orangnien.

Dat de ministers dan de
geerte der natie voldoen ; dat zy de
openbare vyandan verstooten , n pleats van de zelve te begunstigen 5.

dat
zy geene
'ten nadaelehebben
der patriotten
en wy
zulleno-ranglsteń'bevoordeeligen
geene onlusten meer te lbevreenen
gelylc` de,
gene van 'welke wy ooggetuygen geweest zyn. Sedert lang herhalen
wy da zelve woorden , sedert lang spreken wy deze tael , en nogtans

zyn onse reklaman vruchteloos „de ministers schynen geene andere
gunsten te hebben dan voor de orangisten. Weerschynelyk-zullen
deze regelen nog eens te vergeefs zyn voor den oogenblik , maar den
tyd is niet var meer afgelegen dat onze staetsmannen van hun ge
drag zullen moeten rekenin geven en zullen gedwongen zyn eenen
anderen weg in te slaan, of hunne bediening in‘ de handen van kun
digere mannen en betere patriotten over te leveren. Van eenen nn
deren kant mogrn'wy zeker zyn' dat den koning de reklamen des
volks zal in aandacht nemen, en g'eenen twyffel of hy zal aen de zelve

Man zegt dat de sieurs Ch. llri. De Maulemaester-Lefevie , ban
kier , en Ch.. Van den Hoeke—Bant de Rasmon , belast zyn met. ‚ in
den naam van alle de inteekennren voor de beesten van den prins‘
van Orangnien, eene memorie op te stellen , in welke zy de liefde
e‘n genegenheyd der inteokenarenvoor Willem zullen moeten in hun
weer daglicht stellen. Men zegt dat de bovenstaande sieurs, den
sieur Gaspard Borlnut d’lioogstrneten tot medehulp gevraegd heb
ben. ’- Deze memorie zal waerschynelyk door elken letterkundige:

regt doen. Men heeft hem lang da waerheyd konnen verduylten, men

met-nieuwsgierigheyd verwacht en met smaek gelezen worden.

heeft hem den waren toestanddes ryks en de begeerte der natie kon-`

nen verbergen , meer nu , dat by van alles onderrigt schynt, mogen
Wilt men lveten om welke reden Moeder Gazette over de on

wy ook spoedige hulpmiddelen tegen de begane fauten en misdaden

verwachten.

’

lusten vnn Brussel bedacht is geweest? Het was om dat zy vreesde
dat men den steen , op и elken het portret van haren „нацмена
gen burgemeester, Jos. Van Crombrugghe , geteekend "идиш ver- y
bryzeld hebben. Dezen steen bevond zich, zoo Moeder zegt , in de
lithographie van den sieur Dewasme-Pletinckx, wiens huys den@ ч
dezer verwoestis. Inderdaad , het sohynt dat men het afbeeldsel nu
den borgemeester van Gend te Brussel niet gespnerd heeft , maar
e met genoegen ziet Moeder dat de eerste dry honderd inteekenares

'

А Den sieur Clt. Froment', opsteller van den Messager de Gand,
heeft gisteren vadwegens het gouvernement bevel ontvangen , het
k'oningryk binnen' de 24 uren te' verlaten. Het- is uyt kragt vali den
и}, 7‚der wet van den 28 ‚ vendemiaire jaar VI , dat aen dazen.sieur
di ’bev’e’l door deurwaarder is bekend gemaakt.

hun exemplnir ontvangen hebben , en dat dus slechts een hondertaî

‘\

te laet gekomene von het eoorregt uytgesloten zyn voor de welge
lykende beeltenis van den eerdíenstelyken burgemeester te bezitten n t

jSient‘
‘Proment‘, om bevvys te gevenl dat hy de regelen der
welgemanierdheyii en'beleefdheyd gestudeerd heeft , geeft ons, in
zynan ll“ ¿van zondag ,dan naam van knecht een den beul !

‚ —‘Di‚e afteekening van den sieur van Crombrdgghe , die reed,
_ meìeièee histars'que'lgenaemd is , zal nu meer en meer aan here zon

der nga benoeming beginnen te“ gelyken.
i
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persoon, ai onlangs tsyne verwondering te kennen den
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Vl'y vernemen dat M. Sonneville da plaats van vikaris-generac?,

bankier van op de turner-ki voor 100 ‚fr. ten behoeve. derbeesten
van den prins van Orangnien te zien teakanen. Maar , zeyde eenen
anderen ‚ het is niet om bewys van rnildadighayd te geven , den

sieur had eene andere beweegreden. — Wel , wat mogt den bankier
anders aanporren ‘l -— Zyn‘schoon‘geschrii‘t l - Hoe zyn geschrift !
щ den bankier dan zoofraey zynan naam stellen 'l - Voortydsîkon

hĳ dit zeer slecht en byna onleaalyk, maar sedert .dat hy over eenige
jaren heeft les genomen by den uytvinder .van eenenieuwe schryf
wyze , toekent hy zeer net, - Heeft hy missehienleeren schryvenv in
twaalf lessen? — Juyst alzoo ; en het is‘om bewys 4van kunde tege

ven dat hyhaynan пастор de de _lyst voor de beesten van Diamantski
gesteld heeft.,

y .A

_
tt

in vervanging улицы. da Meulenaere , aenveerd heeft.
`
‚ —_— De direktie der Akademie van'.teeken, schilder- , beeldhoaw.
en bouw-kunst dezer stad , is voorledèn vrydag , in buytengewocae
zitting , overgegaanv tot het yvçsrvollen van eenige plaatsen onder der
zelfs leden., by sterfgeval en afstand opengevallen. Tot voorzitter‘î‘
gekozen den_ burgemeester J. van Crombrugghe , in vervanging van
wylen hl. van llulthem ; tot onder-voorzitter ll. van Saoeghem ,
grondeygenaer g tot direkteurs nm. van de Cappelle , bouwmeester,
de—Petter-Soennns , de boese zoon , en Ch. Vervier , grondeygenaers
binnen deze stad.
’
Er moest nog eene benoeming geschieden, maar aangezien de
leden up twee kandidaten niet overeenkwamen en dat deze welke de

.t

1 Den ambassadeur sienr Hetdeîenuinghen en de baronnes de Pyeka
gyn met eenpariga stemmen ge шеи , doch aangezien men er sls'y
’
‚ .had ,‘ is man tot. eene tweede stemmingmoeten overgaan ,
om dat-niemand de meerderheyd bekomen hadaßan keus is вунде—
lyk `op`sieur Couvreur-Vith Ihldeghem gevallen. De benoeming van
dezen trio wierd met eene algemeene goedkeuring gevolgd, want..
'nen durfde niet toejuychen uyt vrees dat zy buyten .zouden .ge

meer eene omstandigheyd ‚ die my persooneel is , `laat~ my niet toe
van my met die zending te belasten. Gy weet dat ik meer eene vraag

hoord worden, terny het diep ia den avond «was , dat deze varga
dering gehouden wierd. Heer de .vreugd der vereenigde orangisten

kleyne weygering. Gy moet alles vergeten , den koning van Amster

was van kleynen daer , aangezien eene der gekesane de eer avey
где.
l
s
selle baronnes de Pyeke vreesde het woord , endrnkte sich in dezer
voegen uyt :

‚

Mynhaeren , Damen en'Jotïronwen l
‘ 1k. ben gevoelig son de eer die gy my doet van in say-uw vertron-.
wen? te stellen. Den’kens die gy doet van eeneereatuer gelyk ik ban,
Муж: dat.I ik ook iets heb tuegebregt om onze zaak te doen .triom
pheren. Inderdaad , ik ben nooyt ten achter gebleven, wanneer het
er op aen kwam te toonan~ wie do ppregte voorstaenders van Oran

gnien waren. Ah гонцам t Wat zoeten naam tWat vertrocstiag
voor een droevig hert l Wanneer zullen wy de vlaeg van dit desir-t.
luchtig hays zien wapperen ? Wanneer zullen wy. ons mogen schn-A
ren rond het vaandel dat door myne handen geborduerd is? Ah !
den tyd is misschien naby ; wanneer wy de paarden betaald hebben,
zullen vv'yl welhaast een der ‚zelve ons het vaandel van verlossing
zien aenbreo en. Dit is myn gedacht , en ik twyifelegeenzìns of het.
is ook het ge sacht van geheel deze eerbiedwaardige
_
_ vergadering..

een Willem gedaan heb , en dat hy my die geweygerd heeft ,~ sedert
dien heb ik`o'ok voorgenomen in] in zyne tegenwoordigheyd niet
meer. te bavin'den. Laet my dan toe dat ik u bedanke , an велев:

iemand in myne plaets, te kiezen.
—
_
` M. Clt. H. de ”вшивост- : Madame ‚ gy zyt te geveehgover een@
dam (Hen lacht) den koning van den Haag (Men lacht nog meer) par»
don , ik wil zeggen Willem ‚ zal u , Madame de baronnes , met vale
genegenhcyd ontvangen , en u Weerschynelyk toestaan het geen gy

a'lsdan'gevraegd hebt. ‘

‘

' R; Strabbe . Madame wy hebben u gekozen , gy moet aanvaardenÁ
l J. [д’ля Caneghem z Indien mynen vriend Jacquemeyna hier te»
genwoordig ware, hy'zou u myne gada-chtante kennen geven , mass

nu kan ik alleenelyk zeggen dat het my spyt dat de baronnes geene
a'nba ssadric'e wilt zyn.
IVale реноме" verlaten hunne plaatsen omringen de baronne
om haer te overhalen ten eynda van de ambassade deel te willen
maken. Na dat all?" Pyeke-de-Keirle eenige woorden aan M. Cao
gezeyd heeft , verklaart zy van nu geenen uytslag ta konnen geval

en zegt dat zy nadien zal laten weten of zy den last kan наплыв
of niet.
' Terwyl er niets meer aen het order van den dag is , zegt den тм
zitter dat de zitting gesloten is.
"Ziet daer da omstandigheden die wy `hebben konnen vernemen :

(Alle de tegenwoordige knikken) Nu , ik zou hat tot eene ear honden

missclìien"zyn er meer zaken venrigt mnerwy weten diesaengaende
niets. Indien'dezen , welken ons dese bezonderhedan heeft medege

met de gekende voorstaenders.van onse» Willem , lll. подаем en

deeld , zich in eenig pout mogt vergist hebben, zyn wy-beaeyd van

letdepenni'ngan , den lioerdyk over te trekken om de namen en

aen alle-reklamen diesaengaend¢‘eene plaats in ons dagblad te geven.

het geld der inteekenaren aen den held van Waterloo aan te- bieden,

gelyk wy gedaan hebben voor de gene van den borgelueester.

‚(3)
AllOnIlSBlENT VAN GRID.

sieurs van Crombrugghe en Ch. Vervier gekozen hadden voor den
sieur Roelandt de meerderheyd niet konden bekomen ,is het ver

’

"t

Kanton aan Gand. -- Destelberghen ‚ Gendbrugglie, Óend (Noord
vullen der opstaende plaets tot eene andere zitting verschoven. Alles.l oosten), Heusden , Ledeberg, Zeeverghein , Zwyniierde.
doet verhopen dat depatriotten zich op hunnen postzullen bevinden.
(Gand-Westen). — Afsné , Gend (Zuyd-westen) , Mariakerke , St:
 Vrydag nacht is in den winkel van sieur van Lerlierghe in del DenysWes`trem , Dronghen‘ ‚ Vindêrhniite.
"
Veldstraet binnen deze stad, by middel ven breek, eenen diefstal be
'Kanton van Assenede. - Assenede', Bassevelde , Bouchuute ‚ Ert
gaan van 35 zyde foulards en 5 zwarte zyde nensdoeken , weer. van velde , Oost-Eecloo , Zelznete.
de weerde’op 250 franken geschat word.
Kanton van Deynze. - Deynze, Astene, BaobtefSte.-llaria-Leerne,
— Voorleden zaterdag , om dry uren en hall“ namiddag ‚v reed Deurle , _Gramene , Gothem , Latheni , Machelen , Nazareth , Olsene ,
eenen ydclen wagen, weer in verscheyde kooldrngers gezeten warei'i, Peteghem ‘,Vinckt , Wonterghem , Zaren.
langs de Burgslraet, toen eenige der zelve eenen van hun eene koord'
Kanton erm Eocloo. — Eecloo , Adeglieni , Knprycke, Lembeke , '
over den hals trokken, weer door dien ongelukkigen van den wa
Maldeghein , Middelburg , St.-JaniiiEremo , St.-Lanreyiis, Ste.
gen viel en de bil onder het wiel verpletterd is; men heeft hem sef
На rgariete, “(Щетина-Опасны" ‚ Waarschoot , Watervliet.
"
fens nner het borgerlyk hospitael gedragen.
Kanton van Loochristí._ -— Loocliristi‘, lleiidoiiek , Satfeliiere , Ze
—— De vout van cen groot deel eener brouwery en stokery , welke veneecken , Wachtebeke., Wynckel, Moerbeke.
M. E. Franck op het Nieuwland alhier doet bouwen , is vrydag'inge
`_ Kanton oon „Nassim — Nevele , Aeltre, llansbeke , Lnndeghem ,
stort , gelukkiglyk zonder onheylen te veroorzaken. Dos namiddags St.~Nartens-Lecrne, Lontenhulle , Meygbem , Poesele , Poucke , Vos‘
is eenen metselaar , Bernaerd Botermiin genaemd , die aen dit ge
selaere.
‘"‚
‚
bouw werkte , van de stelling gevallen ter hoogte van 25 à 30'
Kanton van Eeergliem. — Everglìetn, Desteldonck .Cluyzen ‚ Oost
voeten , en heeft zich sterk bezeerd; hy is terstond nacr de Byloko ecker , W'oiidelghem , Slcydiiighen.
.
'
Kanton van долетела. — Oosterzeele , Baeleghem ‚ Baeveghein , ’
gedragen.
'
— Den koning heeft by een besluyt aen den sieur de Vos-Somers, Buttelaere, Gontrode, Gyzeele, Lnndcaster , ’Lentb'ergh‘en ’, Letter
hoofd-onderwyzer van ’s ryks model-school binnen deze stad , eene hautem , Ste-Lievens-llaiitem , Helle , Meerelbeke , Melsen , Hoort
buytengewoone subside van 350 franken toegestaan, tot het betalen zeele , Мите ‚ Sohelderode , Scheldewindeke.
van' den huerprys van het lokael der school voor de tweede helft
Kanton ,van
Wetteren.
- Wetteren,
Calcken‘,‘Gherscmíip,
Litern;l
Maesnien
Westrem
, Schellebelle,
Uytberghen.
‘
van hetjaer 1833.

— De regentie van Antwerpen heefteenekommissie benoemd , die
_i

Kanton van Sommvrgliem. — Sommerghem, Bellem, Lovendegltdtn

met de inwendige versierselen van den nieuwen schouwburg aldner
belast is. Deze kominissie komt t'e besluyten dat het fluweel, van
welk men wilt gebruyk maken om de logìen te bekleeden hollondsch
moet zyn.

Meerendré, Kiiesselaere, Oostsvinckcl , Boussole, Ursel.
’ ’
Het vervolg in eenen aen'taenden М.‘

'

.

 ll. Ancion , pastor van St-Brixins en deken der Christenheyd

Рпотвзнтпг tegen do kadastrale werkingen „ай-м: kanton Loooliristí.‘l

en kanonik der hoofdkerk te Doornyk, is in vervanging van wylen

ll. Duvivier , tot víkaris-generael van het diocese van Doornyk be

aanmerking
nemende
door kadastralen
девай toe
e a '
‘
hetInkanton
Loochristi
de dat
quotiteyt
vauzyne belastbagrii
oplirgnêitnis'gri’nîflrri

noemd.

geweest; dat volgens de wet van den i5 september i807 dien aanslag vanpdíen

д

.- De regentie vsn Luyk heeft niet toegelaten dat men het tooneel
oogenblik af den vasten en onveranderl ’kcn ‘basis van èotisstie wierd

tot dat

stuk La Миша speelde ; zy scheen voor eenige onlusten te vreezen.
- De Staets- Gazette шт Pruyssen kbndi t oﬁicieelyk aen dat den

eene algemeene herziening, voorzien oor den art. i6 van de verzamelin' de

generaal Goblet , belgischen afgezant , den g dezer , to Berlyn is aen

l k wierd bevolen , uyt hoofde de_r merkelyke veranderingen welke den tyd .en

gekomen.
’
.. Een twintigtal persoonen zyn te Berlyn aangehouden. Men zegt

e verscheyde voordhrengseleii der aerde zou te wege gebragt hebben: dat aidu.
:ìllîâiieuvyiglhcydtdie inlenlhtâden zou willen invoeren , eene schending der wel
aers eCOILĲDJUDCIÌ
en, en nadereeprovincie;
e ercommunen va n het Worley!
’ kanton I внук
‘
deIandere
al“

wetten en instrukhen op den kadaster, noodzakelyk wierd geoordeeld cn шьем;

bit men eene zamenzweering ontdekt heeft , die tot doel had den
koning om to brengen.
-— Den baron de Schrenk , die op bevel van het gouvernement van
Beyeren nner Auspooh zich begeven had , om inlichtingen over do
dood vnn Gaspard Hauser te bekomen, is met onverrigto zaken te

Munich weergekomen.
- Der Hamburger Correspondenten veropenbaert de oorzaek der
gedwongene uytlandsche reys van den prins Frederik van Denemar
ken. Het schynt dat dien vorst, vermoedelyken troon-opvolger , de

hand heeft durven leggen , niet alleenelyk op zyne gemalin ‘de
kroon-princes, meer ook op den koning en de koningin , die in
een hevig krakeel tusschen de beyde echtgenooten tusschengeknmen
waren. Het verlies zyner epanletten en zyne verbanning in Ysland
zulleiiden haestigen vorst voor straf opgeleyd worden.

—- Den vermoorden Leo of Proli , in Duytschland zoo wel gekend
door het uytvinden van eene nieuwe sekte , heeft zich in den Missouri

u aenmer
'in Зетnemende
dat,gewaarborgd
bygevolg der voor
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en formeele
disdboiiltdînngtîiî
o ` '
gezeyde
wet en
voordeelen
uytvoering
els 409, trip en "41 van de verzameling dcr wetten en iustruktien op den
kadaster, niet.alleen der ontginningen die hebben plaets gehad, meer verbete
ringen die elk )ser aen de eygendommen worden toegebra t door het beboîuvveu‘ 
dat aldus de groiidey"_eiiareii het onwederleggelyk regt
komen hebben d“,
aenslag tc behouden ie ,_voor die verbeteringen , voor hunnen grond gedaen is
алтари
gevolg, geregligázl tigen alle verîiidering of vermeerdering.te prete.:
en , eют
eene
zoo йог};
eze e erzienin g e n'ieuwen sensing, aen hunne едвш

богине"
willen
dit
, zich
gedragende
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deni8i39fri§iaire
Vllŕîniîillîlellyak:
_ nk‘anton
aendac
it nemende
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te beginnen
, roote, Îaer
ronde
i
verbeteringen op eene groote` uytgestrektheyd in de communen van M ' tdonck
en Wachtebeke ondernomen hebben, dat het openbaerlyk gekend is dat ie ver
betet-»ngen hun meer dan 60.,ooo franken ekost hebben , en dat volgens dà vbot'
noemde wet van den 3 frimaire, iaer Vil, hunne fonciers cotisatie niatul
verhoogd worden _voor den termyn van 25 jaren, te beginnen van het jaar?
veelk deze verbeteringen begonnen zyn, ten gevolge der declaratie , welke te:
dien eynde een de bevoegde overheyd gedaan is, en der andere formaliteiten

die, in gevolge de wet vo bragt zyn ; dat zonder aendaeht te nemen op het geen

verdronken.

er voor не: ‚ de bedienden van den kadaster gemeynd hebben te mogen entin—

‘ Een leest in den Oistartydígen van s’Gravenhage onder den
titel : Is Nederland gela _ s'g ofongslul‘ks‘g ! het volgende. :
а Den toestand dien wy beleven , en dien wy aen de onhandig‘
heyd of min doorzìgtigheyd van de fransehe Bourbons , en eenige
hollandsehe staetsliedeir, te wyten hebben is Ivoorzeker niet behoor

derdae zyn overgegaen tot hetschatten van die geudommeu, het welk iolgsu
de wet niet kan geschieden ten zy na het ver oop van 25 'aren ' dat hier uy!
volgt eeneivergetendheyd der ware grondregelen op welke e algemeene trouv(
en den basis van den kadaster rusten; dat het aldus eene pligt is voor de onder

geteekenden zich. te verzetten tegen alle vroegere schattingdie tot doellon‘ hebben
eene vermeerdering in de ontginningeu der aldus verbeterde eygendommen;
,In nendacht ’nemendé dat de wet van den i5 september i807 en de artikel!

lĳk, en kan niet gelyk

esteld worden met den staat van vrede en

rust, dien wy vroeger beeefd hebben; meer is integendeel van dien
aerd , dat wy alle haer verandering moeten verlangen; dit is eene
onbetwisbare waerheyd. Holland wenscht den vrede vurig en des
zelfs volk is verstandig genoeg , om te willen weten of alles eenge

wend word om dien vrede te bekomen , en heeft te veel gevoel van »
deszelfs belang en eygenwaerde, om dien te laten nfhangen'viin

15,409 , i iáo on ruil het gouvernement niet toegelaten hebben eene herzi'enin
van den kadaster _te laten geschieden , teu zy alleenelyk in het gevolg dat’ de
algemeene operatie baie uytvoering zou ontvangen in geheel de uyt estrekthéyd
van hetland dat pen de voornoemde wet onderworpen is, dat het k aer is dat do

herziening die plaets' gehad heeft , eenen willekeurigen akt is `die de bekomepo ‘
гении
miskent enmaken
omver', werpt,
het niet
den .tyd
alleen is die. en
dezen
шепча:
kan nookzakelyk
we kenoni-dat
tyd nog
is aangekomen
Abygevotg
dg' ’
noodzakelykheyd van herziening niet wettel k kan herkend worden ' ‘ H ‘
In aeodaclit. nemende dat het omvederle ge yk bewezen is door de ‘v’oorgsendo

spitsvinnigheden der diplomatie , of woedende partyzucht. Het hol

aanmerkingen , dat met de herziening te evelen en de zelve te doen beginnen
het voorgaande ouvernement even als hèt tegenwoordig eenen onregtveerdi ii'

landsch volk heeft, by al het drukkende dor tyden, geleerd. verge

„Нив/оп te maken tusschen zich en andere volkeren en weet deer
iiyt leering te trekken. Het heeft het oog op Rusland dat met zyne
volkeren, op eene voor het minst absoluete wyze omspringt; het
д lfe'effhì't oogop Pruyssen en Onstenryk, welke sluts lang bezig zyn,
en nu bezonder‘, omonder hunne ingezetenen alle gevoel voor vry

щи t selfwserde en geest-ontwikkeling te verstikken en nyttedno
ven ; het ziet op Napels, Sardinien en Polen, weer geen mensch zich

en onwettigen a t begnemheet't ‚ het eerste met te bevelen eu-het twee meÏÏi.‘

mletregeleu , die alle bekomene regten miskennen en tegenstrydig‘zyn sen'sll‘"
grondregelen, ten uytvoer te brengen ;
‘
’ -.
In aendaclit nemende dat, veronderstellende dat de nieuwe operatie wetti

were , zy nog tegenltrydig zou zyn aen de wet van den 3o snoert i8i3, voor toe
hier toe verwaarloosd te hebben er het gevolg van toegepast te hebben ,‘ een e'.l
lzien den art. i4 van die wet het uytdrukk :lyk zegt. Dat aldus die' 'et de p gt
o leyàie'vanlpgenbner te madkerril in onmid elyk ten u tvoerte brengen de ayt..
s agede andere,
an e na
eerst
i
anton
en oзуд.
rol g en l y k ‘op de - “l” „y“ "n
Ille
innigeeez; nzoigiden
geeyddigd

te [est kan leggen , _zonder vrees van uyt het bed geligt en voor de
krygf-regtsbanken gesleept te worden. i»

_ Eyndelyk in »ienmerking nemende datde nieuwe'kadistrsle operatie voor е.
schreven en uytgevosrrl sedert i826, voordgezet `zy'ude door het t êiivto'or i ’

ч

uyxrâtrnet; tegíîìltâllàytyg Zet] de wet van den i5 september 180), alle e падшие:

t
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.r :ie' o r et“ministerie,
"'
` die
' de zelve _bevolen десантш в. '
enezewogen

Wy hebben voorgnendelyk- de ontwerpen van wet betrekkelyk «iras
“штуке omsclrryving‘, in‘ons‘ dagblad aen onze la'iidgeiiootsn den,
Door
dezehoedani
boven aangehaalde
be‘vee redenen
verklaren de ondtzftl-flîlîîteï
` `
in alla
hunne
held van gedelegâeerde
grondp’ygensren‘,
medegedeeld. Het ‚ontwerp van den minister is gebleven gelyk wy
van het kanton oochristi geroepen , dat zy door do tegenwoordige §0
het hebben afgekondigd , meer het is zoo niet metdpnvoorstol vont dering
testeren tegen de nieuwe schattingen' die men nen де е gendommen vaupbet
Inlog. da Smet. In aendaoht nemende de aanmerkingen die hem voorneyd kanton zou witten doen ondergaen ‚ als een geve van eene gewsende
wegens zynen eersten voorstel gemaakt waren, heeft by , voor zeef benevento; van ‚den kadaster , begonnen-sedert i820, ed onder dit дощатым
voordgezet, œgenstryditg sen de wet en de claus'ulen die tot de uytfvoeriug'go
veel het bem mogelyk was , aen de begeerte der inwooners van 00st
~Vlaenderen trachten te voldoen , .en- heeft zyn ontwerp veranderd. waerborgd 1in boven ien verklaren de ondeifeschrevenen , op западает, „in

uytdrukbely evv'yze zich te gen a'lle belasting die tot doel hebben door de natie do

Ziet hier hoe by het aen de kamer heeft aengeboden.'

zware onkosten te doen dragen, теток—‚асы zyn‘door de‘sorglooshejd der
.

.l

к—лвь-ъ—ий

„J“ ._

l

(4)
Den 13 des middags sag men eenige zamenrottingen , en senstonds
waren alle de agenten van policie op de been. Eenige aanhoudingen

hadden plsets en gaven nen eenige sleehtdenkende persoonen nen
leyding om zich tegen de openbare magt te verzetten. Men begon de
kssseyden uyt te doen , men wierp de rytnygen omver en men regtte
bnrrikaden op. Aenstonds sloeg men op alle punten den alarm , en
‘de troepen, te zamen met de nationale garde, kwamen onder do wa
penen , trokken tegen de opstandelingen op , en in weynige oogen
blikken was men van zomlnige barrikaden meester , nogtsns niet
zonder te moeten vuer geven , en eenige te dooden.
Op andere plaelsen vond de militaire mngt hevigeren tegenstand ,
en om zes uren hoorde men eene aenhourlende fusillade, die tot in
den nacht geduerd heeft, zonder een ander uytwerksel te hebben
Vdan van beyde kanten eenige te dooden en er vele te kwetsen.
To middernacht hoort men op nieuw den alarm slaen. Eenige re
gimenten nyt de omstreken trekken de stad binnen; de garde natio
nale voegt er zich by. Men hoort byna geene fuzieksehenten meer.
la vele straten heeft men de lanteernen aen stukken geslagen ,

meer de bewoonera~ der gebuerten hebbende voorgevels hunner
Миши verlicht.
.
I Verscheyde persoonen , onder anderen eenen kapiteyn en eenen
'trommelaer zyu op d_e straet aangevallen; den eersten is deerlyk ge

’kwelst en den anderen is omgebragt.
Den 14.  Om vyf uren des morgends riep den trommel eenieder
onder dc wapenen. Op den zelven stond is het gevecht ook herbe
gunst ,in de straten Manhuéc, Montmorency en Transnonaìn, nlwaer

'de opstandelingen zich versterkt hadden. Deu hertog van Orleans is
‘op de' zelve ner , sen het hoofd van twee regimenten , uyt de Tuile

ryen vertrokken , en heeft de Boulevards doorloopen. Het 54° linie
l'egiment onder bevel van den generael Bugeaud , trok tegen de op
roeri'gen op , en begon met het zelve eene hevige fusillade , in welke
het 10°.1egioen der nationale garde een werkelyk deel heeft geno-~

6 jaren, Kraenloy. — Franciscs vsn Damme , huysvronw fßelis., 60 jaren.
Tlchelůy. — Francisca Ponnelle, huysvrouw Diest, 47 jaren, Koeypoort. —
Maria aekmalyk , hnysvrouw Basteen , 55 jaren , groot Meerhem. _Stephanus
Bock , 45jaren , kleermaker , Цукаты. — Jacob Lannoy, ‘n jaren, soldaet van
het 3e linie-voetvolks-regiment , militaire hospitael.
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DO_RS VAN AMSTERDAM, un он 15 ulti..

men.
tlet dnerdeniet lang of de barrikade'n en huyzen in welke de op

4"standeli'ngen verstoken zaten , wierden ingenomen. Bleu heeft vele
'krygsgevangenen gemacht , en men zegt dat er zommigeu aenstonds
‘zyn gefnsilleerd geweest.
Dezen middag schyn't alles geeyndigd. 'Men bemerkt nog eenige

‘beweging in de stad , maer men vreest voor geene onheylen meer.
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' ten , onder welke zich eenige officieren der troepen en der nationale

garde bevinden , is zeer groot.
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_ _Non zegt dat men uyt twee huyzen op den hertog vanOrleans
„en zyn gevolg geschoten heeft. Acustonds zyn de hnyzen щепоть
Ipeld door de troepen, en alle de persoonen die er zich in bevonden,
ten getallc van meer dsn honderd , zyn aengchouden of gedood.
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Non heeft een groot getal persoonen opgeligt en in hechtenis ge
etcld. dee johgelingeu wierden dezen morgend nner het gevang
‘geleydf het gelukte hun te ontsnappen , meer zich vervolgd vziende
sprongen in de rivier. lieu gaf vuer op h'nn en eenen van bey'dè wierd

gedood ; men weet niet wat er van deu anderen geworden is.
— Щеп kent nog het getal der dooden niet; het getal der gekwets
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:gevoelens van aengekleefdheyd en zelfsopoßering voor hem en het
bestnende order van zaken te vernieuwen.

 Alle de wagens en rytuygen ‚ welke dezen morgend in de stad
kwamen , zyn met veel nauwkeurigheyd onderzocht, oni te zien
of zy geene wapenen eu krygsbehoeften inhielden.

Gisterenen
heeft
deopoverheyd
zich neer
de drukkery der Tribuna
'bègièvc'ri`,
heeftv
alles de `zegels
geleyd.
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— Men heeft nopens Lyons het volgende nog vernomen :
_ Het overig van den nacht is rustig gebleven. Meer ’s anderendags
’s morgens heeft het gevecht hernomcn. Den generael Aymar had
de rebellen in eene enge strae't opgesloten , wser zy het niet lang
konden honden ; maer deels uyt menschlievendheyd en deels uyt
voorzigtigheyd heeft den generael zyne troepen in die enge straten
niet willen wagen ; hy heeft verkozen dercbellcn in ’t nauw te hou
den om hun tot eene kapitulatie te brengen. .
.
Het fransch bloed heeft gedurende 36 uren gestroomd. Omtrent
200 soldaten zyn bnytengcvecht gesteld, 120 zyn naer het hospitael
gedragen , de overige zyn gesneuveld. Onder de laetste noemt men
den kolonel Mounier van het 28’ linie , die doodelyk gekwetst is.
De rebellen hebben nog veel meer manschappen verloren. Omtrent
600 zouden aen hunnen' kant buyten gevecht gesteld zyn. De zaken
stunden aldus by het vertrek van den estafet; nadien is nog bekend

gemaakt de volgende.
_
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Den regler suppleant van koophandel geregtslsaf in Gelul, kommarù
in de bankbrenls vor» Jacobus Coolens , oud »sceller wollever , in de

тньвомнвкв Dlrncnn.

н Alles is gedaen to Lyon. De stad is gehselontruymd dier de rebellen. 11

zelve stad ,

BOBGERLYKEN STAET DER STAD СЕНЕ).
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Aen de heeren schuldeysschers in de bankbrenk.

Ik hebbe d'eere van UEd. te noodigeu , Mynheeren , om UEd. te laten vindt'd
hè'z zy in per'soone , het zy door eenen volmagtigen , in de .generale byeenkom;Jy
der crediteuren , die plsets zal hebben in de gehoorzael van het zelve geg-esule.

Оси/ваше шт den 14 lot den 15 april.

in het Рад/туз, op de Koornmerkt, tot Gend, den dynsdng ao mey aenstaene..
om dry uren namiddag , om. in щупе tegenwoordigheyd over te ¿aen во:

Marianna Yassin; oud_ 4 weken , Palepelstraet. - Jan Castro, 13 dagen',

herbcnoeming van eenen syndik en kassier, ln plaets van deze benoemd in де

Pluymstraet. - Benjamin Masqnilier , 3 maenden , v‘Abeelstraet. Maria Uytter
baegen , a' jaren , St Lievenstraet. — August Depleux , 19 maehden , korte Kre
velslege. — Clemence Vernici-s, 4 lla jaren, Oudu'vest. — Joanna Godaert,

hyeenkomst van vereening , van dale 18 juuy 1808, en Well@ sedert dien fyi
beyde overleden zyn , zonder te hebben vereß'end de zelve bunkbreuk.
'
'
. .
' с
Den mgterfkommissnru, geteekend Вовввьцп.
-_.. .:-‚

huysvrouw Mussche , 76 `aren , Baudeloostraet.  Joanna de Scheirdcr, 55 ja

ren ,1eligieuse, Kalender erg. — Carolina Leeusonne , 79 jaren, zuster van do
Bylnke , lgroet Beggynhof. - Sophia Maesenier , huysvrouw Kolmans, 44 jaren,
St. Pieters-Níenwstraet. — Joanna Carden , weduwe van Gelinde. 78 jaren,
Kerkstraat. - Willem „Saelens, 5 meenden, kort Schipgraellt. -- Maria Ver
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ада „weduwe de Grave , 81 jaren , St. Pharaìldeplaetg. — Hyppolite deASmedt,
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De Belgen zyn getrouwe onderdanen .
таег zy verdragen geene “шепчу.
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BELGIEN.

- Over eenige dagen wierd den iiyttlrager van een dagblad door
het volk sterk mishandeld , om dat men meynde. dnt het den Lynx

was die h_v droeg. Den koning hier van onderrigt ,' heeft dezen on
Bansssi. , 18 sriiii..

Sedert dat alles in deze stad gerust is , zyn de gcndsrnien
van verscheyde brigiiden(i die alhier waren aengekomen, nner
t tern
ekeer
h
ptn-‘sooneiëŕdie
deel. gemacht hebben der henden van plun

gelukkigen, die vader des hnysgczins is , eenen geldelyken onder
stand doen bekomen.
'

- Dezen avond zal du nieuwe synagogue voor iiejoden dezer
hoofdstad geopend worden.

dernren den 6 dezer , zyn nog aeilgelioudon. Onder deze bevind zich

и

GÈND , 19 Armi..

и

д

den vaendeldrager en den tsmbounmajoor van de plunderaers.
Den Messager da Grind maekt aen zyne lezers bekend dat sieur
- Onder de persoonen, wolke bevel ontvangen hebben om het
land te verlaten , bevind zich eenen sieur Baril. Ну heeft zich tot de

Froment zylie vrienden met een liedekeií bedankt heeft , voor het
ontbyt dat zy hem gegeven hebben.

regtsbank gewend, op dat zy zou verklaard hebben dst het bevel
niet kon ten uytvcer gebragt worden. De regtshnnk heeft zich opbie

voegd verklaerd. Den sieur Baril heeft zich wegens dit vonnis in
ien. en den
 sieur Pulaski zyn ook ouder het getal der
BIT-‘Él gliïëmcell
vremdelingen die bevel ontvangen hebben oni het ryk te verlaten.
Men verzekert dat het getal der persoonen , die een dergelyk bevel
ontvangen hebben ‚ tot 37 beloopt.
 Min heeft by verscheyde persooneo , die bevel ontvangen heb
ben oni het land te verlaten, huyszoeking gedaen, te`wcten : l°`by
sieur Jobert , 2° Ellain , 3° Gabel , 4° Danduran , 5f’ de Lulhnt; 6° ba
ril , 7° Maruel de Lnboissière, 8° Worrell , 9° Pulaski , 10° 11 olfruin.
Men heeft niemand vnu deze persoonen, uytgenomen den sieur Baril
nden. M. Lclowel , en de 'sieurs Dugard en de Bethune
le Tilsl'çeyitii'smmen
hebben eenen пуще! van eenige dagen ontvangen , voor aleer zy
het ryk zullen moeten verlaten.
— Vier olücierenin werkloosheyd van dienst koiiieii door den
minister vsn oorlog bevel te ontvangen om deze hoofdstad te ver
laten en zichin eene andere stad te vestigen. Deze officieren zyn
Arten , ‘vom en de Lannoy , die in werkloosheyd van dienst gesteld
zyn voor `geroepen te hebben : Lees denprms van Orangien ! Den
vierden is zekere" sieur de Decker die voor do peerden van den prins
van Orangnieu heeft ingeteekend.
.
~
—-— Еенеп persoon die riep : Lees den p_n'ns van Отпущен .’ is aen
gehouden en in hechtenis gesteld.
.
l
- Eenen Hollander is aangehouden om dat zyne papieren niet
in regel waren.
l _ _
 Den majoor Osten is door het hoog militaire geregtshof verwe
zen tot 8 dagen gedwongen arrest , om den kapiteyn Lennerel wil
lekenrig 4 dagen gedwongen arrest te hebben opgeleyd.

` - By koniiiglyk besluyt is den sieurAlexander Ernest d’Aleanta
ru , kapiteyn , in werkzaemheyd van dienst gesteld.

Den Mes-«nger ds Gand kondigt het liedeken nf , het welk hy
zegt door sieur Froment, te Deynze geimproviseerd te zyn. Dit liede
ken is niet anders dan eene gerymdc prophetic, iii welke sieur Fro
iiient de oraiigisten aankondigt dat. hy in de inaend mey zal terug
komen , vergezeld van biën. — Wat Froment door dit zonderling
gezelschap wilt beteekenen, weten wy niet; wy verwachten diesaen-A
guendo de uytleggingcn van den Messager.

\

Er zyn door zomruige ornngisten reeds verzen gemnekt op het
vertrek van sieur Froment; indien zominige stukken niet te lang wa
ren wy zouden die aen onze. lezers mededeelen, zyzouden er zonder
lingo gedachten in aeritreffen , meer de enge plaets van ons dagblad
laet olis dit niet toe. Nogtans konnen wy ons niet onthouden de vol
gende rymen aen onzo stadsgenooten te doen kennen , te meer om`

dat теп zegt dat zy door sieur Caco à la fleur d’0range geimproi i
seerd zyn :
'
.
`
’

Adieu Froment
Tu sais a quand;
Froment adieu ,
Pas en tout lieu!
L1 rou est maintenant orange ,
Le blâme est maintenant louange ;
Tu in’appelle Coco
Mais c`est un qui' proouo.

Men zegt dat er ook vlttemsche verzen inv omloop zyn op liet
vertrek van sioni' Froment. Waerschynelyk zyn wy die verschuldigd'
aen den zanger der Lusten, en het is te hopen dat Moeder Gazette
ons die zal bekend maken 5 1.00 niet ‚` zullen wy trachten de zelve te
bekomen oin die sen onze lezers mede te deelen.
f ‚
“щ

DE OHÀHGISTBN EN DE PIBHDBN VAN DEN PRINS
VAN ОВАБШПБШ.

Wy komen eene schielyke verandering by de делают orsngisteii
te bemerken. Zy die over eenige dagen zoo trotscli het hoofd opsta
tren ‚ zy die over hunne inteekening, voor vier beesten ter eer van
Dinmantski , zoo veel gerucht insekten, zyn op eenmael neerslachtig
geworden; hunnen moed, diezy tot boven de wolken verheften is tot
in hunne schoenen gezonken , en dezen die zich verhooveerdigde
eenige franken gegeven te hebben tot het koopen van vier peerden ,
zou nu geern drydobbcl betalen ‚ ware zynen naem niet gekend.
Zulke spoedige verandering moet zeker ernstige redenen hebben,
eu misschien zal het moeyelyk zyn deze te doorgronden , terwyl er
op korte dagen merkweerdige voorvallen hebben plaets gehad. Doch,
voor weynig dat men de gebeurtenissen wilt naspenren , dnt men de`
voorvallen _wilt ondervragen en de orangistsche tolken te rade geen,
zal men niet lang zyn zonder de ware oorzaek van de treurmoedig
heyd der orangisten te ontdekken. Niet zonder reden hebben de ge
beurtenissen van Brussel hun eenen hevigen slag toegebragt , des te
gevoeliger daer al het hatelyk der zelve op de orangisten valt die de
opstokers der zelve geweest zyn, maer eylaes! eenen gevoeligeren

stoot komt hun te treffen ! Geern zou elken inteekenaer de grootste

den prnyk'maker zyn uytgebroeyd , de menschlievendheyd zon het
my tot eene pligt maken van myiie nstuerlyke beguefdheden tot bet:
vertruosten der droevige orsngisten te gebruykcn; kon ik zingen

gclyk den zanger der Leestsn, zee»` geern zou ik een klagtlied hebben
opgesteld; kon ik puntdíchten schaven gelyk Moeder Gazette , ik
ware niet ten achter gebleven,` meer daer ik«niets van dit allesvbezit,
konnen de verlatene ornngisten in mylgeenen vertrooster vinden.
Ondertusschen~den esknmoteur. der diamanten speelt cene zon
derlinge rol en bewyst. dat hy de belgische ornngisten weynig ge
negenbeyd toedraegt , aengezien liy hun de beesten terug zend , die
zy met zoo vele moeyte gekocht, en opgezonden hebben. Waerlyk
dit is niet zeer fraey , en den prins heeft bewezen dat hy niet beter
de regels van heleefdlieyd en welgomsnierdheyd gestudeerd heeft
dan sieur Fromentf ten ware dat signor Agrippa Diainantski ge

iueynd had dat deze bu.s nog aen de collektic der orangisten ontbrak
indien de orangisten eene volledige verzameling van zulke blekkene
voorwerpen, eens willen vereenigen. к Meer, zeggen zomniige intoe
kanaren, misschien is de zaek nietwaar, misschien zal den prins zich.
laten overhalen , wanneer hy onze ambassadeurs zal zien nenkomen ,
die hem de lysten zyner getrouwe onderdanen en zyner ood
moedige dienaren zullen voor do voeten leggen. п Met zulke hers
senschimmen vertroosteii zich die krankzinnige pcerdeiikoopers!

vernederingen en de zwaarste versmadingen verduren , liever zou
elken beestenkuoper de openbare beschimpingen verdragen , dan
door den held von Waterloo zich zoo onbeleefdelyk te zien te leur
gesteld. En inderdaad , indien het oraiigistseh gespnys zich tot den
leegsten graed van vernederingen en verworpendheyd niet gebragt

geruchten gezeyd hebben. Sedert dat de publieke deukwyze de lette

Laet ons hun aen hunne denkbeelden overlaten, en ons цевье

schouw over de lyst der inteekenaren voordzetten.
Voor aleer ivy van verse-he inteekcnaren spreken, moeten wy
terug komen Op het geen wy voorgoendelyk neiigacndede openbare

had , men zou misschien nog een gevoelig hert konnen vinden

ren В. G. had aengewezen als zynde het handleeken van 51"" Gro

dat in de
welke door
geheel, op
hethet
orangistsch
ver
spreyd
is droefheyd
, zón- deel, genomen
hebben
hooren dalkamp
den prins

verman , heeft deze laetste, alhoewel niet in het opeiibaer, ten ming

von Orangm'en de peerden weygert. Ah! vond ik hierlde uytdrukkingen
van den gzere'n broeder , bezat ik de welsprekcndheyd van den velle
'plotter of van den sieur do Blelilcmeester , kon ik de aendoenelyke
woorden vinden die in de herssenpan van den gratenkuysscher of

zien dat haren man geteekend had voor 30 franken , in welke soin

ten by hare vriendinnen en kennissen zich verontsehixldigt en doen
me er 15 voor haer begrepen zyn , en bygevolg dat zy haer hand
-teeken niet gesteld had. Eenige andere omstandighedean wyd

loopig en van te weynig belang om hier hunne plaets te vinden ‚

(2)
Den Mmager de Gand maakt bekend dat M. Loisset, die hier
zoo lang in onze stad verbleven is ‚ geenen oorlof heeft konnen
bekomen omin. Holland zyne vertooningen te geven.llet orangistseh
dagblad'zegt dat het verblyf in Belgien van dezen vermoorden peer
denryder , ¿anormale dezer weygering is. lVy willen dit zeer geern
gelooven; ziet hier waerom : Men wilt in Holland doen gelooven dat
wy ongelukkig zyn; Willem wilt zyne onderdanen wys maken dat
al onzen voorspoed vernietigd is , dat wy , sedert de omwenteling ,
arm geworden zyn, en om weder gelukkig te worden, de terug
komst dei.' Nassauwen verlangen. Nn , ll. Loisth heeft zich konnen

der gene die het belgiseh grondgebied moeten verlaten. - W'y ver—
meynen dat deze tydiag benevens de waerheyd is.
_Sedert eenige dagen‘ worden de vremdelingen in onze stad met
bezondere nauwkeurigheyd bewaakt. De militaire overheyd neemt
ook voorzorgen tegen alle poogingen van onlusten die nien zou
durven wagen.

— Eenige straetjongens hebben eergisteren de ruyten am stuk
ken geslagen van sieur Goetkoop. Dezen persoon bevind zich se
dert verloheyde dagen afwezig.
~ Eenen hullandschen overlooper is alhier aengekomen. Ну gael
in het leger van den Pedro dienst nemen.

overtuygen` dat ons land. ver is van arm te zyn , en dat bet geene
 De volgende persoonen hebbende hun examen voor de provin—

herstelling begeert , integendeel dat de bevolking een het bestaande
order van zaken is aengekleefd; en Willem vreest dat lll. Loisset
deze zaken niet zon konnen verborgen houden. Dit is de reden om

welke lll. Loisset den ingang van Holland geweygerd word.

ciale kommissie nfgeleyd ‚ zyn door de zelve als landlueters aange
nomen geworden :
F. Van de Velde , woonende te Dendermonde; J. B. chens, и-„о.
nende te Cruyshauteni; D. Galle, woononde te Ermelgem; J. га"
Brussel, woonende te Vrneene; E._de Vliegher, woononde te Eecloo ‘,

Den generael Daine heeft gisteren het 3e lienieregiment , het
welk van zyna divisie deel maakt, in de Coupure alhier, in oogbe
sehouw genomen.
'

Alle de ofﬁcieren hebben by hom te middag een bezork nfgeleyd.
-- De regenlie heeft in hare zitting van yden 16 besloten :
‘ 1°Eene belooning van 150 franken. tei vergunnen aen het korps
sapeurs-pompiers , voor zynon yver in het blussehen van den brand
welken in den nacht tusschen den 6 en 7 dezer in de suykorraﬂina
de van den sieur J. Casier plaets heeft gehad.
2° Dat- de plncts-, kaey- en pont-regten , waar van de tarieven nog
in nederlandse/»e munt opgesteld. zyn , zullen ontvangen worden op
den tax van twee centimen voor eenencent

3° De fabriek van de Augustynen-kerk dezer stad in regt te ver
volgen , ten eynde te zien verklaren dat de gemelde fabriek , zich

sender regt in bezit heeft gesteld , ingevolge het dekreet van 7ja
nuary 1834 , zoo van de gebouwen ebruykt door de akademie van
teeken, schilder- , beeldhouw- en ouwkomt , als van het ukade

mies-traeljen aldus genoemd (rue de l’Epée).
_ 4° Den budget aen te nemen der school van kunsten en handge~
daden, ingerigt in hetgebouw der oud-priory van St-Agneeten., be
lpopende tot 12,9á8fr.
In de zelve zitting zyn benoemd geworden de opper-meesters van

cene kostlooze провис/ша! voor. kinderen van 2 tot 5 jaren , welke
met l me_v aenstaende zal ingorigt zyn in het baluyk der Blauwejon

gens-school , omtrent de Nieuwbrug. In die school zullen 4 à 500
kinderen kunnen aangenomen worden.
De twee Polnkken , nu. Worcell en Pulaski , die ook bevel ont

vangen hebben van Belgien te verlaten ‚ zyn eergisteren in onze stad
aengekomen , die zy des anderdags verlaten hebben om hunnen weg

naer Londen voord te zetten, in welke stad zy hun verblyfgaen ves
tigen.
’
. Deze twee Polakken waren opstellers geweest van het fransch

dagblad la Voir du Peuple, meer hadden sedert meer dan twee
maanden opgehouden in den opstel van dit dagblad mede te werken.

-- De Galette van Gand kondigd aen dat den Engelsehman Drury ,
direkteur van het gsz-gestigt binnen deze stad , onder het getal is

en u. de Smot , woononde te St Martens Lierde.
— De Fabriek der kerk vsn S. lValbnrge to Audenaerdc is by eer.l
koninglyk beslnyt van den 12 dezer gemngtigd geworden eene nice
we sacristy tegen die kerk te doen bouwen.
Uyt Namen verneemt men dat men twee kerken bestolen heeft,
te wetende kapelle van Belgrade en de kerk van Spy. De daden
zyn tot hier too onbekend.
Ziet hier het vervolg van de verdeeling der arrondissementen en
kantons , 100 als lll. Eug. de Smet die by zynen voorstel gevoegd
heeft.

Апвокшззшнит vsn Aunsnuana.
Kanton ran Audenaerda. — Audennerde , Leupeghem , Helden
Edelaere, Eenaeme, Eyne , Etiohovo, Kerkom , Meer-ke, Bloem
Neder-Eenaeme , Nukerke, Volkeghem , Beveren , Ilooreghem ‚ Pet;
ghem , Elsegliem , Berchem.
Kanton van Ronan. — Ronsse, Orroir , Amougies, Quaromonl.

Bussignies , Ruyen , Sulsieke.
Kanton van Grays/lautern. — Cruyshautcm , Auweghem , Iluernc .
Buysse, Mullem ‚ Nokere , chke , Wanneghem, Lede , “'orteghem

Zulte.
'
Kanton van Gaveren. -—- Ga veren , Asper , Beerleghem ‚ Baoygbem ,
Boucle-St-Donys , Duckele, Dickelvenne, Eeoke, llermelghem, St
Maria—Laethem , Pauwlnthem , Meylegh'em , Iluneksvvalm , Semma
zake, Vurste, Synghem , VVeldcn , llnndclghem.

. Kanton van, Neder‘brakel. - Nederbrnk el ‚ Hemelvocrdeghem , Sle—
MÚrie-Lierde , St-llartcns-Lierde , Opbrakel, Parieeko , Sto-lari;
Hoorebeke , Si’Cornelis’lloori‘beke, Bouele-St-Blasius , Elst, идем.
beke, Sehoorisse , Segelsem , Ste-lllaria-Audcnhove.
Kanton van Gecraerdsberghen. — Geeraerdsbergen , Goeﬂ‘erdingcn.

Grimminghen ‚ Ideghem ‚ Moerbeke , Nederboulaere, Nieuwenhove,
Onkorzeele, Orerbonlaero, Salardingcn, Schendelbeke, Smeerhebbe,
Deftingon , Viene , Waerbekc.
unoltmssesiss‘r van Aust.

Kanton can мы. — Aelst , Baerdeghen., Erembodeghem, Erpe.
llerdersem , Erondeghem , Hofstede, Gyzegheru ‚Impe Lede, lel

М
\

hebben welhaast doen ontdekken wie de echte lim’ lt. G. was ; of
ten minsten is zulks het algemeen gerucht van welk-wy hier alleene

lyk den tolk willen zyn , zonder er eenige aenmerkìngen te willen
by-voegea.
De letteren dan
G. , indien wy aan het algemeen gerucht
mogen geloof geven , zyn het handteekcn van MM Rooman-Genellis,
die, om zich te vertroosten , wanneer zy de triomphklok hoorde
щам voor de geboorte van den jongen erfpm'ns , hare dochter
naar de piano jaegde om het gewezen air nationaal te spelen. In
dien wy hier nog eens op dit handtseken zyn terug gekomen, het is
niet om dat wy eenig belang aen het zelve hechten , hat is alleens—

lyk om bewys van onpartydigheyd' te geven ‚ willende elk geven
het geen hem toekomt, bezonderlyk wanneer zulks van ons af

hangt. Gcern zonden wy dit voor alle handteekena doen , doch,
terwyl er-vele. meer de eerste letter van hunnen neem gesteld heb—
ben ‚ om nadien er , by tyd en stond , de verantwoordelykbeyd te
kunnen van loochenen , zyn wy gedwongen van ons tevreden te

moeten houden met de algemeene denkwyze en de uytgestrooyde
geruchten te rade te geen , om tot het ontdekken der waerheyd te
geraken. Wel is weer , het-is eene loutere nieuwsgierigheyd die
meer dan eenen persoon ongeplsetst zal vinden , meer het is eenig
zins in de natuer van den mensch zyne nieuwsgierigheyd te voldoen,
en het is ook waerschynelyk in dit gevoelen dat wy de oorzaek
moeten zoeken van alle de geruchten die nopens de naemlooze in

peerdenkoopers acne—plaats te bekomen. Zonder van alle de nu ng“
gewacg te maken welke diesnengaende aen het order van den щ
zyn , zullen wy ons by de dry bepalen, die wy byna in den mond van
eenieder gevonden hebben. B. , zegtmen , is het handteeken van
eenen onzor- schepenen ‚ wiens zwager de plaeL‘i van agent van poli
cie niet bekomen heeft, ß. , zegt man voorders , verduykt den дает
van sieur Bosschaert ; doch den men zegt die door ltßîmem-lendeel
onzer stadsgenooton geloofd word., is dozen welken in die-teller but

handboeken gelooft te zien vausieur Bogaert, gewezen “уч-‚шаг van de
Gazelle ran Gand, wiens "сеньор de petitie venden prins van Oren
gnien te vinden is. Deze темную zyn de eeuigste niet die WY hier
zouden konnen aanhalen , meer wy stappen over andere om die op
tyd en stond te doen gelden , en om tot iets. over te geen dat звенел
mest .zegt is.

y

‚

Onder de inteekenus’eu voor de beesten. vonden prins van Oran
gnienvinden wy de sieursSeribe en de Bash-dp llort, die elk hunne

liefde en genegenheyd voor de-peerden van Diamantskiv op eyfen

Mutig franken geschut hebben. Deze зрите zal misschien by gum
mige alszoer geringbeschouwd worden, wanneer men aenmerkt
dat sieur Soribelst‘LOÜO `guldens van Willem gehad heeft. ‚ en dat ‘
sienr de Bast-de tiert er 52,000 bekomen heeft; eenige zullen dea
ken dnt dit weynig wederliefde betoontjvsn den kant (lezers sieurs,
die zulke groote sommen uyt het sehotolken van het millioen-Bled:
getrokken hebben, en nu slechts eenng funken ter enr der hardda

teekenaren in omloop zyn. Nu , wat hier van zy of niet , terwyl’wy
de openbare geruchten en de mess sagte, wanneer zy eenigen sohyn
van waerhe'yd en eenigen grond van waerschynelykheyd hebben,
ook zomtyds eene plaats benevens de oficieele t'ydingen moeten
geven , konnen wy dit meel ons niet onthouden van het volgende
te melden :
Op de lyst voor de peerden van Agrippa stoet het handtceken van
B .... .. Nnoyt is er misschien lleviges'en tvv-ist ontstnendan dezen om
le weten wie de echte В is. Vele namen immers beginnen met' cene

vers van Tervoeren geven. lllserde volgende bezonderheden zullss
verklaard.Door overeenkomst van den 27 augusty en 3 september 1811
heeft hy zich verbonden aen sy—ne schuldeyuchers 50 ten honderd te
betalen , met belofte van hun так vormen to.betalan , zoo ham hy :at

dusdanige letter., die alle weerdig. zouden zyn van’ op de Луи der

35 teu honderd-te betalen, тиши:

misschien dit raadsel oplossen.

‘

Den sieur Scribe is den 13- february 1811 in staet van bankroet

cena betere [brume zou gekomen zyn.
Den sieur de Bast  de Hert is in пав! van bankroet. Wklacrd iu
1810. By eene overeenkomst heeft hy belofdaen zyne sohuldoyssehers

(3)
dert , Moorzele, Nicuwerkerke, Oordeghem , Smetled'e , Wauzeele ,

by de familie van den overledenen Baillot begeven , om haer bekend

Welle.
Kanton van Dendermonde. — Dendermonde , Appels ‚ Auweghem ,

te maken , dat'don koning hem tot oßicier van het Earn-Legioen bo
nocmd had.
Deze bovengenoemde opperoHieiex-en hebben by den kolonel van
het 4° legioen , lll. Chapuis , die in den avond van den 13. gewond
is, ceu bezoek „гасим on hem te kennen gegeven dat. den koning
hem kommnndeur van hetEere-Legioen benoemd had.
— Men heeft de volgende'omstandigheden wegens de bloedige on lusten van Lyons , alhier nog vernomen :
_
"

Baesrode Buggenhout , Denderbello, Grimbergen, Lebbeke, Mes

pelaere , Opdorp , St-GillisJÂVies , “'ichelon.
Kanton van Satteghem. — Sotteghem , Elene , Erweleghem , God

verdeghem , Ste-Lievens-Essche , Ophasselt , Ste-Guorix-Audonhove ,
Leeuwerghem , Oombergheu , Velsieeke ‚ Strypen ‚ Roosbeko , Roo
horst , Steenhuyze-Vt'ynhuyzc.
Kanton van Напев/а. —- llerzeele , Sto-Antclincks , Aughem , Bam
brugghe , Borsbeke , Burst, Haeltert , Helderghem , Hellegliem ,
Kerckskem , ltleire , Oltergheln , Risseghe‘m , Vlcckem , Vherzecle ,
Wonbrechtc‘ghem , Zonneghem.
Kanton van Ninove. —- Ninove, Appelterro , Aspclucrc , Donder—
hautem , Denderleeuw , Deuderwindeke , ldderghem , Leefferinghcn,
Moerbeke , Neder-Hasselt , Neyghcm , Oultre , Okeghem , Pollaere ,
Santbcrghen , Voorde.
Annonmssennnr van s'r. amours.
Kanton ran St-Nikolaes — St-‘iikolaes , Bclcele , Clinge, Kemseke ,
Nieuwkerke ‚ St-Gillis , St-Pauwel, Sinay , Stekenen.
Kanton van Lokeren, -— Lokeren , Daekenam , Exaerde Waes
monster.

Kanton van Zele , -— Zele, Hamme , Overmeere , Berlaere.
Kanton ran Beveren  Beveren , Burcht , Callco , Doel, Kieldrecht,
Melsele, Verrebroek ,g Vraeeue , Zwyndrecht.
Kanton van Тети/ю — Themsche, llaesdonck, Cruybeke , Basele,
Rupelmonde, Thilrode , Elversele.

Van den 10. — Den naeht was in stilte verloopen ; men had allee
nelyk meer eenige losbrandigen van het grof geschut gehoord.
’
Eenen obitser heeft een buys in brand geschoten, op walkers dak
er zich eene menigte scherpschietors bevond. Eenen hevige" wind
heeft den brand voordgezet», en dry hnyzen zyn de prooy der vlam
men geworden.
llet gerucht wierd uytgestrooyd dat de opstandelingen door het
werkvolk der nabygelegene steden zouden bygestaen worden. Niet
een dagblad is versehenen ; alle gemeenschap met het binnenste der
:tad is afgebroken.

0m zes uren des morgends heeft men in de kerk van St-Bonaven
tura deu alarm beginnen te kleppen , en vele andere kerken heb
ben welhaast dit voorbeeld gevolgd. Onmiddelyk nadien is er eene
hevige fusillade begonnen. Op de Place la Guillotière wierden de
troepen met een hevig en aanhoudend vuer uyt verschoyd-e huyzen
aengeraud; de kanonnen zyn spoedig aengebragt en men heeft1 de
huyzen met het grof geschut in brand geschoten.

_

delingen versteken zaten , gerigt had.

VBANKRYK. .~ Paars, 16 пчщ.

-

Omtrent den middag is de fusillade op vele plaatsen verminderd.
In den namiddag was zy geheel opgehouden , en men hoorde niet
anders dan de losbrandingen van het grof geschut, het welk men
op alle plaatsen , legen de huyzen in welke men wist dat eropstan
.

Eene proklamatie van den meyer is gedrukt enonder alle deuren
gestoken , men heeft die niet aengeplakt. om dat zy geene lezers zou

De hoofdstad is volkomen gerust , alle onlusten hebben een
eynde genomen.

_De geheele; bevolking van Parys heeft de grootste verontweerdi—
ging laten blyken over deze nieuwe pooging der opstandelingen.
Alle eerlyke en vreedzame lieden begrypen dat de stad rust en vey
ligheyd noodig heeft en verfoeyen den opstand met zyneu geheelen
aenhaog. Ieder doet zynen heet tegen eene regeringslooze faktie
openlyk blyken. ’
— Er-komt van wegens het koninglyk geregtshof bevel gegeven
te worden , om aengaende den opstand van den 13 en 14 , een reg
terlyk gevolg te doen beginnen.
 Men'heeft by vele persoonen nauwkeurige huyszoeking ge

gehad hebben, aengezien niemand zyn huys verliet.
Van den 11. .- Om dry uren van den'` morgend heeft dc fusillade
eenieder opgewekt; op de wederzydscbe geweerscheuteu >zyn wel
haest de losbrandingen van het grof geschut дышащие" klopt alarm
in alle de kerken.
‚

De inwooners der voorstad Guillotière hebben de troepen geholpen
in het vuer te doen staken van die gene der rebellen , welke op de
brug stonden. De muytmakers vertoonen zich nergens ; zy maken ge

bruyk van de lange gangen die te Lyons bynn alle de huyzen door“
snydon , om te schieten en te vlugten ; dit verlengt het gevecht, en
om het op stnenden voet te eyudigen zony meu de soldaten indie
moorddadige engten moeten zenden of de huyzen met kanon be

daen en alle de wapenen en buskruyd, welke men er gevonden

schieten ; en de onnoozclen met de pligtige straffen. De verster

heeft, in beslag genomen.
Vele verdachte persoonen zyn heden en gisteren , op bevel der po
licie , aengcboudeu,

kingen komen van alle zyden aen te Lyons; de krygsbehoef'ten` en le~
veusmiddolen zyn iu overvloed van denkantder troepen, weer van

den geest voortreffelyk is. De lyonneesohe bevolking heeft geen

 DI. Edmond Baillot, 'die van de opstandelingen twee scheuten

deel genomen aen deze poeging van borgerkryg en regeringsleos

ontving ,` op den oogenblik dat by een order van den algemeenen
staf droeg , is aen het gevolg zyner wonden overleden. lly was op
het punt van in houwelyk te treden met de dochter van den gene
rael Desprez.


heyd. Eene proklamatie van den meyer van Lyons verbied allen oru
gang in de straten weer de rebellen zich nog onthouden ‚ de vrou

Den marschalk Lebau en den generael Jacqueminot hebben zich

wen alleen zullen overal mogen geen.

Oulrent den avond is het vuer zeer hevigA geworden., meer by het
aenkomen van den nacht is het gestild.
't
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Te beginnen van den dag der
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niaehchappy van katoen-nyverheyd gedaen hebben in den-persoon
van sieur de Bast‘de Hert, met hem als eomptabelen agent te kiezen,
ver zy dit van ons; wy willen ulleenelyk doen zien dat er onder de
inteekenaren voor de peerden van den prius van Orlngnien , per
Ioonen gevonden worden van alle slaoh , het welk (dit zy in het

nement den sieur J. Maat, de bedienden Ven den Broeckl en de Smet
het'is misschien cone kleyne nieuwsgierigheyd , meer het zou altyd
eene geringe voldoening geweest zyn. Nu in afwachting dat wy inis
seinen eens de lystznllen ontdekken , moeten— wy hier meldendat,
misschien zommige leden wel zouden wensohèn van den prins Dia

,mantskr dewier-peerden te zien weygeren , teneynde'lhet geld terug
te _bekomen , om het. tot een ander eynde te doení dienen , ’te weten
tot het vervullen. van den openstannden deficit , „щам genen»

утиным!“ Hollander Verspieck inv UtopiaI gelaten heeft, maerom
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wy willenvan
spreken.
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voorbygnen aangemerkt), nen die lyst iets zonderlinge en aanmer
ken'sweerdig geeft.;A betinwaersohynelyk. om dat er alle staten.,
neeńngen en ambachtengzouden in vertegenwoordigd zyn.

beiiefte. Al het bier’wes er in pullekens afgetrokken
men betueldeî
voor elk 20 centen. Men kwam overeen dat elan broederuhet getal;

Op de lyst der beesteukoopmans vind men ook twee доедет/деп van
welke de eene 150'en de andere 20franken heeft opgebragt. Van de
inzameling welke in druk таймеры: gedaan il, zullen wy misschien

der zelve 20 centen in eene geslotene beurs aansteken. Eenieder was

zoo verzekerd van-de nauwkeurige oplettendheyd van zyneu mede

naderhand met meer omstandigheden sprekeughet zal ons genoeg zyn

broeder, dat men geenzim twyﬂ'eldepl" alles zou in debonnjuyst

heden La_rneltlen dat mon voor de eerste soeieteytbyna geenentwyf

gevonden worden. Het wasnogtans zoo niet.

door hem uytgedronkene pullekens zou ontbondeu'en voor elkeeni'

I

fel. meer over heeft, terwĳl men openlyk verlnlnel'tzdat Мытари“,

alhoewel" andere houden steen-dat. het“ de—logie van-dnwsqzmtrion
is. Het moet ook niemand zouden-ling voorkomen eene societeyt ,
явились gene van Utopie, waas-.men als отцам. da шпарил meet

Wanneer men .te nieuwjaer den kelder nazag bevond men dat er
911 pullekens gedrorilreirwaren , en in de beurs vond men er maer
5274-10" dot de bmeders vergeten hadden 384 pullekens te betalen.

Dit kon meer byvergetendheyd komen, zeyde men,en meu besloot nog
eene proef te nemen„maer de proef viel ten nedeele der societeyt uyt,
den prins van Orangnicn, to` zien eene inzameling doen , want wie
eu men louent vnn’deze wyzevan betalen afzien,aengezien men no
konnen dityheler doen dan deze die zich verhonveerdigen orangist
van hetopregt ral te zyn ? Eene znek'zal men hier moeten beklagen, y midden voorgaandetyk in de beers vond. Wie zou dan verwonderd
zyn van de broeders te zien verlangen dit geld liever in hunne beurs
te weten dat men niet kan weten tot hoc ver de goedjonstigheyd

bekend zyn om er te mogen deel van maken , voor de peerden van

van eenieder zich uylgestrekt heeft , te meer om dat men aldaer zoo

dan inde gene van den, prins» Agrippa te zien steken?

vele bedienden aantreft, onder ‚andere de Конюшни-еще" F. de
Porre en Vesaert, den hoofdbedienden ну! het provinciaal gouver

meer ,wandten naderhand nu deze een woordseggen.

iW’y zouden hier van nog eene andere societeyt moetm spreken ,

t 4)
i 'Van den 12 -— Dezen dag hebben de opstandelingen cene laetsle
proef gedaen. 'Ly hebben nlle hunne magtcn verzameld en op alle
punten, die nog iiiliuiiiie magi waren, eenen geweldigen :irnval ge
pviiegd , meer zy vonden eenen liardnekkigen tegenstind cn de
troepen zyn van byna lille de stniidpliietsen der oproermnkers mees'
ter geworden, nogtaiis niet zonder moeer want nien heeft verseliey
de kerken , in welke de opstandelingen zich versterkt hadden, stor
nierhand moeten innemen. Ik de kerk von St-Bonnvenlprai heeft
nien vele krygsbclioeŕ'ten gevonden. llet was aldaer dat het hoofd
kwaertier der oproerigen was, en waer zy ballen guten en buskruyd
уступ-(111111211.
Twee plnetscn zyn nog,7 in de magi der oproerigeii.
Van den 13. — Siiit-Jooris en Sint-Paulus , w.ier het overig deel
der opslandelingen zich versterkt 111111, is iii onze linndeii'gevallon.
Alles isin de stad gerust en do burgers weten niet op welke wyze
hunne tevredenhein aen de lrocpeii belooneii. llet gezigt der sind. is
droevig ;` op alle plaatsen treft men niets dan verwoesle straten en
verbrande liuyzen aen.
De opstandelingen hebben le St-Etienne gepoogd de verwoestingen
van Lyons to vernieuwen. Reeds hadden zy het wnpenhuys geblok
keerd on barrikaden opgeworpen, inner eenige scheuten der troepen
zyn genoeg geweest om het order to herstellen. Alles is volkomen
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KOOPHANDEL..
WISSEL COURS VAN GEND , vu 11:11 18 spirit..
Н Brussel kort, 11'4 °‚’‹1 verlies.
Рагу: kort, 47 L4 G.

Amsterdam kort , 3'4 0/0 verlies.

hotterdam kort , 7 8 °l¢ verlies.
Antwerpen, pari.

Londen kort, l1. 12 02 1/2.

PHYS VAN DE OLIE TE GEND , vim 18 дин.
.

de tonne, tl. 44 oo à oo oo et
de tonne, ñ. 47 10 ‘a ou oo s:l

Lynzaed
Kolzaed .

PHYS DER KOOP\VAREN TE GEND,

can den 17 april.
Kafó Clieribon , van 4i à 42 cents. -- ané Batavia, van 3S à 38 1]: если. _

Kafé St.-Doming0 , van 37 l/2 ii 38 сс1115.—— stó Brazilien, van 37 à 371/‘ссди_
капа Sumatra , groenen, van 35 à 35 i/2 cents 3 id. bruynen , à 34 cents.

gerust.

BORS VAN BRUSSEL, nl 01111 i8 Avui..

Belgien.
11

Werkel. schuld.
L. van 24 mill.

51
97

n
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93

1/4

Sicilie/1.
l’ Roo/ne.
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1831...
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72
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11
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Cert. Falc......

83

118 Р
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Uytgcst. schuld.

14

1/

он 18 Anil..
E. rente te Amst
Id. te P. L. en A.
ingcst. schuld.
[.ccn. te B. |832.
Cert. Falc . . . . . .
Leening 1821. . .
11
1824. . .
11
1831. . .

63
41
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92
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1/4
7/8
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и
ld. to Lond 3 0r.. 41
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—— De lyding is aen het gouvernement toegekomen dat den
voorzitter der republikaonsclio vereenigiiig van Lyons, is eenge

houden.
PROVINCIE OOST-VLAENDEREN.
Den gouverneur van Oost-Vlaenderen ,
Gezien het rapport van den heer hoofd-ingenieur der wateren en wegen , van
den 14 dezer maend , N0 5080 ;

Brengt ter kennis van liet publiek dat, te rekenen van den 1 mey aenstncnde .
gebruylt zal konnen worden gemaekt van de wip-brug opgeregt in het gemeente
Mcìlle , op den weg van eerste klasse N0 1 ‚ gedeelte begrepen tusschen Gend en

BORS VAN
Belgien. Werkel. schuld.
i.
Uytgesi. schuld.
n
L. van 24 mill.
Holland. Dom. losrenten.
Oostenr. hletnllilten . . . . . .
~ ‚1
Loten van 250 g.
Polen.
Loten van 300 g.
Brazŕlíeri. Leen. te L. 1824

ANTWERPEN, van
102
G Spagm'en.
41 1/4 G
п
97
Р
11
95
Р Prufsscn.
99 1/2
Napels.
4i7 i/2
Sicilie".
iog i/2 G
11
72 1,’2 P Rooms.

G

G
Р
Р
Р
р

Ae st.

Gcnd , den i7 april |834.

DORS _VAN AMSTERDAM, vu nu 17 Arxiu

,
Den gouverneur voornoemd , nis Lsuaziin.
Holland.
11
BERIGT.

Burgemeester en schepenen brengen ter kennis der belanghebbenden, dat de
lyst dei per unen diede vereysclitcn van kicsharen tot den scnaet bezitten , het
voorledenj er door het komiló van conservatic gesloten, thans gedeponeerd is
iiihet вин/111111101 «ler regering, en er zal hlyvcn berusten , ier inzage van eenie
der, 101 den 1 tney naeslkomende.
Dc gene jrcllse _de vercysehlen bezitten by art. 42 der kicswet hepaclil , en op
die lyst nie zonden gchragt zyn , worden nytgenoodigd om hun regt te doen bly
ken len eyn'le er opgebragt te worden.
.
Om kiesbaer tot den senaet te zyn moet men :
1° Belg geboren zyn ol" de groote naturalisatie bekomen hebben.
'1° De borgerlykc en slnelknndige rcgtcn genieten.
30111 Belgien woonachtig zyn.

Werkel. schuld. 49 7/8
Uylgest. schuld. —

n

liansbilleiien.. .
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11
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i
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 11
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..
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Idem 3 i/2 p о/0
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Insc. стоите .

89
72
100
102
67

1/8
1/2 '
3/8
118
3/4

ÍVccnen.
11
Napels.
и
Bmzili'en.

Melllliken.. s..
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Cert. Fale.. . . . .
Id. te Londen.. .
Leaning i823. . .

f
—
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_
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1/4
1/2
if:

PRYS DER OLIE. — Ruoli., i7'AratL.
Zimzii.

4° Теп minsten 40 jaren ond zyn.

5п In Belgien len minsten fr. 2ii6-4o (100-1 guldens) voor direkte belastingen,
patenten onder begrepen , betalen.
Gend_, den i6 april 1834.
Уди Ciiunsnnoene.
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DORS VAN PARYS. vn nel 17 Armi..
BORGERLYKEN START DER STAD GEND.
Houwelykcii сап den 16 april.
Bernard Genieis , dud 31 jaren , koopman in wynen , G.1rennierkt, niet Joanna

OPENBARE FONDSEN.

itiis'riaN couns LALTS'ILN COL'liS. colitis vnl nel 16.

Thienpont , 32 jaren , bezoiidere , llonilelorreslraet..  Pieter Buertsocn, 35 ja

ren, fnbriekant, Gnrenmerkt, met Nathalie Charlier , il) juren , beznndere ‚
Wyngnerdstraet.- Jan-Baptiste Clercq . 29 jaren , diciisikncclit, _te Baeleghem,
met Marin van de Sompcl, 26 jaren , dienslineyd , Luyten de Brngscbepoort. .
Jacob Scliellitick . 36 jaren, diensibode, liruysstrnet. inet Anna huyttens , 25 ja
ren, strykstcr, Nieuwland. - Jun-Baptiste de Corte, 4i jaren, winkelier, ‚

met Sop iia van Steenbrugghe, 42 jaren., bczoiidei'c, l)ej'_de Mortierstraet. —
Guillielmul Quatrns , 26 jaren, sloimaker, niet Hortensia Dubus, 29 jai-en ,
dagliucrvrouw, beyde Pelikaenstract. -Francics Dumortier, 2G jaren, arbe der,
met Maria van der Specten , 28 jaren., fabrickwcrkster, .beyde leyn Meer iem.

._ Lieven Wandael , 34 jaren , Pelikaenstraet , met Maria цуцик , 23jaren ,
zonder bero , Winkelstegc.  Karel Crnys .‘ 38 jaren , fonrrier by de jagers te
pcerd, met ophia Durieux, 29 jaren , naeyster, beyde Brusselschestraet. _
Joseph Legiest, 3i jaren , kuyper, met Amelia van de Velde , 215.jaren , tulwerk
ster , beyde biiyten de` Ant\\ferpschcpoort. -T Karel Claeys , 27 jaren, schipper ,
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104

15

104

n

.0_5

35

Renten 3 р. of., . . . . . . . .

‚7

8_.1

77

60

„.7

95

Napelscbe Rente. . . .. .

24

(io

ä

50

94

7.0

Eeuw. spaens. Rentev .
Koningl. spacns. Leen.
Spaens.
Prente 'S p. ‘50. .
LCCDIllg del' COI`1ò8. . .
ltoomschc Leaning. . . .
Belgische Ireening.. . . .

6 1/2
11
n
4011 5/8n
11
n
11
i.

82
40
27
95
97

11
1 2
5,8
liu
3/4
,la

‚

straet. — Jan Michiels, 28 jaren, ralliiiadcknecht, oude Moleiiaerstraet, met,
—- Karel van de
Melania van lleve, 24 jaren, kleermaekst'e'r, Molenacrstract.
_
. ч

l

LONDEN, nu 15 Arm..

бесом.
3 . о'о
. . . .. .. .. ..
Breziliaenldlie
lecuing

Koornmerkt , met Paulina Beckman, 23 jaren , fabriekwcr ster, biiyten de
Brugscbcpooit.  Jiidocus Stepnian , 33 jaren, hovenier , llcui'elstraet., met
Francisca Goeuiinnc, 29jarcn , ‹ ienstmeyd, Byloke. -_Hendrik chlie, 28 jaren ,

kommis , te Ledeberg , met Clementina Malbrand , 31 jaren, particuliere , korte
Meere. -Karel Uylenda'ele, 27 jaren , soldact . te Luochristi . met Joanna de
Pauw , 29 jaren, weefster, oud, Kasteel. _—— Adr_iaen de Vogelaere , 3| jaren ,
katoenspinner, met Joanna Vlietynck, 29 jaren , laliriekwcrkster, beyde Stove

›

66 ‚д
82 1M
40 5/8
2? l/2
ga 7/8
9,. 7/3

91
oo п Belvische
leenin
. . schuld
. . . . ..
71 12
Hollandsche
wergkcl.

ä li //

¢AD'thitTiaNTiiîN.
Men presenteert om over to nemen , een schoon assortiment onlangs nieuwe

en kloek gemachte SCHOOL-LESSENAREN , in goeden stnet en wel onder
houden. - Zicli tc bevragen by déu drukker dezer.

Walle, 21 jaren ‚ stokersgast , te Oostakker, niet Regina van den 'Bossche ‚ т; ja
rcn , winkeldochter ‚ Kortrykschcstraet. - .Jan de Smet, 24 jaren, soldaat,
Kasteel , met Judoca Stevens , 22 aren , fabrickwerkster , Knsteelpleyn. __. дед
Verlicnghc , 45 jaren , dresser, С аг11-е11111151г11с13 niet Joanna ISceckman ‚73312
геп , dicnslmeyd , St. Janstraet. —— Jain Winaiiit, ¿10pm-en_, koopman , te “ uvre ,

met Sarah Temple Sly , 35 jui-eu , bczoiidcre , korte ttiddcrslrnet  Goslar-e
'Migeon , 22 jaren , particulieren, Buurlcloostrnet , met Colctn Snoeck, 2/ jaren ,
particuliere, Veldslrnet. - Joseph Doorcwaerd, 28 jaren , glazema'er , le
Oostakker, met Carolina de Mulder, 20 jai-'cn , weefster., Beerstegc. - Leo de
Впуск, 24 jaren, bezonderen, Coupure , met Clementina Gobert, 2i jaren,

OPENBARE VERKOOPING
Van twee schoone sterk gebouwde aen malkanderen hangende HUYZE)`
vnu twee slagien , met Pakhuvs , Remise , Pcerdestallen en veel andere gerieve
lv kc Gebouwen , Bloemhof, Groensclhof en Boomgaerd, zeer voordeelig gestae:
e'n gelegen in de groote gemeente van Zele in het dorp . ор den kassey уведя:
Gand naar Dendermonde , tusschen die stad en de gene van Lokeren ; навели

door wylen M. Dii Decaan.

.

Door het ministerie van den Notaris VEBLAECKT, tot het gezeyde Zeh

bezoudeie , Burgslract.
residerende.

Sophia van der Meeren , ond 20 meenden , Rain .- Jan Schniteman , i7 maen
деп: 1е'111е111ев1щ1с. — J.-B.-G. Camberlyn , 61 jaren', regter by de regtbank
чип гс1з'1‘11 aienng le Genil, Brngstract. — Сити-1112 van Loo , 2 1/2 jaren ,

Zacvmanstracl. — Justinns Vercammen , 23 jslren , solitaet by het ioe regiment
vor-ivolk. — Adolphe de Vos, 2 1/2 jaren, Hoogpoori.. ~ Lotlewyk Jousse,
57 jaren , da looner, Kasteelsli'aet. - Jnn Janssens, 8 dañen , Sluyzeken. —
.lnii Potike, о jaren, ltorlrykscliestraet. — Theodore Dc arucllc; 2 dagen,

Vrouw straat. - Lieven ile Groote, 80 jaren , zonder bedryf, te Meulentede.

‘
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overledene van den 16 lol den 17 april.

Ош dry uren namiddag, in de afspanning den Gouden Appel, in het voor.

nocmd dorp.

DBUKKERY VAN J. F. BLOCKEEL,
in' s'r. ners , n° 16 'rs , am.

DEN VADE’itLAN
De Belgen zynA ge' ouwe onderdanen??? ‚
meer zy verdragen 'geene' slavern .

'Kinn

Е.

nu. V“ ‘

DYNSDAG 22 APRIL 1834.
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den , weer in dadelyk bewilligd is door het terug stieren der pot

BELGIEN.

ten , pannen , ketels en kasserollen , die reeds in het lokael waren

aangekomen.

Idem.

Вишни. , 21 nini..

GEND , 22 Aran..

Deu generael anen heeft eergisteren .het bevel over deze hoofd
stad genomen in hoedanigheyd van militairen gouverneur. _
—Ter gelegenheyd van het overlyden van llIev. de gravin de

Het schynt dat de algemeene klagten der opregte voorstaan

doen bekend maîen dat hy groot deel nani in zyne droefheyd.
— lieden om elf uren heeft den plegtigeu lykdienst van de gra
vin de Latour-'Maubourg plaets gehad in de kerk van St. Jakob,

omwenteling , en het stelsel dat uyt de zelve ontstaan is , beoogen ‚
tot by den troon gedrongen is , en dat de ministers eyiidelyk zullen

d olskCaudenber
.
в ez[laser
zal nner êrankryk
vervoerd wo rden om in heer familie

vraekroepende partyzucht te verbeteren, indien zy niet genegen zyn
hunne portefeuille neder te leggen, tot groot genoegen van alle ware

ders van het gouvernement niet vruchteloos geweest zyn , het schynt
Latour Maubour , heeft den koning aen'den fransclien afgezant. dat de stem der ware vaderlanders , die niets dan den zegeprael der
gedwongen worden de onregtveerdigheden te herstellen en de
vaderlanders. Blogte dezen schyn van hoop verwezendlykt worden l
Wy hebben niets personneel tegen de ministers ‚ dit hebben wy

graf begraven te worden.
_
‘
— lm. Abts , de Coninck en С. Winckelnians , die door den sieur
Crickx schenen aengeduyd te zyn als de opstellers van het oproerig
geschrift door den voornoemdcn sieur gedrukt , komen door eenen
brief aen een dagblad dezer stad bekendìte maken, dat zy met weten
wie de opstellers van dit geschrift zyn.

meermaels gezeyd , meer wy vinden geene uytdrukkingen sterk ge
noeg om hun stelsel :if te keuren , sedert dat zy scliynen voorgeno
men hebben de patriotten te vervolgen om het vuyg orangistsch ge
spuys te begunstigen. M. Lebeau is onzen vyand niet , meer wel
den minister van justicic om dat hy de orangisten bevoordeeligd ten
nadeele der patriotten ; wy hebben niels persooueel tegen l. Ch.

- Een zegt dat de volgende persoonen ook onder het getal zyn
der gene die het land moeten verlaten : Vitalevi , Itahaner; La
bronsse ‚ Fransehmsn ; Castillon , idem; Odmt , Engelschman 5 van
Reutli, Hollander ; Lebert Cramcr en van Ouweiihuyzen, lîollanders.

Rogier, meer wy konnen hem niet vergeven alle administratien met
orangisten vervuld te laten; wy willen den sieur Duvivier geene
kennissen van financien en Esknliteyt betwisten , meer wy moeten
melden dat eenen Van Teta van Goudriaan geene slechtere benoe

-— Eene nieuwe huyszoekin g heeft eergisteren ten huyze van den
sieur Jobert, opsleller van lo Voix du Peuple , en eenen der gene die
uyt het land gebanneii zyn , plaets gehad. Deze liuyszoeking had tot
duel den voornociuden sieur Jobert te ontdekken en heni met de gen
darmen tot over de grenzen te leyden. Щеп heeft hem met gevonden.

mingen zoo konnen gedaen hebben , dan de gene die wy door den
minister van ﬁnancien zien gebeuren.
Wat sterkte wilt men dat het gouvernement bezitte, wanneer men

zyne nrtsvynnden verkiest om het zelve te dienen 'I Moet men ver
wonderd zyn van zoo vele tegenstrevers van het bestaande order van
zaken aen te treffen , wanneer men eenen blik op de beambten ves

— Eene vrouw , beschuldigd van deel genomen te hebben in de
plunderingen van den 6 dezer , is aengehouden.

tigt ? Een spreekt van verraed, men mompelt van zamenzweeringen,

_Het getal der verdachte persoonen die tot op heden aangehouden

men klaagt over den kleyncn geestdrift der bevolking, en men is
zvn , beloopt tot 130.

‘ — De brigade der gendarmery voor deze stad , gaat vermeerderd

verbaasd over de weynige genegenheyd der bedienden. die van het
gouvernement betaeld worden , en in alle benoemingen zien wy de

worden.
— Twee-en-twintìg kassen met geweeren en twee met sabels zyn
in deze stad aangekomen en ‘in het wapenhuys geplaetst.
»s

patriotten verstooten worden , terwyl de vyanden van het land , die
niets anders dan eene herstelling betrachten , overal door het minis

terie den voorkeur bekomen l lloe meer wy den gang van het minis~

 Den Libéral zegt dnt twee kompagnien voetvolk en een oska
dron ruytery geheel den nacht gewaekt hebben , om dat men het
gerucht had nytgestrooyd dat het huys van M. Gendebien moest ge

terie naspcuren , hoe meer wy zyne handelwyze onderzoeken , hoe
meer wy de klagteu des volks gegrond vinden , die de ministers
openlyk beschuldigen; en inderdaad wy moeten met de natie hier in

d z‘evëtrden.
П
phx-'l-dâgn
hier dat den majoor der gendarmery, D1. de Ladriere,

overeenkomen , dat een groot deel der rampen die wy beweenen
moeten , aen den mideeligen invloed , welken de orangisten door
hunne bedieningen en ambten uytoeﬁ'enen , moeten toegeschreven
worden. Nooyt immers zouden wy de stoutmoedigbeyd onzer vyan
den tot een zoo hoog punt geklommen zien , had men meer de gre
tigheyd onzer vyanden betengeld ; nooyt zouden wy de orangistery
zoo het hoofd hebben zien opsteken ,had nien dit gespuys zoo sterk

tut den greed van honorairen kolonel gaet benoemd worden.
-- lien verwacht` zich aen hevige beraedslagingen die by het
heropenen der zittingen in de kamer zullen plaets hebben. bien zegt

dot zommige volksvertegenwoordigers hebben voorgenomen de mi~I

nisters in beschuldiging te stellen.

l

— Door koninglyk besluyt van den 12 dezer is den maloor der

niet begunstigd. Nn , deze zoo eenvoudige waerheyd was altyd door

infantery , u. August Mathieu , kommandant der sterkte van Ant

werpen benoemd.

’

.

____-____

het ministerie verworpen en miskend geweest, maar un sohynt het
gouvernement de zelve begrepen te hebben , en alles doet gelooven
dat wy welhaest eenige veranderingen zullen zien geschieden.

Dank aen de aenhoudendheyd der vaderlandsminnende sehryvers ,
Asrvvxnrmr, 19 smi..
het kweed dat zoo lang twist en tweedra t heeft te wege gebragt ‚
By de groote toebereydsels welke de regentie en de akademie> het
kwaed dat zoo veel nadeel een de belangen van het land heeft
dezer stad doen, om de tentoonstelling van konststukkeu die in
veroorzaekt , is op het punt van nytgeroeyd te worden : men heeft
augusty moet plaets hebben , te verluysterlyken, zyn de gedepu
verzekering bekomen dat de orangisten onverbeterlyk zyn , den
teerde staten ook niet len achteren gebleven om het hunne byte de
laetsten middel , te weleii alle de vye nden van het bestaande order
dragen ; want zy hebben eene subsidie van 1500 fr. beztemdvoor van
zaken aftedankeo , moet werkstellig gemaekt worden ; de nood
het aenkoopen van stukken van konst-oetfenaers tot deze provincie zakelykheyd
hier van kan men niet meer betwisten of loochenen.
behoorende.
_ _
- Den jongen Aerts , van Boom, heeft op den provincialen bud
get eene subsidie van 400 fr. bekomen , om hem zyne muziek-stu
dien by het koninglyk conservatorium te helpen voordzetten.

—- Men heeft in eene roulage dezer tad aengeslagen twee kassen
met geweerloopen komende van Rotterdam.
— Wy hebben altyd gezeyd dat de orangisten zich maar lieten
lunderen in hoop van hunne verliezen dobbel te zien uytkeeren.
ylîiet er hier een bewys van : Sieur Berre-Gillis , walkers huys ifi oc
tober 1833 is bestormd geweest , en weer , volgens dobbel expert ,

voor 1703 fr. schade begaan was , vraegt aen de regentie 3893 fr.
behalven de proces-kosten...!
Ат. Nieuwsblad.
— Onze stad blyft eene diepe rust genieten. De borgerwacht doet

Terwyl dezen inaetregel als zeker mag aenzien worden , gelooven

wy dat hy algemeen zal zyn , en dat men zich niet zal bepalen by
het wegzenden van eenige mindere_bedienden , van eenige kommi~
sen of subalterne beambten , meer dat men ook deze zal van kant
stellen die door hunne hooge bediening eenen des te grootere'i in‘
vloed kunnen hebben.Alsdan ten minsten zullen wy de bedienden van
het gouvernement geene vyandlyke пае! hooren voeren ‚ en woorden
nytbraken die men nauwelyks in den mond van eenen orangist zon
gedoogen ; alsdan zullen wy geene beambten meer aentreﬂien die
zich beroemen tot vyandlyke societeyten te behooren , en trotsch
zyn op den naem van orangist de song pur; de algemeene zuyvering
die men bereyd , zal ons vanldie verachlelyke wezens verlossen , om
die door zulke persoonen te vervangen die bewyzen gegeven hebben

met de troepen der bezetting eenen zeer werkzamen dienst ter hand

dat zy aen het bestaande order van zaken zyn aengekleefd ‚ en be

having van het order. llet schynt dat den al te berugten club van
de lleirsteeg de nytkomst uyt de gevangenis van een harer leden ,

reyd zyn om het zelve te ondersteunen.

bekend door zyn tweegevecht met eenen zee-oůcier , besloten had te

De tael die wy hier voeren is niet zacht , dit weten wy ; meer tegen
een hevig kwaed moeten er hevige maetregelen genomen worden.

vieren, het welk misschien tot beroerten zou hebben senleyding Den maatregel die van eenige kragt kan zyn ,is den genen die wy
even. laar de militaire overheyd daer van verwittigd zynde , hier voorstellen en die door eeniegelyk verlangd word , te weten het
'eeft l. Exc. den ex-ambassadeur te Londen , president van den afdankeii van alle orangistaobe bedienden , in welke adminislaticu
ohsb uylgenoodigd om de feest naar den griekscbcn almanak te zen— zy zich ook bevinden.
i
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Ofschoon dan Manager de Gand de tweede lyst der тиснении

de kerk op bat zelve gemeente , ovareanstemmig met de goedge—
keurde plans.

men пуп te hechten , konnen wy toch niet nalaten van het volgende
algemeen gerucht te melden , te meer omdat het eene gelegenheyd

— Eene diafte met braak is in dan nacht van den 13 tot den 14 te
Denderhautem begaan. Den dief is des anderdag door den veldwach—
ter aengahouden ‚ nen wien hy alles bekend heeft.
— De notarissen А. F. de Breyne , ter residentie te St-Maria-Lierde ,
en J. B. Rombnnt , tor residentie te Asper, zyn by een ltoningtyk

zal zyn voor deze personnels vsn zieh te verregtveerdigan, indien het

besluyt vanden 17 dezer gemagtigd geworden om van residentie to

voor de paarden van den prins van Orangnien niet heeft afgekon
digd, spreekt men nogtans veel in. onze stad van verscheyde per

soonen wiens naam op die lyst staat. Zonder eenig belang aen deze

verwisselen.
geen men van hun verhaalt benevens de waerlleyd is.
— Den sieur J. B. llerremans , borgemeestar der gemeente .leer
Msn ngt dat’siaur Jakobs , kruydenier', en zekeren de Цвел-шины

‘ van sell Ste.-Auna-Kspelle, beyde voor de beesten van den prins

beke , is benoemd tot plaatsvervanger by het vradageregt van het

Diamantski geteekend hebben. By deze zegt men moet dan sietlr.Spaa,.
hovenier ‚ Ook gevoegd worden.

kanton van Ninove.
— Dan sienr Desiré Napoleon Bril, sdloknet te Veurne, is by
tenkoninglyk bes-lu tvan dan 17 dezer tot avoué by de regtbank
van eersten aenleg a doer benoemd.

Onder do persoonen die dan sieur Froment tot in Deynze ver
gezeld hebben ‚ om hem aldaar zyn liedeken te hooren zingen ‚ telt
men de sieurs : de Rudder en Meersman , zoonen van apothekers;
Victor van Lokeren , ll. van de Kerckhove , den advokaet van [luifel
en den sieur A.-B. bteven. De twee laetsten hebben den opsteller van

den Manager de Gand tot in Kortryk vergezeld, alwaar zy in het ho
tel dell Gouden Leeuw zvn afgestapt , (waersellynelyk om dat Chassé

— Den siaur Charles de la Fontaine, kommis-grefﬁer by hor
vrede-geregt der twee kantons van Thourout , is by een loningtyk

besluyt van den 17 dezer in vervanging van den sieur bevers , tot

andere bedieniugen geroepen, lot greﬁer van dat ”еде-52:93!
benoemd.

—- Den sieur Рейх-Напейся de Wylge, nvonó by da regtbank van
eersten aanlag te Kortryk , is door een koniuglyk шиш van den

aldaer ook eens was afgestapt). Do orullgistsehe reyzigers hebben
daer het bezoek ontvan en van twee persoonen onder welke men.

17 dezer tot rcgter-pluetsvervauger by de zelve regtbsnk benoemd

eenen afgestelden bedienden vind. Den sieur van [luifel is niet verder
gegaan,_en het is dell sienr Steven alleen die den sieur Cll. Froment

— Een‘en-zestig studenten uyt de univorsiteyt van Рагу: komen
voor de katholyke universiteyt in Belgien in te sehryven.

verder vergezeld heeft. Men zegt dat Ch. Froment zich te Abbeville

bevind. ‘

Twee dagen na het vertrek van sianr Froment heeft den advokaet
van Hnﬂel nog eena туз naar Kortryk gedaan.

llebt gy ook voor de beesten van _den prius van Orangnian ge—

teekend? vraßgde men over eenige dagen in eene socieleyt aan
den sieur Van Poueka, borgemeestar van Mager-Melsen. — Ja zeker ,
wus de antwoord. -‘- Waerschynelyk hebt gy maar geteekend met
de eerste letter van uwen паст. — All! neen; ik heb vnlnyt goteo-_
kend. l Bravo l maar zonder nieuwsgierig te zyn, tot hoe hoog be

loopt wel uwe jonst ? Tot амид klinkende Franken. — llaer ik heb
uwen naam nog op de lyst niet gezien. - Wal gy zult hem welhaast.
in de tweede acntreffen.
Dit gesprek had plaats voor dat de onlusten van Brussel gekend
waren ; maer zoo haast men de omstandigheden der hoofdstad ver
nomen had , zag men dat den moed von dell sieur Van Poneke

morkelyk verﬂouwd was; hy maakte geen gewaeg meer van zyne

inteekeniug.

— Valsehe vyf-francs en halve francs-stukken met de beeltenis

van Leopold zyn ill omloop gekomen te Verviers. “en kan ze kennen

’

’

`

Wy vinden in een dagblad de volgende fransehe verzen , dia“
wy vermeynon aen onze lezers te moeten modedeelon. Of den op#

steller van zeker orangistseh dagblad dezer stad hier bedoeld word.,I
Willett wy niet zeggen , alleenelyk zullen wy aanmerken dat het met.
reden is dat men de décrotleurs of sohoen-kuyssehorsdan noem van

artist geeft.
On méprise les déerottaurs ‚
Et moi vraiment ‚ je les estime;
Ce sont. d‘honnétes serviteurs
Qua l‘on na peut blâmer sans crime.
De lui-môme tout glorieux
Plus d’un jeune homme de famille
Doit il leurs soins ingénieux
L‘unique >splendeur dont. il brille.

een een blauwaehtig kleur vergeleken met dit der nieuwe stukken.

—'- De tollomlbleu von Падший ‚ provincie Luylt , hebben dell 15
in dell bosch van llertngeuwnld voor 7000 fr. zydc-stnien eenge

geslagen.
 ~ Het hollaudsch gouvernement heeft bevolen dat alle de be!
gisehe
dagbladercn
te Maastricht
, alsgeslagen
varende
dagbladeren
zullen welke
beschouwd
worden , zullen
lenlulskomen
dusdanig
lllet eenen buylcngewoonen zegel van ß centen par nummer; in

zulker voegen dat een brussclseh dagblad , het welk 60 fr. jaers kost
en bovendien voor vragtgeld 20 cents par nummer betaald , jaerlyks

niet den bnytengewoonen zegel aan de lnwooners van laestricht
257 fr. zal kosten.
- Ziet hier hoe den Correspondant de Nuremberg de we'yges‘ing
van den hertog van Nasssuw tot dan afstand vsn het Luxellsbnrgsche
uytleqt :
'
Holi huys vnu Nuss-'mw verdeelde zich in 1255 in twee takken;
den tak van “или... en den genen van Otton; den eersten bekwam
de-znydulyko landen van thn, beogen, Dellenbonrg„ linderer
en Dietz. Den lak van Otton , welken reeds in de Nederlanden zeer
Inagtig geworden wan, behield zyne patrimonieele goederen, tot
dell tyd der fransel'le omwenteling. De twee takken hadden zich door
een familie—traktaat verbonden ‚. het welk op het cyude der Xl'lll’
eeuw vernieuwd wierd` Sedert den val van het koyzerryk wir-rd
dell tak Otton in zyuo voorige bezittingen hersteld 3 inner liet deze
nell Pruyssen over ‚ die van zynen kant deze tegon andere bezittin
gen met den hertog van Nassnnw uytwisselde. Op deze wyze bevin
den zich de duytsehe patrimonieele goederen onder den tak van
“Гаити vereenigd ‚ en de pretentien die dezen Ilyt krogte van het

familie-verbond hekwum, strekten zich ook over lleIILuxemburgm/Ĳ
uyt , zonder de toestemming der agnaten van het huys van Пни“

Onze onparlydigheyd maakt het ons tot eene pligt van te verklaren
dat deze verzen door den sieur Coco niet geimproviseerd zyn.

-— De zittingen van den ryksdag te Frankfurt houden niet op,“
zyn zelfs gedurende de feestdagen van Pacsschen gehouden geworden',
men gelooft dat zy nog zullen voordduren tot dat de beraadslagingen
van het kongres van Weenen zullen geuyudigd zyn. Men spreekt veel
van maatregelen welke den ryksdag zal nemen ten opzigta van het

Vyf overloopers , onder welke men twee llollunders telt, zyn
in deze stad aangekomen. Zy zyn onmiddelyk neer Oostende ver
trokken om in het leger van don Pedro dienst te nemen.

deîzaken van het Luxemburgsche moet-regelen.
-- Den sonnet van Frankfurt heeft besloten onmiddelylt onder
handelingen te beginnen om de toetreding’dezar vry-ststl een het
pruyssiscll tulstclsel te wege te brengen.

kongr’es het welk zyne zittingen te Biberioh houd , en alwaar men

- Men verneemt dat het groot’hcrtogdom Oldenburg-in het pruys
._ Den jongen pianist dezer stad , Polydorus de Vos , komt van de‘ sisch dollauenstelsel komt deel te nemen.
koningin eene somme van 200 franken te ontvangen, ten oyndo ham
—Er is den 6 dezer op dn kust van Thisted (Noorwegen) een schip
de middelen te vergemakkelyken om zyne llluziekale studien voord’ gestrand en door het volk— verlaten , den nar-m is onbekend ‚ doch
te zetten.
den kapiteyn is zekeren Christen; het kwam va n Gothenburg,
-—- De Gazette van Gand noemt den overleden regler en ridder van
gaande naar Antwerpen ,deukelyk met hout geladen.

den Nederlandsehen Leeuw , Camberlyn , eenen der belgische steun

ps'lann der lntynsehe diehtkunde in onze eeuw.

„Fha-_z__

-—- Men verneemt uyt Holland dat den sieur van Doorn met veel
droefheyd vernomen heeft , dat sicur Froment bevel ontvangen had
om Belgien te verlaten. Men zegt dat hy de begeerte heeft te kennen

egeven van hem in Holland te zien , ten eynde hem een dagblad le
doen opstellen met. Libry.

OPROEP TOT DE BELGISCHE MILDADIGHEYD.
Sedert eenige dagen ontvangen. de poolsehe nytwykelingan te
Brussel geenan understand meer—liet gouvernement staet geene sub
sidiell meer toe, en de bezondere iusehryvingen zyn путчи“.

— Een koninglyk besluyt van dan 16 dezer verleent 3 borgen en

Na de verbanning der opstellers van la Í’on du Peuple ‚ blyﬂ 1!

3 halve borzen, welke in het bisschoplyk seminarie dezer stad open.

onder die ongelokkigen niet cellen persoon meer over die in onze

gevallen waren , nen de kandidaten door Z. lloogw. onzen bisschop

zaken , op eeniger wyze heeft deel genomen.
Eenan brief , welken ik van het centrael komité опытнее, over

aangeboden.
.
- Den sieur August Lodewle Thienpont, выжатыми en mak..
waarnemer binnen deze stad , is by een koninglyk besluyt van den
17 dezer tot deurwaarder by onze regtbank van eersten aanleg be
noemd.
._ BY besluyt van den 19 dezer is eenden gemeente r'aecl van Erpe
(Oost-Vlaanderen) toegestaan het vo ltrekllen der herbouwing van

tnygt lily, dat het welhaast npenbnerlyk zal bewezen worden dit
niet eenen dezer uylwyltelingell in de schandelylte onlusten , welke

ill de hoofdstad hebben plaats gehad, heeft deel genomen.
’
‚ Er bestaat dan geeno lmegenaemde beweegreden voorde регюо
nen , zelfs die aen alle staatkundige bewegingen vreuld шут. ‚ om
aen de gebreklydcnde Polakkell aenigan onderstand te wenen“,

(3)
te meer daerY deze ongelukkigen welhaast. alle de‘vreedheden van
den honger geen lyden.

Bene reys die ik ondernomen had ten eynde de Polakken by bel
gisßhe ambachtslieden of meesters te plaatsen , in verscheyde steden,

deed my eenen goeden uylslag verwachten :' meer , ik moet het be
kennen, verscheyde persoonen vreezen van zich n_n gevaar te stellen ,
met oenige Polakken te onderhouden. Nogtzins ik verhoopte тупо
reys met goeden uytslag te eyndigen, en binnen weynige weken
myn doel to bereyken; moet' den toestand der nytwykelingeu te
Brussel, maken niynovtegenwoord'igheyd in die stad noodzakelyk.
Indien ik hun nog gedurende'eene snaend het onderhoud 111111 be
zorgen , ik zal vermeynen alles gewonnen te hebben. Dezen korten‘
пунш] zal toereykende zyn om nen het grootste decl werk te be
zorgen. liter hunne tegenwoordige noodwendigheyd leyd geenen
uytstel.
`
Ik beroep my dan op alle goedhertige persoonen. Den felici-tender
heeft zich wel willen belasten met gedurende eenige dagen de offe
randeu he nenveerdon. Binnen korten tyd zal'de lyst vnu insehryviug
afgekondigd worden, terwyl ik te Brussel de uytdeeling der ontvan
gene sommen zal doen.

den den Ориент- van den Vsoaassitnna.
Nauwlyks twee jaren in Gand myn vcrbl fgenomen hebbende , zyn de bezon
derste gevallen , welke in het begin van de omwenteling in deze stad hebben
placls gehad, aen roy onbekend.
.
Олег ik van tyd tot tyd eenigel hewnderheden in u alom geacht: dagblad lele ‹
waer шп ik den waren inhoud niet «el begrype en vermits een dier gevallen
zich wederom opdot‘t in uwen N“ van den in dezer, waar er gesproken word vsnl
zeker стулу/Рапс welk alhier moet besluen hebben ;
Zoo uceru ik de vryheyd , Mynlieer . u te verzoekt: my eenige uytleggingen te
willen geven nopens het gezeyd co’i'psjì‘anc , vooruaemlyk zyne птенцы
ling env.. enz.
Aeiwczion ik niet vernomrn hebbe dat het meer genoemd corps-franc, zich
nner ůollandsch-Vlaenderen ofiiner Antwerpen begeven heeft , kan ik mv все“
denkbeeld vormen tot wat nut of voordeel zulks heeft gediend of wat тьмы"

het zelve aen liet vaderland heeft. konnen bewyzen; hopende UEd. а
weiisch wol zult willen voldoen en vertrouwende myne nieuwsgi'erigh en

тупом
tyd niet te

kwade zal genomen 11 orden

Heb ik d eer my te noemen enz.

Eene" uu‘er genbomseem'en.

Het genoegen znllrn wy aen het verzoek van onzen geabonneer
den voldoen , en in onzen volgenden N° eenige nytleggiiigon wegens
dit cups-front: gevrn , nciigezien wy zynen brief te hiet ontvangen
hebben , om heden er onze antwoord by to voegen.

Indien eenige inteekenaron vragen om niet gekend te zyn , men
COMPTABILITEYT DE“

zal aen hun verzoek voldoen.

Ik verzoek :ille de dngbladercn dezen oproep afte kondigen en
inschryvingen te openen , want de ongelukkige Polakken zyn in
dringenden nood.
Gend , den 20 april 1834.
An. Baars“,
_
Geheymschrycer. rmi het contrae! Ã'omité
voor de staatkundige кушу/седлает.

De inschryving voor de ongelukkige poolsche nytwykelingen
heeftin ons bureel reeds 288 franken en 90 eenliineii opgebrngt.
Eencn opregten vaderlander dezer stad heeft 24 lynwaedsche

hemdens gegeven.

i

GEMEENTER

0pmalting en inzending der gemeente rekeningen ran 1833.
Het komilé van conservatie, vervangende de gedeputeerde staten van Oost
Vlaanderen.

Gezien het besluyt van den Regent van Belgien, in date 15 mari-t 1831 (Вт/[е—
lin фифа; N’ Sti) ;

Besluyt.
Art.|. De bestieren der gemeenten dezer provincie zullen hunnen raed op den
1 mey acnstacnde vergaderen ‚ ten eyndc over te geen tot het opnemen der reke
n'mg van hunnen gemeente ontvanger, voor het jaer 1833 ; zy zullen iutussehen
de noodige maatregelen nemen , op dat de gemelde rekening van den voornoem
den ontvanger te on den be :iclden tyd worde overgeleyd, en zy zullen zorgen
dat de 'zelve , gru arenile de 1111115111 het

dermaend may , in de gemeente worde

AFGEKONDlGD en AENGEl'liAltT . overeenkomstig de art. 2 en 3 van het

Buyten de inschryving in ons bureel geopend ‚ zyn er nog lysten

van inteeking geleyd by jol'f. Julie Delhoungne , op de Goude Leeuw
placts en by ll. Vassas , in de Veldstrnet , buekhandellaers.

bevengemeldbeslnyt van denregeiit van Belgien.

`

Art. 2. Deze rekening , in vier afschriften o gemaakt, svaer van een.o zegel ,
zal met de daerby behoorende hewysstukken, dI; daertoe betrekkelyke de Низшие
van den gemeenteraetl en het attest ten bewyze der a/kondígíng en „прими,
voor esehreven by art. 4' van gemeld besluyt, iiytterlyk den |5juny aenstaiende,
aen cn dislrikt-kommissnris worden gezonden, die ons de zelve met zyne com

“YBHIIGHETI VAN MGB. DB NBCKBBI

Z n Hoogweerdighr d Lzo-Rnnoiinus nz Каспия , geboren te Wevelghem
in Vânt-Vlaenderen , en Gjuny 1800 , begon zyne studien in het kollegie van
Meenen. Na dathy zyne kleyne scholen, in het kollegievan Roi'isselarez vol

sideratieu , ten spoedigsten zal doen toekomen.
‚Art. 3. De distriltt-ltemmissarinen en hoofden der plaetselyke bestieren wor
den ieder, voor zoo veel hem aengaet , belast met de uytvoering van het tegen
woordi besluyt . het welk in den Memoria! a‘lms‘nístmtï‘zal worden geplaetst.
Gen . den in april 1834.
Het omite' voornoemd
Baron D1: Laune-rs, presi ent>

trokken had, begaf hy zich, in october 1816, nacr het seminarie van (zend.

Ter ordonnantie i den Отжег, Molriciu.

Van zyne tedere Jongheyd af deed hy zich onderscheyden door сене vaste god
rinichn'gheyd en door eene voorbarige geschiklheyd. voorde hegaefdheden van
101. ves‘stsnd. Gedurende de omreys , in Belgien , van Mgr. Dobourg . bisschop
yan de Louisianne , hernam den iver, welken onzen leviet sedert lang gevoeld

11111 , om zich aen de uytlandsche geloofszendinf'en toe te wyden , eene nieuwe
tragt; hy nam liet vast besluyt vanzich af te scheydeu van ouders en vrienden

im de stem van de godelyke Voorzienigheyd te volgen. Den 23_ap11l‚ 1817 verliet

llOllGER-VVACHT. - Орта/11:17 der rekeningen van 1833.
Het komité van conservatie , vervangende de gedeputeerde staten van Oost

Vlaeuderen.
’
Gezien de artikelen 67 en 63 der wet van 31 december 1830, alsmede de iii»

iy het seminarie van Gein-l , en den 28 juiiy daerna, begaf hy zich , te ~Bordeaux,

struktien voorkomende in de missive van den minister van binnenlandschezaken,

net Mgr. Dnbourg op zee. Hy hielt zich eeiiigcn tyd op |n het seminarie van
it. Thomas te Bardstown (eene stad van Kentucky) , van daer begaf hy zich паек
it‚-Louis. ln i620 wierd hy professor genoemd in het nieuwneminnric van
Ine.ll“lairiel\arre||s. Na dat hy, den 13 october 1822, het heyhg prleslerdom
1.1d‘0ntvangen .’ gaf hy eenen vryen loop aen zynen iver , doorkru sseiicle, met
iene onvermoeybnre werkuemheyd , het magtig groot bisdom van e Louisiaone.
'n |82 had by , door de overmnet van zynen apostelyken arbeyd , gansch zyne

in dato 2o february 1832, Nu 288;

{ezon heyd bedorven; en voor laetsten hulpmit del stelden de geneesheeren voor

лет in de locht te zenden van zyn vaderland. Den na maert zelve Jaer kwam hy
n Vlaenderen aen. Hy besteedde eenigen tyd iii eenige omrryzen in Belgien
:e doen ten voordeele van zyne lieve missien in Amerika. Het was alsdan dnt hy

ien eenige deftige geestelyken van Gend het gedacht ingaf van een genootschap
эр te reglen ter voordplnnting van het geloof, het welk nytsluytclyk zou bc
stemd zyn om de belgische geloofszcndolingen te ondersteunen. 'Perny zyne
gezondheyd geene merkelyke verbetering ontmoette . begaf hy zich nner het
seminarie der Lazaristen van Amiens , alwaer hy het ambt van geestelyken ziel
licstierder bediende.
Nieuwe beproevingen verwachtten onzen deugdzamen zendeling. Gedurende
zyn verblyfte Amiens , wierd hy door eene geweldige bloeilsponwing :ieiigedaen
,lie hem op den boord van hel grat" bra-gt; hy ontving de lnetste heylige Sakra
nenten met de gevoelens van een levendigst geloof en de volstrektsle overgeving

1n‘den wil des Heeren. Gedurende zyne pynelyke ziekte heeft men uyt zynen
nond'nooytde minste kl.if'lwoorden gehoord, in tegendeel van tyd tot tyd hoorde

nen bern uytroepen: н l at 51:1и111е1уде11! och l kon ik weerdigl 'k weerdcren
het geluk van te lyden om e liefde van God Indien ik hegeer e gezundheyd
weder te bekomen . voegde hy er by . het is om my van de zelve te bedienen ten
тешат myner arme Wilde, om te werken tot de bekeering van myn licfAme
rìka. и И; de Neckere ontsnapte, als hy mirakel, aen eene dood‘dn.‘ eenieder als

nnvermydelyk aenzag. Nn eene pynelyke herstelling van deze ziekte, onder

lleslu t:

.

Art. 1. De hestíerings-radcn der berger-wacht zullen zich uytterlvk den 15 mev
aenstaende bezig houden met het opnemen der rekening over te leggen door den
kapiteyn kwartier-meester, belast met de comptabiliteyt der ontvangsten en
uylgaven der gezeyde berger-wacht voor het jaer 1833.
Art. 2. Zy zullen intusschen zorgen dat. deze rekening op gemeld tydstip wordt:
overgele door den voornoemde" kwartier-meester,aen wie zyde exemplaren,
welke hun ten dien eynde , door de lnsschenkomst van den distrikt-kommissa
ris, of door het bestier van de kantonale hoofdplnets, zullen toegezonden wor
den , tei-hand stellen. De schikkingen van ons beslis tven den 5 mey 1832 (Mem.
adm. N“ 115) , zyn in alle punten toepasselyk aen et opmaken der rekeningen
van 1833.

Art. 3. De bcstierings-raden der burger-wacht, de distrikts'kommissarissen
en de hoofden der administratien van de kantonale boofdplaetsen, zyn ,ieder
voor wat hem вещаем belast met de u tvoering van het tegenwoordig beslml
liet welk in het Memorial mínu'ni'striilí zal worden eplnetst..
‘ l

-Gend, den i2 april 1831.
.

fle! komi'le'voorlioemfl,
Baron Dz Limoni-s , pnwiïlf'nrA

BUYTENLANDSCH.
ENGELAND. -— Loansu , 18 ниц
Lord Althorp heeft in de kamer der eommunen eene bill voor
gesteld betrekkelyk den armen van Engeland , ten eynde eenige
veranderingen in de tegenwoordige wetten te bekomen.
- Hevige wanorders hebben te Olrlham plaets gehad. l'let werk
volk heeft twee persoonen iiyt de handen der policia gerukt die door

iam hy de reys паст Roemen in de belangen zyner dierbare missien ‚ van wel

eenige agenten waren aangehouden . De fabriek van lll. Thompson

kers gelteltenis hy by den heyligrn Stoel eene nauwkeurige en omstindige re
kening wilde geven. Na dat hy in de hoofdstad der christene “'ereld eenigen
yd had doorgebragt . kwam hy weder te Parys in de mlend mey 1829, en

is geheel verwoest; de andere fabrieken liggen stil.
'- Men vreest voor onlnaten in deze hoofdstad. Alle voorzorgen zyn
genomen om de wnnorders indien er uytborsten , te doen ophouden.
- Eene vergadering der unionistcn van New Castle on Tyne heeftl

verliet Vrairkryk den Gjuny дан-па. Ну wierd in het seminarie van Ste -Marie

net allede bewyzcn van eene` levendigste blydsehnp ontvangen. Daer hy te Roo
rien den 4 augnsty |329 tot hisse iop was Uyl-geroepen ,

“'ierd hy door

plaets gehad. Meer dan 60,000 persoonen zyn er tegenwoordig ge
Mgr. Rosati bisschop van St Louis, op den Ц juny |830 bisseho gewyd van
Nieuw-Orleans. In 1833 ‚ terwyl de geele kortsen te Nieuw-Oriiîans groote weest. Men weet nog niet wat er besloten is.
verwoestingen te wege liraglrn, trilde Mgr. de Neckere niet toestemmen om
— Den spaensnhen genernel Mina is gevaarlle ziek. Men vreest
len zomer op een buylengoeil door te bri-ngen ‚ gelyk hy gewoon was te doen Y voor zyn leven.
gedurende een регату dat voor de vremdelingen zoo ramkp‘oedig ÍS g door me
‘ _M_ N. M. Botschild is door het spnensch gouvernement tot zyneii
lel den met zyne priesters bleef liy in de stad en werkte nevens hun om de
Lie on te bedienen, en is den stagtoﬂ‘rr geworden van zynen ivcr. Hy wierd bankier benoemd.
telve van de grelc kortseu overvallen en, 11a eene ziekte vanacht dagen, stierfhy
- De tydingcn nyt Portugnel zyn nen de zaek van don Pedro
in de armen van eenen belgischen priester , op den 4 van de maend september. voordeelig. Eenìge plaatsen hebben zich nog nen hem onderworpen.
Geheel het bisdom is in droefhoyd gedompeld, is in den grootsten rouw
uvt-r het afsterven van туш-11 bisschop . Mgr. de Neckere ; zyne priesters bc
VRANKRYK‘. — Paars, 19 или.
;veenen hem als kantoren hunnen teerlwmindrn vader en de mission van Ame
Den
koning
heeft
de ’begeerte te kennenl gegeven van zvneii
‘ika ondergaen in htm een verlies dat onherstelbaer is.
(i) Deze levensschets mag men als de‘echtste aenzion, het is deze ’lie aen de
eden van het genootschap-tot voozdpllnting van het “штук geloof zal uyt

cdeeld worden.

.

naemdag den 1 tney niet te zien' gevierd worden,en vnu de soniinen,”
dto-uien hiertoe had uytgesteken ‚ tot onderstand der weduwen en
weezen te doen dienen' de'r gene ‘die in de dagen van den 13 en 111

liet bestaande order van‘zaken verdedigende gesneusled waren.

\

<’ И
l

‘is drager van Itaetsbriev‘en van wegens den generaal Goblet voor
ons gouvernement. `
’
.
t
' — I. Nothomb ‚ die eene reys naar Parys ged`aan had , is in deze
hoofdstad terug.
— len heeft by versclie'yde'pe'rsoonen` die het land moeten verla
ten eene nauwkeurige huyszoeking gedaan. Meu heeft niemand

’ ontdekt.

— Verscheyde persooncn , verdacht van deel gemaakt. te hebben
der bende van plunderaers , zyn nog aangehouden.
-Ã Eenen amsterdamschen jood , Abbas genaamd , is aangehouden
en tot aan de grenzen geleyd ‚ om dat zyna papieren in regel niet

waren.

zyna armen en beenen afgesneden , en in eenen doek gewonden
Eene vrouw, verdacht de moeder te zyn , is aangehouden.

— ln den avond van den 20 is er te llamme, tan hnyz`a~ van tives
daglooners eenen brand ontstaen , die man aan de kwaedwilligheyc
heeft toegeschreven. Men heeft zich in tyds van hat voer kunnen
meester maken 5 de schade is nietzaer groot.
- De stedelyke regering van-Aalst is by een koninglylz beeluy
van den 19 dezer gemagtigd geworden : 1° om de stedelyke regler
op dan aldaar gestokten genever te haven tegen 6 franken par hek
toliter genever van 10 nederlandsehe graden ; en 2° van den tax der
ontlasting of wederkeering dier raglan voor den uytgevocrden gene‘
ver vast te stellen par hektoliter genever van 10 nederlandsche grs
den op 5 franken voor de gedane verzendingen sedert den invoer

Verseheyde persoonen dezer stad , waar onder men noemt da
sieurs Gramer , Levoir , Van Rauth en Van Ouwelandt , hebben be
vel ontvangen het land binnen 48 иген_ te verlaten. Sieur Cramer

der wat van den 18 july 1833 en op 6 franken voor da verzendingen
welke naer den dag der promulgatia van hetkoningryk’gemeld be
sluyt zullen gedaan worden.
-- De bureelen van waldadighayd der steden Brugge en lortvyk
en der gemeenten leerendré en lluyssa zyn by vier koniugtyke be

heeft aen dit bevel niet willen gehoorzamen,‘ maar heeft zich ge

Aaluyten van den 21 dezer gemagtigd geworden tot het aenneluen dgl

Аттик , 22 nan..

~wend tot de regtbank van eersten aanleg . welke beslist heeft dal de
ordonnantie van uytdryving onwettig was , an bevolen de zaak

’voorloopig op te schorten , met verbod aen wie het zy het ministe
rieel bevel uyt te voeren. - Er tegen dit vonnis in appel beroepen.

`- Op zaterdag is er aan boord van de sardinisohe brik Marrana ,
eenen matroos uyt het want op het dek gevallen , en kortelings
daarna. gestorven ; dien persoon was roomsch~katholyk , en Ш. Dus
`s'artfin dien’ dringenden nood toegesneld , heeft hem nog in tyda

legs, respektievelyk van eene som van 634 franken 92 centimen.
van eene som van 216 franken 40 centimen , van eene som van 635
franken 92 centimen , en van eene sons van 8795 franken 27 centi»
men , door wyten M. Augustus le Gillon, l. Antona van Maldeghení.
in zyn leven pastor van St-Marlans te Kortryk,joifrouw Joanna Tne
resia de Baets en verscheyde onbekende , ten voordeela der arme der
gemelde steden en gemeenten gedaan.

- Den sieur L. Elewaut is by aan koninglyk beslag—toga den 2

het H. Sacrament dar sterv_ende toegediend.
...Den onder-lnydenan't van het 5° linieregiment, Van den ilove, is
benoemd tot luytenant plaats-majoor der 3° klas ‚ en zal het bevel
‚nemen over de Haris-schans , op den linken oever de Schelde.

dezer benoemd tot postmeester te llouttave , op den weg van Bertus
naar Brugge.
— Eenen hevigen brand is te Breedene uytgeborsten, in welken
da stallingen , schuren mot alles wat zy inhielden , twee wagens u.

zes koeyen, dc prooy der vlammen geworden zynV len keule:

Jl'

oorzaak van dezen brand niet ; er was niets tagan dan brand ves

__‘L

’

Í

GERD , 24 nur..

zekerd.
-De korrektìonnela regtbank van Leuven heeft voor-leden u

Maandag toekomende zal er om tien uren, in da kerk van den
Il. Jacobus , ‚eene plegtige mis gezongen worden om door de tus
schenspraok van da ll. Maagd de bermhertigheyd Gods af te smeekeu
totbahoudenis van ons koningryk tegen ziekten , oorlog en andere

rampen.
— Het kabinet van wassen-‘mekanieke beelden ,‘ op St-Jooris-hof

tsrdag uytspraek gedaan ter za’ek der vier studenten dar hooge
school dier stad, beticht van deel gemaakt te hebben der scho—
minkelaran by de boekdrukkers van Linthout en van den lande
aldaar. pry dier jougcliugen zyn vrygesproken ‚ den vierden is tot
11 franken beet veroordeeld.
_- Eenen der opstellers van het oraugistsch dagblad van Luyk is

alhier ton toon gesteld , biyft da aandacht der liefhebbers en dan
toeloop der nieuwsgierigen tot zich trekken. Wy komen te vernemen
dat dit kabinet.maer tot zondag avond toekomende zal open blyven.

Insp“, heeft bevel ontvangen om om land teverlaten. Dezen sien.
is ubalin gen acmd.

— Ziet hier eenedaadzaek die sollan aen een raadsel te gelykels,

soon heeft zyne vrouw vermoord , en de zuster dcr zelve , die hm

en van welkewy de oplossing niet kunnen vinden. Door de benoe
ming den ll february gedaen van den sieur Fierens , viel de plaats
van deurwaarder, welke hy bekleedde open. Eene petitie word den

wilde ter hulp snellen , vers'chèyde doodclyko wonden toegebragt
-by eene uytbcrsting van het feu grisou ‚ welk in den knip.:

- Eene vrt-erle moord is eergisteren te Ldyk begaan. Benen per

3 maart door eenen goeden patriot dezer stad aan dan koning toe- ‚ . der concessie van den Peerboom te Montigny-sur-Sambre, in ds
gestierd om deze plaatste vragen ; den geheylnschryver des konings provincie lleuegauw, den 16 dezer om twee uren des morgendi,
plaats heeft gehad, hebben van da 10 werklieden die er zich in be
antwoord aen den petitionnaris dat zyn verzoekschrift aen den mi
nister verzonden is. Den 17 april, dag der benoeming van sieur
Thienpont, bad de regtsbank nog geene kennis van het verzoekschrift

'dat’ den '3 maart was opgezondeu. — Waer aen moet men zulks
toesehryven ?

— Over eenige dagen heeft men tusschen WVaerschoot en Somer

vonden , 9 het leven verloren.
—- len leest in een frausch katholyk dagblad dat eenen der bis—
schoppen van Vrankryk , na zich verstaan te hebben met alle de bil
sohoppen suit‘raganten , zich komt te wenden tot. eene детиш
юНорреп van Balgien , om hem omstandige inlichtingen tungen

gham‘ een pas geboren kind in eenen gracht gevonden. llet kind was

over da inrigting van de vrye en katholyka universitayt.

Ryckere begeven heeft , (alhoewel hy er niet gevraagd was), dat
'men zyne genegenheyd voor de omwenteling zag verminderen , en
zynen heet voor de voorstaenders der zelve zag aengroeyeu. Hier

gers genoemd, niettegenstaande de ontbinding van hun korps, bleven
zich nog op verscheyde plaatsen vereenigen. By den sieur Lanckman
wierden zy door het volk verstrooyd en gedwongen het hazenpad ta
kiezen , het welk velo van hun langs de muren van den hof zochten.
Eenigen tyd nadien waas men eene andere herberg aan weer zyl hunne
byeenkomsten hielden , en uyt welke men verscheyde wapens ge
hacld heeft,dia by den kommandant vervoerd zyn. Sedert dien heel]

zouden Wy tot bewys konnen aanhalen de woorden welke den te
genwoordigen sehe enen den graaf Ch. d’llaue in den morgend van

den 15 october 1 ‘0 aen de poort van dan heelmeester Kluyskens
tegen iemand zeyde; wy zonden hem konnen doen herriuneren wat
by des anderdags te Dronghen aan eenen onzer treffelykste bergers

verhaalde. Maar dit alles zullen wy voor den oogenblik niet aanra
ken om dat het direktelyk het corps franc niet aengaet , ten zy men

inzigten aen dit korps wilde toeschryven van welke wy geen gewneg

men van dit vermaard corps-franc niet veel meer gehoord , alhoewel
de leden van het zelve nog dikwils byeen kwamen; men heeft al
leanelyk vernomen dat de tegenwoordigheyd van vier patriotten ge»

noeg geweest is , om een dertigtal der zelve langs de vensters eens

Het provisoir gouvernement had ook welhaast ondervonden walk
het doel van dit corps-franc was, en gaf een besluyt dan 19 decem

herberg te doen ontspringen waar zy verzameld waren.
Daar men , sedert het ontbinden van dit korps , weynig van het
corps-franc heeft gehoord , is er geene gelegenheyd geweest voor den
opperbevelhebber van zich te ducn bewonderen of van in eenige et
peditie uyt te munten. In de zaak van den 2 february kwam hy!
Inet ; alles was geeyndigd wanneer hy in het gouvernements-hote'
toekwam , en toen men hem aldaar vraegda wat er van zyn carpa
ﬁ‘anc geworden was, antwoorde hy a dat hy het niet wist. n Vanů
expeditie die den sieur d’llane op den Kanter gedaan heeft met rr
raderlyk ll. V*'* eenen slag toe to brengen ,‘willen wy niet sprain»
want deze is geene vrome daad voor den groef, die zelf er om
scheen beschaamd te zyn, aangezien 27 persoonen ham in zyn hay!

ber 1830, by welk dit korps ontbon en wierd , met verbod aen het

niet konden houden en dat hy liever gehad heeft de stad dadelyk ts

zelve van zich nog ergens te vertoonen. liet opperhoofd van het
corps-franc was niet zeer spoedig om dit beslnyt af te kondigen,
maar een afschrift van het zelve was aen den generaal Duvivier , die

verlaten.
-‘
Wy zouden by deze bovenstaande daedzaken nog verscbeyda an
dere kennen voegen, maar wy gelooven genoeg gazeyfd te hebben
om de nieuwsgierigheyd van onzen geabonneerden voldaan te heb
ben, en om onze stadsgenooten nog eens te doen herrinneren de
daedzaken van welke zy alle ooggetuygan geweest zyn,’zoo voor wat

willen maken.

-

Dit corps franc hat walk den sieur Ch. d’llaue aen zyn hoofd had' ,
en dat ondcr zyue oﬁcieren de sicurs Van den Berghe , Champon ,
Trossaert , Braedt en undere telde , was niet lang zonder den volks
baat op ziehte trekken , want onze stadsgenooten gaven openlyk te
kennen dat zy in dczeyvonrstaanders der openbare rusten order

geene trouw hadden.


Non defensoribus‘istis

Tempus eget...

da opregting van dit korps toegelaten had , en aen den kolonel der
bogerlyke wacht toegestierd , welken laatsten alle maatregelen mm

am het besluyt ta doen ten uytvoer brengen.
leden van dit korps , door den Messager de Gand de garde bor..

het corps-front: betreft als het geen zynen opperbevelhebber aangaat.

(3)
—- Uyt Engeland verneemt men dat het werkvolk op vele plaatsen briek vsn M. Casier. Wel is идет, 6“ deze voornoemde herren, daer давитесь
dig zyn geweest, maer' hun dserom vereeren met eene medaille , dat is den _yur
vergaderingen houd , on dat men vreest voor onlusten. De militaire ‚‚ en
de menschlievendheyd versmaden vsn vele moedige blusschers : want men
overheyd heeft alle voorzorgen genomen.

zegt , dat den heer.Lantheer zich op de minst gevaerlyke plaets gehouden heet! ,
om de ledige eemers te verzamelen ; dat den heer Leclercq nauwelyks de broek
_ bevlekt gehad heeft.
Lot' zy nen velo ambaehlliedcn , die een deel van hunnen dagloon ‚ alhoewel

Je» den Opsteller van den Vsbzsusozs.
lynheer ,
.
‚
Het. is onweer, dut ik inteekenner hen voor de peerden van den

Pri nl van Orangnien ; het is dan ofniet kwnede trouw, of mot ligt
veerdigheyd , dat gy my nl: dusdanig 'doet voorkomen in nw dag
blad van gisteren. Met kwnedc trouw , indien gy 'zulks hebt gedaan
zonder vaste redenen te hebben ; met Iigtveerdigheyd , indien gy
hebt geschreven op aenzeggingen van'vulsche vrienden ‚ terwyl gy
weet , dat do afgunst tot alles is bekwaenì. In welk gevnl gy u mog't
bevinden ten mynen opzigte , venvngte ik van uwe onpartydigheyd
en pligt , van туш: antwoord in den toekosuenden nomber van uw.

gedwongen . динамит hebben ‚ ош hunneu evenmenscb ter hulp te komen ,
zonder zelfs de minste eervermeldi ng te verkr gen.
Dnsígeloovende, Mynheer , dat deze beken making , nen vele die 'zich onder
scheyden hebben en niet gekend zyn , tot eene vergelding zal strekken , heb ik
d`eer ul. von herle te groeten

Eersel! uur hun.

VL“, EN anmmlls.
ANTWOORD

(JP

HET

VERSLAG DER
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BEYD EN KOOPIIANDEL TE BRUSSEL.

i (Zenden Artikel. )

dagblad geploets te zien.- In dit vertrouwen hebbe d'eer ULd. te
groeten.
L.-ll. Jscors ,

Gend , 28 april 1834.

Krug/denier , Sr..-Anne’knpelle. .

Wy mogen den sieur Jacops verzekeren dat wy noch met

kwade trouw noch met ligtveerds'gheyd geschreven hebben, allee
nelyk hebben wy het algemeen gerucht aengehaeld. Wy zien
met genoegen dat het geen m‘en van den bovengenaemden kruy
denier heeft uytgestrooyd, onwaar is, en dat door den boven:
staenden brief‘,’ alles wat'men hem wegens het inteekenen voor
de beesten van den prins van Orangnien heeft willen ten laste
leggen , moet verdwynen. Wykonnen nogtans ons niet onthou

den aen te merken, dat
zich ten opzigte onzer inzigten ver
gist , en vvy verhopen dat hyde onze niet meer verkeerdelyk
‚ш! uytleggenl , deer wy aen de regtzinnigheyd zyner reklame ,q

voor het geen de inteekening voor de peerden van den prins
van Grengnien aengaet , geenzins twyﬂ‘elen.
G

нив-—

Щ DEN ZELVEI.

De hooge kommissie will als eene daedzaek daerstellen dat
men in alle landen zoo goed vlas kan zaeyen en kweeken als in
Belgien. Tot bewys hier van haelt zy eenen uyttrek aen uyt eene
brochuer die in 1832 verschenen is, in' welke er gezeyd word
dat Irland 20,000,000 kilogrammen vlas jaeriyks opbragt ,
7,500,000 uytvoert, en indien de andere landen hun vlas te dier

willen verkoopen, Engeland welhaest het kweeken van vlas zou
hernemen.
’
~
Alhoewel wy reeds op dusdanige tegenwerpsels geantwoord
hebben, willen wy wel voor _eenen oogenblik veronderstellen ,

dat Engeland groote poogingen zou ‘aenvvenden' om vlas te win
nen , in geval wy het' regt op den uytvoer van ons vlas en werk ‘
verhoogden. Meer zou Engeland ' de zelve lynwaden konnen
weven , indien het ons vlas niet had ? Zou het aen zyn vlas de
hoedanigheden konnen geven welke het belgisch vlas bezit 'f
Zou Engeland zoo gemakkelyk onze nyverheyd konnen vernie- tigen en ons alle concurrentie in Spangnien en in Zuyd-Amerika

benemen Y Zon het zulk tol-garen van zyn vlas konnen spinnen ,
gelyk het onze oplevert? Zekerlyk neen; den pacht der landen
in Engeland is te duer, de grondbelasting te hoog, en den tere

Gend, den 23‚april |83$. i

Wetende dat gy aen het bekend maken van alle misbruyken en aftroggelary
l eene plats in uw dagblad verleent, verzoek ik UEd het volgende at' te kondigen.
Gister v.hadn дриады-вред zïnestrafiphet arresthuys gceyndigd en wa
I in vryhey ‘шЁЁЕ Het is het gebrnyk wanneer eenen gevangenen пук het kor‘
leĲie’hnys omt', dat hy door eenen agent vnnpolicie tot hy den kommissarís
I vergezeld word. Den in vryh'eyd geslelden ersoon, zynde eenen gryzaerd,
moest door den Hollander Langeveld , age'nt'tvan eenen' onzer olicie-kommissa
rissen vergezeld worden ,die den’ ouderling niet alleen hy den nmmissaris meer
r lot in de herberg den Drug/lult np de Koorninerkt vergezelde Aldaer begon den
agent op den kost van den vl'y'elatcnen lustig zyne keel te ververschen met
Реенй е liters dobbelen u tzct \ nkel bier was wacrschynelyk niet lekker ge
‘ sloeg . Doch drinken' zon er eten is voor zommige persoone'n niet aengenaem;
.l het
ookmet
waerschynelyk
hierom scheen
dat denLangeveld
gryzaerd eenig
etenvleeschv
moest tegeven.
)lenwas
begon
visch . meer dadetyk
lust nner
kry
‘ gen , en er moesten twee cal-bonnden komen , die welhaast den visch gingen ver

gezellen. Gy zult zekerlyk denken ., Mynheer , den Hollander hier mede te vre
«ten was, meer neen; hy moest nog twee ﬁ‘anken hamlgeld hebben. Maer den

der" armen valt insgelyks op den landbouwer. Nogtans heeft Еп— ‚
geland eenig voordeel ; het stelsel van douanen op den invoer der:
buytenlandsche granen levert den Engelschman dit op , en швеи

.‚ we, zyn graen bym-de helftduerder verkopptńan in Belgien :
wilt by vlas zaeyeu hy zal bevinden dat hy verlies zal doen,
aengezien men het vlas beter koop buyteu het land zich kan ver-u
schaffen , als wel , wanneer men het in Engeland kweekt. Voor,
het dekreet van Berlyn en van Milanen op het continenlnel stelsel ,
in 1810 aengenomen, trok Engeland veel lynwaed uyt Saxon ,l
den tarief voor de lynwaden van Silesien verminderde van 12 ten
honderd , en dit land trok tot in 1809' eene groote menigte vlas

uyt
uyt Holland.
Ziet
daerde
een
bewys dat
hetnyverheydl
kweeken,
van Saxen
vlas inenEngeland
niet is
gelyk
kommissie
van
en koophandel wel wilt doen gelooven.

bees, die tot hiertoe enkelen ooggetuyge van de handelwys van den agent van

olicie geweest‘was , kon niet meer dulden dat men den ongelukkigen gryzaerd,
liet weynig geld , welk hy in het ‘gevangenhuys gewonnen had, zocht af te trog
gelen, stelde zich hier tegen en dwong den Hollander welhaest de herberg te
verlaten.
Dezen Langeveldis eenen geboren Hollander, die door de kommissie van
openbare veylìghe 'd is afgesteld en door onze hollandschminnende rcgentie
weder is aengestel Aenveerd , Mynheer , enz.
Eenen wanen Leopoldirt.
nl

n

‘

‘

Nog een woord wegens Engeland , aengezien M. de Pouhon .
by voorkeur, van dit land schynt te willen spreken.

De nutuer van den grond in Engeland mag men in vergely
king stellen met den genen die men onder Namen, Henegauw en_
in de provincie Luyk aentreft; aldner is den grond kleyachtig
en zwaer, en vind men hem doormengeld met keyen. Dit deer ‘

gesteld zynde , kan men reeds weten welke soort van vlas’men

.

’

_
.
.sl-:n nel zuviel.
Jĳnhe'er,
b
'

Toen ik in
geëerd dagblad, van i’,‘ dezer, de namen aentrof der er
manen die ,tot het blussehen van den brand, in de suyker-ratlìnade van d' eer
Casier u tgemunt hebben, dachte ik dat UEd. in eenen toekomenden N“ van
meer sn ere ersoonen zoude gespr'okcn hebben 5 meer terwyl er van deze
menschlieven e geen gewueg Vemnrrkt word, verzoek ik van door UEd. eerst
uytkomende dagblad deze nen et publiek keuhner te maken.
Zie hier de namen der persoonen welke eerst by dezen brand tegenwoordig
:yn geweest en door hunnen iver en hulp tot het uyldonven vun den mlven,
cl: ebben’doen aanmerken en die tot eene helooning meer regt hebben dan de
vier medelisten der maetschappy'Securímr Адам-‚71512 :
’
до Petrus Thys. koster van H. Kerst, die aenslonds den alarm heeft doen klep.
pen; #Auguste Waedemont , herbergier; 30 Petrus Allaert, metser; 4° Anto

nius Pieters;l 5° Michaël van Blycnherge,‘koperslager; 6° Jac es РЕП-оп;
о Verstraeten; 8° Joseph 'Weiveirne . blauwverwer; 9н Urbain папа. vleesch»
ouw'er; lo'o Petrus Martens. Zekerlyk zoude ik van meer persoonen te Iprcken
hebben , viare het dat de wilkeurigheyd der garnizoens-lroepen en der pompiers
goo hn'o te'n ltop met was'gerezen geweest , want zie hier een'kleyn stûtlken van
deze wi eurlgbeyd : de bovengemclde Waedemom ‚ Allaert en Pieters , na dr

uren met Iver gewerkt en hun leven te paude gesteld le hebben , bekwamen tot
belnomn'g eenige káekslagen, stoelen en шатре".- Het is ook door deze handel
туи: dat er zoo weynige bl'uss'ebcrs aanwezig waren. Dus ‚hopende . Myuheer ‚
dat de militaire overbeyd in het toekomende hier in zul voorzien , heb ik d‘ecr
БЫ. met achting te groeten'. " ‘
`
Eenrn aoggetuygen.

aldaer moet winnen; M. de Pouhon zegt dat men te Cllarleroy
vlas opdoet van de 5° klasse, en dat er van een bunder of vier

journals land 504 killog. gezwingeld vlas gekomen is, tegen.
35 st. den steen, of 558 voor het bunder, dus 139-50 voor de
opbrengst van een journal of dagwand land.
. — t

Wy willen hier geern aen het vlas, hetwelk in Engeland groeyt
de zelve hoeveelheyd en hoedanigheyd geven van ons vlas, zon
der in aendacht te nemen hoe gemakkelyk den vlasoogstin dus
danigen grond kan mislukken , en ons alleenelyk bepalen by het
verslag van den markies Chardon in het engelsch parlement deů
17 en 22 february laestsleden gedaen.
I
ß
Eenen pachterldie 750 dagwanden land , meersch, bosch. enz.

huert betnelt als volgt: `
` " `
1' Voor parochie-lasten. . . . .- . . fr.
2° Voor jaerwedde van werkvolk en kost.

‚- 3° Voor peerden en anderen impost. . .

1.Mynheer,.

'I

n ‚

.

‚

‘

Totael- 47,100
‘
62—’80

‘

„ABN
’ ‘
DEN ZELTEN.
‘

`
.“‘

. . . Gend
. . ._den 23 s p ril 183’. "

_ Ul. zal my grootelyks verpligten met eene fleets te verleeneh ben dezen brief,
In den nleltvolgenden N“ van uw geëerd dagblad.
lk heb met verwondering ‚in den _Vaderlan'ler van i’; dezer, den lol gelezen,
van de heeren J. Leclercq, geneesheer , J. Lantheer `,‘lee‘nuçwer . en J. Peeters,

18,000 f _
—_.——

"
i |

19,300 ’

4' Pacht en tienden aen 24 fr. par dagwand

r п

l;

" 4,300 '
5,500 _

Dus par dagwand brut. . . . I .
, ‚Den landbouwer voor een dagwand lynzaetmoet
(
_betalen` voor de kosten van mest . ' . . . .
--. Voor wieden, opdoen, oogst, repen, rooten enz.

‘ Voor booten en zwingelen.
,' .' ‘1

rl
-I l 

‘J1r,
i

' ’ -

‚

brouwer, over hunneuytnmmendheyd in het bluss‘chen van den brand der fa
.fn

.:

5Ц

..

. _.

.

.

.

_
fr. 110 ‘
'_. 60 t'

. .
’

Totàel.

se

"

( 2')"
plunderingen van den 6 dezer , zyn in vryheyd gedeld , om dat mess
niets ten kunnnen laste gevonden had.
_In den nsolst van den 21 hebben de dieven op de Anderleebtsobe
sträetleen kapelleken opengebroken en alles medegenomen wat het
in ie d. -

"

Eene. andere diefte by eenen tingieter in de zelve straet , was
eenen dag te vooren begaen.

sehryvers de sssskheden der
me.. le, one. ‚вы.
urangisten diede zwakheden der groote mannen hòh. ofschoon
sky er de bekwmbeden niet van bezitten , gevoelen ook by tyd
eene onvrywillige huyvering , het zy by het hooren van de Braban
çonne, het zy by het zien onzer nationale kleuren ; meer wel voorna
mendlyk is hunne huyvering en zamenkrimping zigtbaer , wanneer
zy eenen patriot ontmoeten. liet gezigt vsn шеврон-М heeR op
eenen orangist b na het uytwerksel (om ons van eene orsngistscbe

vergelykenis te
deelden.

Almen , 24 Aran..

ln weerwil van het voor hem gunstig vonnis heeft sieur Kra-v

edienen) vsn den seherpregter opeenen veroor

Vsn een dusdanig nytwerksel heeft men gisteren te middag , op
den hoek van den Kauter, konnen ooggetuyge zyn. Eenen inno-ms
sign, sieur Toubesn, eenen inteekenser voor de beesten van den prins
'amsntski , den sieur loyson , en eenen onderen sieur , stonden ш

mer niet geraedsaem geoordeeld hier te blyven , meer is met de
sieurs Levoir, Van петь en van Ouweland haestig vertrokken, zon
der te wachten dat de gendarmen hun in dit werk kwamen helpen ;
want toen dese sen hun buys kwamen bellen , vonden zy den nest

een slach van geestverrukking : of het op het sien van eenen oran.

ledig en die hollandsehe vogels weg gevlogen. Sieur Felix van lteulh,

gnie neusdoek vvas ,weten wy niet; wy gelooven liever dst de twee

van Brede , was den genen die de brieven naer llolland zond en van
daer deed komen , inner met eene aenstootelyke partys'ligheyd :
ornngisten konden by hem brieven oyt Amsterdam bekomen voor
eenen nederlandsohen gulden; doch van patriotten wierd eyfguldens
geeysoht , niet alleen voor eenen brief, maer ook voor elken num

mer van het Handelsblad.

Antw. [Пеню/и.

— De hollanders hevoir , Kramer , van Reuth en van den Ouwe

land , hebben , volgens den Journal du Commerce zelf, onzen grond
verlaten. liet sehynt dat den laelsten dezer heertjes , welken eenen

tamelyken windoreker was , vertrokken is zonder eer aen zyne
schulden te doen. len msg zieh dus verwachten, indien dit gezegde
waerheyd is , van welhaest crsancím van Jongste koop te zien gelyk
de gene , welke eenen bakker onzer stad , voor geleverd brood aen

den generael baron Chassé, in dit oogenblik te koop steld.
Antracrpenoef.

_Het sehynt dat de les van een vyf-en-twintig-tal vremdelingen ,
die uyt ons land syn verdreven , andere nog niet verbeterd heeft.
Wy zullen hier de uytvaring niet herhalen welke , zoo men verze

kerd д eene bollandsche mejufvrouw dezer dagen in eenen onzer

sieurs de welsprekendheyd van den advokset Moyson bewonderden ‚
want шеи weet dat dezen sieur welsprekende is, en dat zyne meds“ 
dende tael en welgezochte uytdrnkkiugen meer dan eenen orsog'xst
konnen verrukken. ongelukkiglyk voor dezen trío ging er eenen pa
triot voorby en de sieurs konden sich niet onthouden die onvrywil
lige huyvering en zonderlinge zamenkrimpingen le laten uytscby
nen van welke wy hier boven gesproken hebbeugeen siens-ken wilde
iets`zeggen пицц- het vond zyne uytdrukkingen niet gemakkelyk; rox
[видали hass't. - Wy zouden nooyt geloofd hebben dat orangislea
zoo gevoelig waren. Arme ornngisten !

Wy hebben dìkwils gezeyd dat de orsngisten hunne denkbeel»
den voor waerheden nemen , en geern hunne wenschen verwezend
lykt zonden zien worden ; ongelukkiglyk voor hun , vinden zy zich
meermaels teleur gesteld, gelyk zulks aen zekeren Ulupiaen , kous`
mis-grellier by de regtbank van koophandel alhier, den sieur Fran
cies de Porre ‚ woensdag is voorgevallen. Dezen sieur had buyten de
poort
eene herberg iets
verhaeld
van l.men
Jscops
, kruydenier
, en
eenigeinoogenbliltken
nadien
, wanneer
zulks
aen Ц. Jaeops

winkels zich heeft veroorlofd ; maer haer nenraden van hare mat

ten op te rollen en hare smaedtael over den Moerdyk te gaen voeren.
dem.
GEND , 26 srslx..

Wy konnen zeer wel begrypen dat er vele persoonen gevonden

vraegde , bekende dezen dat alles wat den sieur de Porre verhneld
had , valsch was. ‘Ту twyñ'olen geenzins of'den kommis-greñer zou
wel gewild hebben dat het geen hy gezeyd had , echt zou geweest
zyn , meer het sieurken zal waerschynelyk nog lang wachten rsn
zynen wensch verwezendlykt te zien , ten ware hy zelf zulke balda

digheden in ons bureel kwam bcgnen.

worden die in het openbaer den паст niet willen hebben van oran¢

gist te zyn , alhoewel zy in het heymelyk voor ouder Willem on zynen
aenhnng genegen zyn ; meer wy konnen zoo gemakkelyk ons niet
voorstellen dat lasen persoonen aantreft , die eene bediening van het
lgouvernement bekomen hebben, die het geld der patriotten ontvan
gen , en tot eene sooieteyt behooren die gekend is zamengesteld te
syn nyt orangisten de songpur , en nog voor persoonen zonder denk~
willen doorgaan. Zulke bedienden nogtsns vind men , en met
eenslsob van trotsehheyd schynen zy de patriotten te willen braveren.
Het is.zonderling dat zulke persoonen-die het gouvernment ver

smaden , die de vyanden vsn het tegenwoordig order van zaken de
hand leenen , on zich niet schamen deze te lasteren sen wie zy door
hunne bediening eerbied schuldig zyn , zich niet spoedeu om han
ontslag te geven ; maer ook vsn den anderen kunt is het byna onbe

grypelyk dat de ministers znlke besmbten in bediening laten. Мозе
lyks zal men voorgeven dat het ministerie niet wel wegens alles
onderrigt is, doch hoe is Vhet mogelyk dat onze staetsmannen zouden
onwetende zyn , daer de onafhangelyke drukpers sedert zoo lang
zich tegen dit onregt verzet heeft 'I Nu wat hier ook van zy of niet ,
nog weynige dagen en het ministerie zal van alles onderrigt wor
den , en de llamen zyner vyanden zullen gekend zyn ; de maatrege

len welke diesaengaende genomen zyn, konnen niet nalaten van aen
onze staetsmannen deze bedienden te doen kennen die zich tot hier

llloeder Gazette behelst eenen briel` die de nuttighcyd der rip
седое], die wy nen onze oclilbare regentie schuldig zyn, tracht te be
wyzen. Indien dezen brief, die wacrschynolyk von sienr [шву-пне”!

eenen zyner kommison geschreven is , nlleenelyk den lof der rrp
schael verkondigde, wy zouden hem in stilzwygendheyd voorby ge
gaen zyn , тает hy noemt ons boosaerdíge en lasteroers om dat иуд:
wiynchoel en het zoogenaelnd ‚команды, ор de Koommcrkt alhier
geplaetst , als geene wonderheyd der stad aenzien; het is om dat «y
den goeden smaek en sohranderen geest van de achtbare пуглив tea
opzigten harer wip niet uytgegalmd hebben , dat den korrespondent
van Moeder Gazette ons boozaerdige lasteraers , onberedende en unbe
:choc/ie menschen noemt. -— Wie zou ooyt gedacht hebben dst de

wip onzer regentie tot zoo ver de gal van eenen Gentenaer zou heb
ben konnen roeren 'l
Den Messager de Gand heeft sen vele >personnels dezer stad eenen
slechten dienst bewezen , met zyne tweede lyst niet al-‘tekondigm ,
aangezien er verscheyde persoonen van Gend voor inteekenaren
aenzien worden , die het misschien niet zyn. Den Messager zou wel
doen van zyne andere lysten, indien hy er heeft, af te kondigen, om
de onrust van vele persoonen te doen eyndigen.

toe, door hunne woorden en- handelwys ‚ openbaerlyk de vyanden
van het gouvernement getoond hebben.
Wy zullen dan nog eenige dagen geduld hebben en zien of'de пой—

nisters eyndelyk aen de klagten der natie zullen regt doen. Van alle
kanten verhe tmen de stem tegen de orangisteu die in bediening
zyn ; wy zullen dan afwachten of de ministers zich nog voor de
vyanden des volks en des gouvernements zullen gunstig toonen. De
ministers konnen in hun stelsel niet blyven volharden zonder met
zich zelven tegenstrydig te zyn. Zy bannen meer dan een twintigtal
vremdelingen, om dat die vremdelingen vyanden van het gouverne
ment zyn , om dat zy tegen het bestaende order van zaken schryven
en werken , en zy zullen de orangisten in bediening houden! en zy

zullen hunne grootste vyanden in alle administration behouden .
Neen zulks is niet wel mogelyk. lloe slecht gedacht wy van de zon
derlinge handelwyze onzer ministers hebben , wy konnen ons niet

inbeelden dat zy de orangisteu, die tegenwoordig in bediening zyn ,
sullen durven behouden. Indien zy ooyt schaamteloos genoeg waren
om het vuyg orangistsch gespuys te blyven begnnstigen , zy zouden
наплел! доп volksvloek op zich trekken, en gelyk de ministers van.

den regent, met den naem van vyanden der omwenteling en het
order van zaken dat uyt de zelve gesproten is , bestempeld worden.

Het orangistsch dagblad dezer stad luaekt bekend dat den broe
der дев konings , die over eenige dagen te Brussel is aengekomen ‚
met eene zending belast is ‚ om onzen koning den troon te doen ЦЕ
staen ten voordeele van den prins van Orangnien.

De b_aronnes Pyekc-de Keirle zal by het lezen dezer tyding waer
sohynelyk haer vnendel bercyden, en den sieur Coco met den sieur de

Henlemeestor hunne welsprekendheyd.
Wy komen eenige bezonderheden te vernemen van eene oran
gistsche socicleyt, die ontrent het chyn Vleesohhuys is ingerigt,
en wiens leden , men zegt, den паст dragen van francs-maçons m0'
denses. Wy zullen er in eenen onzer volgende N“ gewaeg van maken

De eerste serie. van het bof van assisen dezer provincie is gr
eyndigd;_ ziet hier. de persooan welke voor het zelve versehenen sym
1° Augustinus Baeyens en Sezaphinus Baeyens , beyde oude Llu
kgopers te Lokeren , beschuldigd van nachtdiefte, vrygesproken.
2° Seraphinus Dauwe, daglooner te Calcken, verdacht vanpoe
ging tot _dieEte ,1 tot. 9 mnenden gevang en de onkosten veroordeeld.

3° Pieter Douwe, werkman te Overnxeire., Joseph Clinck, dag
De geschiedenis maekt ons zonderlinge gevallen bekend van
verscheyde persoonen 5 sommige zoo men schryft vielen in onmagt
ор het gezigt van zulk of zulk voorwerp , andere gevoelden eene
zonderlinge beweging en eene onvrywillige pyn op he). hooren van.

een ошарашено of индийца gelnyd: dit noemen menige

looner te4 Lokeren, en Marie Lammens , dagloonster te Zelq, ver

dacht van diefte met breek , tot twee jaren gevang veroordeeld.

4° Lodewyk van der Haeghen ‚ hovenier te Blaeter, hesçhnld'gd
van. vryvvilligenv doodslag , vrygesproken.

5° Dominicus van Henke, Wever In Lokeren, Karel. Eeckhout,

(3)
'over te Zele, Pieter van Brussel, werkman ,‘ en ‘Jan van Brussel ,
'onder beroep , beyde woonende te Lokeren , alle verdacht van

nachtdiefte. De twee eerste zyn tot vyf jaren opslnyting veroordeeld;
den derden tot dry iareu gevang , en den vierden tot zes meenden

gevang.
0° Francien Stevens, drukker te Brussel; Karel Seconde , daglooner
te Gand , en Joseph Petri , kommìssionnaris te Brussel , alle beschul
di gd van nachtdiefte. Stevens is veroordeeld tot eeuwigen dwang
“даете! , tentoonstelling en brandmerk met de letteren T. P.; Se
conde tot vyfjaren opsluyting , en Petri tot echt jaren opslnyting ,

tentoonstelling en proces-onkosten.
De tweede serie begint den 5 may met de zoek van de sieurs
Van Dnyze, de Buerbure en den uytgever van den Messager de Gand.
-— Den Manager de Gand maakt bekend dat verscheyde advokaten
by het hof van appel dezer stad cene consultatie onderteekend heb
ben weer in er vastgesteld word dat de wet van den 28 vendemiaire
joer VI nooyt toepasselyk is geweest dan tot de met in het land ge
huysveetevremdelingen, dat deszelfsschikkingen meer tydlyk zynde,
de zelve hdiben moeten ophouden met het eyndigen der omstandig
heden welke er aenleyding toe gegeven hebben , om dat de regtban
ken bevoegd zyn om den uytvoer der willekeurige bevelen van den
minister derjusticie te beletten.

Psrys hebben plaets gehad, atryken er het zelve oordeel over als over
die van Brussel , te weten dat zy elleenelyk zullen dienen om den

troon van den koning der Franschen te vestigen, gelyk de laetst
genoemde dien van Leopold gevestigd hebben. Alle de koppigheid
van het hollandsch gouvernement ‚ zegt den Globe, alle de opnie
ringen der hollandth natie, hebben het hnye van Orengn'ien in
Belgien geenen enkelen aanhanger verworven; terwyl het nu wel
bewezen is dat het nieuw stamhuys in dry jaren tyds diepe поиск
in de herten van het volk heeft geschoten ‚ en dat Leopold met meer

veylighoyd regeert door de genegenheyd der Belgen dan door de
Wnerborg der groote mogendheden.
-~ Men verneemt uyt Engeland dat , niettegenstaande eenige ver

gaderingen en proeessieu van werklieden , alles gerust is gebleven.
- Tydiııgen uyt Boomen melden dat het er over eenige dagen

gesneeuwd heeft in die gewesten. liet is 250 jaren geleden dat men
zulks in dit saisoen aldaer niet gezien heeft.

Voorleden woensdag heeft te Adughem met veel lnyzter den
plegtigen intrude van den nieuwbeuoemden pastor ‚наш gehad. De
borgen-wacht is nner Waarschoot vertrokken om er ll. van B‘erreìveghe

— Zonder in eenig onderzoek te willen treden om te zien, tot hoe

te halen , en heeft hem vergezeld tot op de grenzen van Àdegbem ,
alweer hy alle de communale overheden verzameld vond , сидиш

ver de maetregelen die de ministers genomen hebben met eenige

de kinderen der school van den wyk Baverhoeke ватт wierd. Een

vremdelingen uyt het land te bannen, moeten wettig en goedge—

algemeen vrengdegeroep , by de aankomst van den herder, deed de
lnehtweergnlmen, en М'", in den паст van den gemeente-en kerk
raed verwelkomde den nieuwbenoemden pastor ‚ Inet de volgende

kenrd worden , laten wy die zorg nen onze volksvertegenwoordigers

over; wy bepalen ons met eenen ınisslag le herstellen welken vele
dngbladeren begaan hebben met te zeggen dat het bullendscb gou
vernement nooyt nen eenige persounen bevel heeft gegeven van het

ryk te verlaten. In 1817 wierd er aen den generael Bigant, aen
zynen zoon , Барнаул der ruytssy , en aen den generaal Allix bevel
gegeven om het land te verlaten.
- loeder Genua noemt het luyksch dagblad la Rappel, een oran
" gistsch ИШЬ dagblad.
-— Door een koninglyk bealnyt van den 16 dezer zyn er eenige
`veranderingen te wege gebragt in de bureelen van douanen en en
l’ trepot.
— Wy hebben wegens de sehrikkelyke moord , die op een pas ge-l

aanspraak :
Mynheer l
Het is met eene onuytsprekel ke blydsehap dat de commune van Adeghem

haren weduwetyken тек geeyn igd ziet , door de eenkomst van haren nieuwen
herder ; de eenparige vreugd en het algemeen genoegen het welk uwe beugelyke
komst doet ontslaen, moeten UEd. overtuygendatg den welgekomen zyt. Het is
met eene zekere trotschheyd dat wy u dit aenkon igen , om dat wy verzekerd
zyn van de tolken onzer bevolking te zyn. De faem was u voorgegaan; de deug.
den en goede hoedanigheden die u de liefde en achting verworven hadden der
gene aen wiens hoofd gy u bevonden hebt. hebben ons uwen keus tot pastor van.
Adeghem met blydschap doen begroeten: en de droefheyd, met welke de borgen
van Mariakerke , op het vernemen van uw vertrek ‚ getroffen zyn , hebben ons

het zekerste bewys opgeleverd der belsngryke benoeming die voor ons edzeu is,

I horen kind, te Somerghem gepleegd is, het volgende nog vernomen:

en doen ons de vaste

t
liet is in eenen gracht op het land dat men het kind ontdekt had ,
I aen wie men armen en beenen had afgesneden; het had eenen steen

in loysler en nieuwen bloe zal opsteygen.
Macr, Mynheer, wy zou en maer het ongeduld onzer bevolking tergen die tot
u is ıoegeıneld. indien wy u hier langer ephielden . wy zouden den geestdrift
der inwooners schynen te willen beteugelen , wilden wy hier vele woorden ge
bruyken om u de voldoening der borgers u t te drukken. De blydsehap die op
het gelaet van een ieder geschilderd staot, e vreugdegeroepen die de lucht doen

aen den hals die by middel van eenen kousseband was vastgemaakt
om het aldus onder het water te houden. Tot hier toe heeft men noch

de beenen noch de armen van het kind ontdekt.
Boyten de moeder van het kind , die de vrouw is van eenen per
soon die in het arrest huye te Goud zit opgesloten , heeft men zeke»

oop voeden dat ons gemeente, onder uw vaderly bestier,

weergalmen , de menigte die gy rondom u ziet wemelen , moeten unseen zeggen
dan menigvuldige redenvoermgen. Onze woorden zyn hier overtollig in het mul

den van eene zoo algemeene blydschap , zy konnen maer herhalen het geen gy

met uwe eygeue oogen ziet.
ren Standaert, belehwachter te‘ Souerglìem aangehouden , die ver
dacht is den dader dezer onmensehelyke vreedhcden te zyn. Het; ` Седое: dan, Mynheer, dat wy u hier onze gevoelens van eerbied en eenge
kleefdheyd betonnen , dat. wy u onze hulde bewyzen ‚ en- onze sten vermengen
.'ıenschouv' der geneesheeren heeft doen blyken dat het kind ge
met die uwer nieuwe parochianen die u groeten met het geroep van: Lew onzen

]cefd heeft. De kommissarissen ‘van Waarschoot en Soınerghem heb
ben bezonderlyk veel toegedaen om de verdachte persoonen te doen

nieuwen herder!

aanhouden.

maekt hadden. Verscheyde bunderen zyn de prooy der vlammen ge

Leve onzen nieuwe» herder! Alsdan stelde den stoel zich in aantocht
neer het dorp. Weluytgedosohte rnyters bevonden sieh aen het
hoofd , gevolgd van een groot getal rytnygen. Toen mon op eenigen
afstand van het dorp gekomen was , staple den nieuw benoemden
pastor ten huyze van lil. Willems al“, elwaer hy door de geestelyk
heyd der omliggende comniunen gekomplimenteerd wierd. Aldaer
wierd lll. Van llerreweghe in zyn priesterlyk gewaad gekleed , en
nner de kerk geleyd. Voorop gingen de leden der broederschappen
van het H. Sakrament en van О. L. V , met hunne vanen , d'o eerste
communicanten van dit jaer, de scholen van het gemeente , een
twintigtael maegdekens, dragende verscheyde zinnebeelden ,ne de

worden.

geestelyken volgden den distrikt-kommissaris, den gemeenten-reed,

...Men heeft by den sieur Dobelin , opsteller van la Rappel te Luyk,
eene huyszoeking gedeon om hem aen te houden , maar men heeft
‘hem niet gevonden.
— Исп verneemt uyt Maastricht dat dan generaal Dibbets , sedert
eenige dagen geene uylvallen of militaire wandelingen meer doet.

Men gelooft dat hy diesaengaende van zyn gouvernement bevelen
ontvangen heeft.

- In den bosch van Greiveldange by Remich (Luxemburg) is er
brand ontslaen , veroorzaakt door eenige kinderen die er vuer’ge

— lien kondigt nen het daerstellen eener nieuwe diligentie of

postmoeł van Parys nacr Brussel, welke dien weg in 24 uren zou
aﬂeggen. Deze rytuygen , waar van men den baron Rotselıild eyge
nner en ondernemer zegt te wezen , zyn ligt en gemakkelyk; zy
zullen zes reyzigers met slechts 20 pond bagagie voor ieder mogen

medenemen,en van levens-middelen moeten voorzien zyn uyt hoofde
van den snellen tucht. Het is onnoodig te zeggen dat die rytuygen
ook zullen dienen tot het vervoeren von fondsen.
 Over twee dagen, ten gevolge van eene beraedslaging die plaets
gebed heeft in zyne zitting van donderdag laetst, heeft den ryksdag
aen den sennet van Frankfort zyu- beslnyt aangekondigd van gansch

de krygs-policie der stad en van het grondgebied van- Frankfort
onder de onmiddelyke bevelen te plaatsen van den bevelhebber der
bezetting. Den ryksdag _, die rypelyk overwogen heeft alle de aen

.

Deze aenspraek wierd gevolgd door een algemeen geroep van :

de leden der kerkfabriek en de momenten.
Geheel de commune was op het fraeyst versierd : overal trof men
zegebugeus ‚ gedichten en jaerschriften een. De straten waren
alle met boomen beplant en de huyzen omhnngen met groen.
Deze feest is in rust door eene algemeene verlichting afgeloopen ,
en tot laet in den avond heeft men de losbrandingen en de vreug—
degeroepen door geheel het dorp gehoord.

Verscheyde onzer geabonneerden beklagen zich dat zy zoo on—
regelmatig ons dagblad ontvangen ; wy mogen hun verzekeren dat
dit aen onzen expediteur niet moet toegeschreven worden , meer
nen de onnohtznemlieyd zoo van de potten als van de diligentien.

Wy verzoeken dan onze inschryvers hunne reklamenl by die te doen

werkingen welke hem zyn aangeboden geweest, volherd in zyn be

van wie zy hun dagblad moeten ontvangen ; van’onzen kent zullen

sluyt , en den generael Piret guet belast zyn met het behoud van de'

wy ook maatregelen nemen om dit misbruy—k te doen eyndigen.

openbare veyligheyd en rust , ’t zyncr beschikking hebbende de
soldaten der stad zoo wel als de gene dcr bezetting.
_- Men schryft uyt Frankfurt dat 'den grnef Sandor, den-eersten
ruyter van het oosterıryltsehv keyzerryk on misschien van geheel Eu
, ropa , iets komt te verrigten , het w'elk de beste engelsche jockey/sl

PLAETSELYKE CÜMPTABILITEYT.
ormıuso nen aanname-aannamen van 1883.
Gend, den '7 april '834.

' niet ligt zullen navolgen. lly heeft de wedding neng‘egaen om den
de" da plaatselyke bediean der "eden en gemeenten en" d' provincie.
afstand‘ven 72 mylen, welken de aluden2 Pestli in Hongarien en Wee
M ynheeren ,
nen van elkandercn schcyd, in negen uren tyds af te leggen, en’heeftï

zyne wedding van томные" gewonnen, vermits hv 20 minuten
voor den vastgestelde-n tyd te Weenen is aangekomen, alweer hy

den zelven namiddag in vollen galop reed, om te toonen dat dit
loopken hem geenzina vermoeyd had..

 De en gelscbe dagbladeren , sprekende van de wanorders die te

’

Het nummer go van den Mennndmín. behelst het besluyt van het komité van
conservatie vervangende de gedeputeerde staten van de provincie, het tyd'tip
vaststellende op het welk de opmaking der gemeente-rekeningen van |833 moet
plaats hebben.
‘
lk beveelUE. de sti te nakoming van dit besluy‘r aen , met verzoek beneden
lyk te zorgen dat de re ening 'tw-cr gemeente vergezeld zy van al de bewyntnk'
ken van het' beloop der daer ingebragte ontvangsten en преет! ‚ щ na u'.l
'n
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volk konnen kennen. Zietdaar de zadeles die ку hier uyt konnen hun buytengewoone moeyte aanwenden om de goedkeuring derledea
trekken. De groote ‚van‘ons land hebben zich konnen overtuygen onzer volksvertegenwoordiging te bekomen , tu'ny zy aan ат
hoe magteloos zy zyn , wanneer zy zich tagen het volk willen stellen. goedkeuring hun bestaan hechten. Alhoewel de ministers een groot
Dan redenaar-_ treed alsdan in langouyytbraydingan om te doen zien getal persoonen in de kamer aantreden , op wiens stem zy mogen
dat men ‘de wanoŕders en мышцей had konnen tegenhouden , rekenen , zyn er ook andere leden wiens oordeel zy vraazen ; het zyn
en datbatministerie zyne pligt niet вахт heeft. By verzet zich ook dezedio zy trachten te winnen om de mau-derheyd te bakenen.
tegen het verbannen van zommige vramdalingen die in geener voe—
Wy willen ромбы aanhalen wat er. dienaangaande t'onzer kennis
gen kennen pligtig zyn, aangezien zy niets tagen hat gouvernement gekomen is; dit zou ons te ver layden on misschien van te veel per
soonan doen spreken, wiens naem wy voor den oogenblik nog willen
geschreven of gedaan hebben. "у ayndigt met da volgende woor
dan :l ч
»
. 
‚
‚
verzwygen, om dat wy de hoop voeden van hun te zien terug komen,.
Het gouvernement moet zich "van nog eene groote pligt kwyten ,
en het is te hopen dat het zulks doen zal. Allen openbaren ambtenaar
die deel genomen heeft in de inteekeniug voor de paarden van den'
prins van Orangnien is pligtig van verraad.
Van alle kanten :'Ia! het is waar!

Het is eenen verrader van het vaderland. liet gouvernement moet
hem afstellen, en maken dat hy voor het toekomende niets meer van
dan staat kan ofmag verwachten. Hy heeft alle zyne raglan verloren.

an van hun den roem niet tezien bezoedelen door onedele knienbny
gingen , roem die zy in het begin der omwenteling verworven heb
ben. Wy zullen dan nog deze niet openbaar maken aen wie men de
plaats van distrikt-kommissaris van Brussel belofd heeft , en aan wie
man de benoeming van generaal van brigade in de verte heeft laten
zien. Wy zullen ons bepalen met onze lezers bekend te maken dat

het ministerie veel understand verwacht van da medewerking van

er een goed gebrnyk van gemaakt heeft.
_
' Il. Jullie» antwoord in het lang op het verslag van den minister

ослеп der afgevaardigden onzer stad.
"
Het is op M. J. B. шпана dat de ministers hunne oogen genug
pen` hebben. Ondersteund door zynen broeder den generaal Gunst
d'lIsne, onze staatsmannen schynen sterk op den invloed van dezer.
afgevaardigden der Vlaenderen te rekenen ; maar indien man den
uytslag hier van naziat , doet alles galoovan dat de ministers in hunne
hoop zullen bedrogen zyn. Ziet hier wat eenen onzer korresponden
tan van Brussel ons schryft:
_

van het inwendig , en eyndigt metl te verklaren dat hy de wat van
vendcmiaire als afgeschaft aanziet en aldus het verjagen der пеш
delingen als onwettig.
’
f l. Ch. Vilain XIII] spreekt eene redenvoering nyt ten voordeele

laatsten toevlugt van het wankelend ministerie geworden te zyn,
Ы. Lebean aenziet hem als eene plank in zyne schipbreuk. De plast‘
van gouverneur van Oost-Vlaenderen is hem balofd indien hy het

Allen onderstand moet geweygerd worden aen deze, die de gebannan
Nassauwen hebben gepoogd terug te roepen. (Algemeene toejuy
chingan.)
.
ll.. F. de Harada in eene lange redanvoering tracht te bewyzeu dat
de wat van vendemiaire niet is afgeschaft , en dat het gouvernement

der maatregelen welke het ministerie genomen heeft.
f l. 'den minister aanjuslicíe antwoord op het geen zommige voor
gaande redenaars gezeyd hebben , en tracht door nieuwe beweegre

denen te bewyzen dat de wat , uyt kragt van welke hy versoheyde

к Uwen afgevaardigden van Gand, Il. J. B. d’l:lane , schynt den

ministerie wel kan dienen. Om dit ambt, het geen hy reeds sedert
eenigen tyd schynt te verlangen , te verwerven , heeft hy in het

kaßéhnys Velom' de afgevaardigden van Vlaenderen verzucht zich

vremdelingen het land heeft doen verlaten , nog moet aanzien wor

te vareenigen. Weynige representanten hebben aan den oproep m
l1. d’llane beantwoord , want men heeft er nauwelyks eenige lederA

den als in voegen zynde.
‘ De zitting word om vier uren en half gesloten en verschoven tot

der kamer geteld , hill. J. B. d'llane , Constant Vuylsteke , A. an ll. l
Dallafaille-d’lluysse en Const. Rodenbach.

maandag.

n Alhoewel weynig in getal , hebben deze persoonen een beslag:
genomen van het ministerie мам... te ondersteunen , zelfs wan‘
naar het ten pryze zou moeten geschieden van eenige waarborgen,
die wy door de omwenteling bekomen hebben. n
‘
Deze bovenstaande woorden hebben niet veel uytlegging noch
aanmerkingen noodig. Wy zullen alleenelyk hier in het voorby
gaan doen opmerken dat hat voornamen van M. J. B. d'Hnne niet
vele voorstaenders zal vinden , en nog min trouw zal inboezemen.
Man zal de handolwys vsn M. J. B. d’Hane hier mogen vergelyken
met da gene van zyne broeder Constant, die aan zou nytgebreyd en

Den senaat heeft zyne beraadslagingen over hat ontwerp van
eenen raad van staat uytgastald ,tot dat da ministers in zyne zittin
gan konnen tegenwoordig zyn. De seuataurs zullen heden hunne

beraadslagingen op den yzeren weg beginnen.
ì
_ Den koning , vergezeld van zynen broeder Ferdinand en den
generaal Hurel , heeft dd„trnapan die zich in deze hoofdstad bevin—
den ,in oogbeschouw genomen. De krygsoeffeningcn hebben op»
trent dry uren geduerd.
 Het hof van appel heeft door een beslnyt het vonnis van Il.
Liedts, voorzitter der regtsbank van Antwerpen, vernietigd, en ver
k'laerd dat de regtsbanken niet bevoegd waren om over de maatrege
len , welke het ministerie kwam te nemen , te vonnissen.
’ —Den broeder das konings an den prins da Linanga zyn van hier
naar Londen vertrokken.

- Den frauschen afgezant by ons hof, M. de Latour-Maubourg is

vaardigden, twyñ'elen wy even sterk van hem ooyt gouverneur te

van hier naar Parys vertrokken.

—- Den majoor Schavaye is in vryheyd gesteld; men heeft niets
ten zynan laste gevonden.

in lschyn voldoende verslag kwam doen nopens het leger het well

by verzekerde tot 00,000 ma nnan te beloopen , terwyl er de belli
niet te vinden was, gelyk ongelukkiglyk het nadien gebleken is
Den weg, welken Il. J. B. d’llane ingeslagen heeft, schyntgeaw
beter uytwerksel te zullen hebben. Indien inderdaad de plaats un
gouverneur van Oost-Vlaenderen den prys moet zyn van den goeden
uytslag der handelwys en arglistigheyd van den gendschen afge
zien , als wy nu twylïelen van het zonderling gedrag van ll. I. В.

d’llane door de Vlamingen te zien goedgekeurd worden.

'

— De kamer van in beschuldigingstelling is buytengewoon verga
derd geweest om over de zaak der onlusten te beslissen.

Wy bevelen aan da aandacht onzer lezers de belan

yke ralen

-Twee-en-dertig pensoonen die aangehouden waren, als verdacht

voering die и. Dumortier in de zitting van de kamer der mlksrer

van in de plunderingen van den 6 deel genomen te hebben, zyn in
vryheyd gesteld. Er zyn nog 104 persoonen in hechtenis.

dezen vcrdianstelykan redenaar de zaak der onlusten onder haar op

— Verschayde krygsbehoaften an buskruyd zyn uyt Bergen in
deze stad aangekomen.

`

- Seder vrydag is men bezig met in de munt stukken van 2 fran
ken te slaan.
' ‘— Er komt nu vastelyk besloten te worden dat er op den glacis
van den Boulevard van den prins , eene nieuwe kazern voor de ruy
tary zal gebouwd worden.
’
' — Eenen kourrier van het engelsch kabinet is door deze stad ga
reden; hy kwam van Londen en begaf zich met staetsbrieven naar

Wennen.
’
— Het hof van appel heeft het vonnis, in de zaak van l1. Lubin

teganwoordigers van den 26 heeft uytgesproken; men zal nen dst
regt oogpunt heeft beschouwd. Zyne woorden hebben op de т
gadering eenen hevigen indruk gedaan ‚ en de toejuychingen dat
tribunen hebben bewezen dat hy dan vinger op da wonde galeyd
had. Het is bezonderlyk wanneer hy da ministers hunne plígt nopens
de openbare ambtenaren herrinnert heeft , dat zyne uytdrnkkingen
da algemeene goedkeuring weggedragen hebben. Deze woorden
zullen weerklank onder het volk vinden, om dat sy de begeerte der
natia behelzen. Allen openbaren ambtenaar, zegt l. Dumortier, die
deel genomen heeft in de inteekeniug voor de paarden van den prim
van Orangnian , is eenen verrader von het vaderland.
'

Wy zullen nu afwachten of den minister aan zyne beloften zal

nytgesproken , bevestigd. llet is dus aan u. Lubin verboden van de
menschen gratis te genezen.

volkomen , en of hy welhaast eenige verraders, die in meer dan eess

— By koninglyk besluyt van dan 23 is er aan de miliciens van 1833,
toebehoorende aan het 12' linieregiment , de dry regimentan jagers

verraders , om dat zy niels anders dan de wederkomst van den ве—
bannen dwingeland en den ondergang van het bestaande order vas l

te voet ,de twee ragimentan jagers te paard, da lanciare, kanonniers

zaken betrachten), zal wegzenden om die door opregte patriuttenl’ `

en pontonniers bevolen den 16 may in te komen om naar hunne res

решат depots gestierd te worden.

administratie te vinden zyn , (want wy aanzien alle orangisten sli

vervangen. Meer dan eenen dezer varraders zullen da ministersi
onze stad aantreden.

De orangisten dezer stad zyn woedende, sedert dat de dagbh’
GEND , 29 Arnia.

sahynt te verergeren. Doch , na mata _de ministers het vertrouwen

deren de redenvoering van Ы. Dumortier hebben afgekondigd‚aﬂ
dat dezen verdienstelyken patriot de schandelyka listen en heus"
ra'derlyk doel van het vnyg orangistsch gespuys heeft openbafrgt
maakt 5 erzyn geene scheldwoorden sterk genoeg en geene heldi
gende прошлые" lasterend genoeg om den afgevaardigden vsn
Doornyk uyt te schelden. Ongelukkiglyk voor de orangisten konnen

der natie verliezen en den ondarstaud der volksvertegenwoordigers

zy niets van het geen Ы. Dumortiar gezeyd heeft, weerleggen , en

zich zien ontsnappen , trachten zy door listen en staatkundige tre
kan zich 'aen het roer van den slaat .te houden. Geane middelen

hunne aygene woorden zyn daer om hun te overtuygan , want, wan

schynen hun ontydig , geene arglistigheyd te onedel „wanneer die
snaar tot doel hebben het behoud hunner portefeuille. Das ziet men

neer de onlusten te Brussel plaats hadden , zag men meer dan eenen
orangist da handen vryven en ' hoorde men hun openly); zeggen

Den toestand der ministers word dagelyks netalacbtigar 3 hoe
meer de kamer in hare beraadslagingen over het geen de ministers
van het inwendig en van justicia aen de leden der zol—ve hebben me
degedeeld, voordert , hoe meer de gesteltenis van het ministerie

moeten overeenkomen dat de zaak inderdaad zoo is. wat meer il

(3)
.Mau alles gedaan was , dat binnen twee dagen den prins van
"Orangnien in het land zou zyn. s -— Arme orangisten
wen heen
heeft te vergeefs gekraeyd , 'en uwe voorzeggingen verdienen min
_ I
geloof dan de gene van den prulalinanak van sieur Snoeck.
-i

r4' :s in' ‘
ь

op de Ромашек-1:1 verongelukt t'ranseti schip, la jam лицу, van
,Cherbourg , van. den koning van Vrankryk , eene schoone sitqu
шедшие komt te ontvangen. 'Getn‘elden Thomas‘de ’Graeve , heeft

reeds over deze ‘schoone deed y by besluyt van den koning Leopold4

in dato 19 november 18,¿3_3'; eene’s’omme'v‘an’IOO’fr. bekomen.
—--Den koning heeft by een besluyt vsn den 21 desereene subsidiev

Benen persoon dezer stad had over eeni‘gen ‘tvd’î’v‘erscheyde ‘ van 3000 vfranken доп «10 fabriek. der paroohiale kerk 'te Шприц“
loepmanschappen naer Amsterdam gezonden, wegens welke hy o_n
verleend, om in de kosten der ,herhiiuwing'dier _kerk ведающим.
voldoende tydingen ontving , tot zoo verre dat zyne tegenwoordig voorzien.
_ ‘ —
‚
heyd aldaar scheen noodzakelyk te zyn. Misschien wilde hy den on—
— M. Hendrik Willems is by een koninglyk beslnyt van den 211
kost niet doen om een pasport te bekomen om `langs Duynkerke of dezer in vervanging van шииты" , van’Yperen , tot’lu шину;
Aken naer Holland te reyzen , en geloofde eenen beteren middel ge kolonel van het legioen der borgerwnctit', van het kanton verslin
vonden te hebben met den oorlof aen den prins van Orangnien te gen benoemd.
doen vragen , om aldus met kleyne moeyte de hollandsche voorpos
— Den prins van Oranguien is met zynen oudsten zoon met het;
ten te mogen voorby trekken. Inderdaed dezen middel word werk
hoofdkwartier van Tilbourg vertrokken.
‘
stellig gemaekt ‚ meer heeft den gewensohten uytslag niet gehad.
Het schynt’dat den prins Diamantski op het lezen van den brief geant
woord heeft : a Wat kerel is dat? is het geen muiter? die naam
»klinkt my niet mooy in het oor. Hy heeft niet voor mijne zaak ge

»daan ‚ ik geef geen 00rlof. n Deze woorden wierden een onzen Gen

-Men heeft nyt Londen de gewigtige tyding ontvangen dat er een
vierdobbel verdrag is geteekend tot. bevrediging van Portugael. De ‘
goiiveriieinenten die in dit verdrag hebben decl genoan zyn~ ‘_
Vrankryk , Engeland , Spaiignieii en het gouvernement van dona
Maria.
— li. Dedel, buytengewoonen afgezant yen Holland, is te Londen

teuaer bekend geinnekt , en men zegt dat hylsedert dien. heeft op

gehouden van voorstaender van Agrippa te zyn. — Berigt aen de

terug.

orangisten.

—- In versoheydo gewesten vanvllongarien en van Zevenbergen ,
en wel vonrnamelyk in het graafschap van Erlau zyn hevige be

Terwqu het geen er over eenige dagen in de fabriek van MM.
lanilius en Wettinck is voorgevallen , tot zonderlinge geruchten en

kwaadaardige uytvindingen van den kafìvan'den @essayer de_Gand
heeft aenleyding gegeven, hebben wy ge eynd eenige uytleggingen

aengaende deze zaek te moeten geven.
_
_
"Den 19 dezer hadden de lbovengenoemde fabriekavnten aen hun
werkvolk te kennen gegeven dat zy tot hier toe hoogeren dagloon
gegeven hadden dan andere fabriekanten , meer dat zy zulks niet
riieer konden' blyven doen , wilden zy de concurrentie behouden , en
dat zy geno'odzaekt waren, te beginnen van den volgenden maendag,
den tarief aen te nemen die in andere fabrieken , op den~ voet van de

hunne ingerigt, in voegen waren. Zy voegden nogtans hier by dat zy
hun werkvolk niet wilden dwingen langer te werken dan het zulks
begeerde , en bereyd waren den livret af te leveren aen de gene die



'

roerten uytgeborsten.

.

.

‘

и ‘

_ - Brieven uyt Lemberg (hoofdstad van Gallitzien of oostenrykwh
Polen), melden dat men or eene tegen het oostenryksch gouverne
ment gesmeedde zameiizweering ontdekt heeft. ' . ‚
„‚ Y
 Behalve de kapueynen en franciscaner-kloosters , nieuwelings

in Beyeren opgeregt ‚ heeft den koning bevolen van er verseheyde te
doen bouwen , welke voor de benediktiner-monikken bestemd zyn

en weer in de onderscheydeuste leerlingenl in de spraèkkunst zuilen
geplaatst worden', ten eynde er leeraren van te maken.
'
-— De scheepsmakelaers van Hamburg hebben van den franschen
vice-konsul aldaer berigt ontvangen, d'at geen schip met eenen pool
sèhen uytwykeling aen boord, in de haven van Vrankryk zal worden
toegelaten.

voor den prys , by den voornoemden tarief vastgesteld, niet zouden
konnen werken.
_
_ _
f
Alle de werklieden , uytgeuomen tien , zyn den maendag , na ge

POLITIE OP DE KERKHOVEÑ.

woonte komen _werken , en de fabriek heeft niet eenen oogenblik

ancamrzu'rsmv inv areaaviiiess.

opgehouden van in werkzaemheyd te zynJ/er dan dat er eenige on
Aan de pleetselyke bestíeren der steden en gemeenten een da provincie
lusten zouden plaets gehad hebben , of dat er aen het werkvolk iets
Den minister van binnenlandsehe zaken brengt ter myner kennis datl hy on
op hunnen verdienden leon zon afgehouden zyn , heeft de beste over
eenkomst tusschen de fabriekanten en_.de werklieden blyven heer- . derrigt is geworden dat in verscheyde gemeenten, onvergeldelyk en zonder

Iwhen , zoodanig dat ver van moeyel'ykheden , er geene hoegenaemde
woordenwisseling tusschen het 'werkvolk en hunne heeren heeft
plaets gehad. ’

_ ' _

j

’

‘

Daer wy hier van eene fabriek in het bezonder spreken, zal het

de vereyschie magtiging , gronden op магната worden afgestaan aen per
sooucn die verlangen eene afzonderlyke plaets aldaer te bezitten , ten eynde op
de zelve graf-kelders ofprael-graven te stigten.
‘
Daer dezen ouvergeldelyken afstand tegenstrydig is aen artikel ii van het de
kreet in dato 23 prairial jaer XII, kragteiis het welk de verkrygers , onvermin~
derd de soin die zy aeii het emeente_moeten betalen, etigtin en en begiftigingen

niet ten'onpas komen , in het voorbygaen te
haest de kamer der volksvertegenwoordigers
der fabriekanten van' geheel het ryk , togen
schappy van katoen-nycerheyd, zal moeten bezig
ten beslissen of het volk 350,000 franken zal

bemerken , dat wel
zich met de petitie
de zoogezeyde Moet
houden, en zal moe
moeten betalen , om

eenige persoonen , zoo als eenen Rosseel , de Best- de Hert en oon
sorten , te verryken. ’

ten profyteii der armen en ospitalen
, moeten doen , ven.er t my den minister,
‚
in het belang der wet en der gesti ten die zy begunstigt, om o de uytvoeriug
van de voormelde bepalingen te wa en, als look van die welke et aengehaelde
besluyt nopens de hegravingen voorschryft. ‚
Dit Iaetste voorwerp heeft reeds tot myne circulaire van 24 april 183i (Ист.
administratif, tome xxxi , No 108) , aenleyding gegeven.

_ UEd. word aenzocht de hand te houden dat de hier bovengemelde beschikkin~
gen hunne volle uytvoering vei-krygen.
Den gouverneur van Oost=Vlaenderen, baron ns Lusen".

Heden zal de weduwe Verhaeghen ‚ in de kerk van St-Miohaêl

haren honderdjarigen jubilé vieren. Alles voorspeltdat deze feest

Asn de plaelsslgke beslissen der steden en gemeenten van de provincie.

luysterlyk zal zyn.
- Den sieur L. Roelandt , is tot direkteur ordinaire der akademie

van teeken-sohilder-beeldhouw en bouwkunde dezer stad benoemd.

- Het is by misslag dat wy in onzen voorigen N° gezeyd hebben
dat den aengehouden Standaerd , boschwnehter van Somerghem was;
hy was boschwacliter te Waarschoot , op den wyk gezeyd Jagerpale.
...Men had ons sedert eenige dagen van een fransch liedekcn ge
sproken het welkdoor eenen of meer studenten onzer hoogeschool

gemaekt is. Of de opstellers van dit liedeken 'een bewys hebben wil
len

even van oiikundo weten wy niet, maer indien men dit als een

stae ken der letterkunde onzer studenten moet aenzien, 'is het zeker
meer dan tyd dat er eene hervorming in de studien gebragt worde.

._ Het ornngistsch dagblad van Brussel le Lynx vergelykt Ш. Du
mortier aen Rubespierre , om dat hy tegen de orangisten gesproken
heeft.
‘
— De huysvrouw van lll. A. Van llaver , negociant te Hamme, is

van eenen 15°n zoon bevallen. Men heeft den koning gevraagd om
peter te zyn.

 De kiezers van het distrikt van Aeth zyn door een koninglyk
b‘e‘slnyt van den 22 dezer , tegen den 10 moy byeen geroepen , ten
eynde eenen volksvertegenwoordiger te kiezen in vervanging van

И. Dugniolle, die tot algemeenen geheymschryver by het ministerie
van het inwendig benoemd is.
_

Achtervolgens de art. a en 3 van bet besluytwet van 8 november 181509141“—
blad, N0 36 , moeten do schuldvorderingen ten laste van den пае: ‚ op pœne van
prescriptie , aen het gouvernementingediend worden binnen de eerste zes maen
deu volgende op het jaer gedurende het welk de leveringen hebben plaets gehad
die zy voor onderwerp hebben.
ii
lk kom , Mynheeren , uwe aandacht vestigen op die be lin en , en UE. tevens
aenbevclen om zorg te dra en dat alle de stukken betre kely tot schuldvorde
ringen behooreude aen het äieust-jaer |833 , eu weer onder men moet begrypen
de gene voordkouiende van leveringen van militaire prestatien ‚ my toe :zonden
zyn ten uyuersten den zo [илу aenstasride , behoorl k in order en весне d van de
vereyschte bew sstukken , op dat ik de zelve aen et gouvernement zou kunnen
overmaken voor et eyndigen van gemelden ter ш n.
Dm gouverneur van Oost-VlaenJern , Baron Ds Lunnis.

BUYTENLANDSCH. ’
SPANGNIEN. - Hamam , 17 aren.

I Bet afkondigen van het dekreet der byeenlroeping van de eertez heeft een algemeen genoegen veroorzaakt.
- Den markies de Za mbrano , gewezen minister van oorlog., de
generaals Cabaras en lllir ‚als ook eenige andere persoonen , zyn
aangehouden.

‘— Peres-de Castro , voorgaendelyk als afgezant voor Roemen be
noemd , moet nu in die hoedanigheyd naer Lisbonna vertrekken.
— Deinrigting der horgerwaeht word met vlyt _en werkzaamheyd

' —‘- Den sieur C. L. van Uxem is by een koninglyk'beslnyt van den 'i voordgezet.
-f De brieven van de grenzen behelzen dat den pastor Merino
12 dezer van de bedieiiingen van ontvanger der direkte belastingen
weder verschenen is omstreeks Aranda , aan het hoofd van omtrent
en accynsen te Watou , in West-Vlaenderen , afgezet. ’
dry honderd mannen. De gesteltenis der zuydelyke provincie!! is geen‘
—- liet genoegen verneemt men dat sieur Thomas de Groeve ,
werkman , woonachtig te Knocke , die naer zich , in den groeten

zins voldoende , de karlisten worden cs vanl langsom talryker. Een
gevecht heeft in Bisca yen , by Guernica , plaets gehad. Een vyftien
storm van den 1 september laetstleden ,’ in zee geworpen te hebben , tal karlisten zyn er krygsgevangen genomen en aenstonds door den
van eene zekere dood verlost heeft , eenen jongen matroos van hat kop geschoten.
’
‘
‘
" и;
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het devyrtemeetder. Seite: belluno dam-._Q qu he.; душами Ран,
Luckau@ ‘hoede that Bln-nv.; wur eeuwig grendel» renden. nieuwe
worden tot begrnefplaels _er slagtofferp van de heroerten von den 13
en М dezen. Bene gsonden liggen дару de gene Мины-1115 boi-gers
begraven zyn die inìllegeledereiï'der nationale пары of van het le r

by гаммами «venj uny op eene soortgelyke wys het leven heb en
ver oren.
— Eet hel'I d_er pairs zal zyne zittingen-_ niet te verspillen quelli in
het шпарит, Luxemburg’ honden. `

Constantin* BAelg, qnd. no jeton, lietomdmkker, ShSaleßœ-Wß. “Karel
Lemmi, 33 laren, droguist, Savaenstrnet.  Leopold Colman, 7 maenden ,‘

korte revelstege. - Sophia Knochen, Qdagen ‚ buyten do Brugschepoort. -~
Joanna van_Beversluys, weduwe Verveel, 78 `nren, Saillestrńet.- Philippe
Pßgßlónfälveqtdaglponer ‚ Сца'вдЬтЬ f- aule чищу. Ж“ „Sl-AG
tomuskaey-n Jan Pottelsberghc. 3 meenden ,_Groeuselmerkt, — _
ia Sehuer
шеи, 18 нед, Grysberg. -- Livina Herman, 9 dagen, Шаги-сшивает. -s

Ad9|Ph0 ketenen, З iareo. Четки-аи. »Stephanie van der, lne len, #jam ,
Уточнить. т. Anton» впишем. 30 дашь, welduqer..

«wenn —

заездами. медным “шиш

g i'K1'eolëlslfouiner.. М

— Verseheyde persooncn die aangehouden waren, zyn in vryheyd

Eutelia

~ ._Wń-

.-‚

— Eenen avoue' , Cormeille genaemd , is nengehouden. Men zegt
ИВЫ”: WAN' МВ, val n» 25 mi..
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del ily-8m И hoofd eenen aanneming was die eolien aensleg
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zy tot 100,000ír. in nieren> gestolen hebben: _
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Падать: ' мот:- de gekwetstmmilìtoirente Lyons geopend

шутишь .‚. . . . . . . . . . 97 приданым“ . . . . . . . . . . мы il;

bedraegt reeds 5 ,225 fr.
 By de beroerten van Lyons zyn er twee geestelyken aangehou
den ; ziet hier wat men aengaende dpzepniezterpnyt die stad schryft :

АШЁМЕЁТШЫ'

na 'entere-kerkjevàn elle; на: .zyA bebehdeduorhuw beroofd. Yeh

n Men is bezig met de g vangene te ondervragen _en vele,van hun
zyn reeds gesloelrt, meerA egen de legitimisten goet men met streng;
heyd en bitsigheyd te werk. Twee ondervpfisltn'e,y MM Negro en priva,
den. eenen der ‘Franciscanerelcerk en den anderen der pa_i:o_c_hia_l_e_v
kerk van St-Nz'zier, zyn in de kerk aangehouden geweest, “жиду en_
bezig waren'met de wonden dergekwetste werklieden te verlinken.
Den eerstgenaemden is, liner een enkel gehoor, in lvryheyd geeteld_„
den anderen is nog in hechtenis ,_ meer :'nooyt пор men hem slagi
обы- van пупе liefdadigheyd ‘konnen maken. De onderpagteredeg
раковые пр 8.Рйе1рн{:рЬЬец meest nl_den “Аид hetgeyeehtjn het
Binnen hunne perpç ie gelegen stadhuys overgebrugt, _ en_ een
groot aental gekwetste verinnekt , verzorgd , _gebieeht en_bereçhtñ
il moet р ‚ onder andere noemenyM. Mennier , kolonel veni het 20°

denen wys
depperen
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De Belgen zyn getrouwe onderdanen,
maar zy verdragen ¿mene slnvem .
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‘ april een woord te zeggen , maar inziende dat het reeds laat is, stelt

BELGIEN.

het vervolg zyner`redenvoering uyt tot morgen.

lle-zitting word om vier uren en half gesloten.

,___-_

«

.

Blussei. , 30 uan..

Zitting van den 29.

tam Ъп- тотвтввтоовэпвпвв.

De zitting word om twaelf urenmin een kwaert geopend.
Alle de tribunen, zoo openbare als bezondere , zyn met nieuwegieri.
gen vervuld.
_

Zitting een den 28.
Voorzitter M. Raikem.

llet verslag der voorgaeade zitting word, na de lezing, aangenomen.

De zitting word kwaert voor een uer geopend.
_ _
len geeft lezing vtm het verslag der voorgaende zitting ; het word
aangenomen.
I
_

Het order van den dag is het voordzetten der beraedslagingeu over
het verslag van den minister van het inwendig en dat van den minis;
ter van justicie.
.

Het order venden dag is het voordzetlen der beraedslagmgen over

het versla-g van den minister van het inwendig en dat van den nn
níster van j‘ústicie.“

I

111. Gendebien in eene redenvoering die meer dan twee uren gedaerd
heeft ‚ verzet zich tegen het ministerie om dat het de plunderingen
niet heeft tegen gehouden , en bewyst dat het toepassen der wet van
vendemiaire inkonstitutionneel is.
.
‚
. '
Ну doet zien dat den minister van oorlog , den algemeenen staf‘,

_

Ы. Doígnon verzet zich tegen het ministerie en doet zien dat de
ministers , in plaats van maetregelen te nemen om de openbare rust
en het order te handhaven , 24 uren werkloos gebleven zyn. Hy doet

aanmerken dat de ministers in d ln morgend van den

niet hadden

den plaets—kommandant en den gouverneur der provincie varrden 2
moeten onderhandelen en beraed'slsgen meer de onlusten beletten ,
dat de troepen van het gamizoen hier toe genoegzaam waren. Hy
zegt dat de wanorders van den 6 deels aen de ministers moeten toe
geschreven worden , nengezien zy zoo lang de orangisteu begunstigd

aprillonderrigt waren van het geen er den 5 en 6 moest plaets hebben.

Den zaterdag wierd het oproerig schrift'uytgestrooyd , zegt hy ‘fen
niettegenstaande dit alles , zyn er noch muet clon noch voorzorgen
genomen. 600 persoonen hebben zich in de Bissohopstrnet den zaterìL
’dag
avond om, elf
vergaderdlng, ten
ey'nde slapen.
ёг eene Meu
societeytil
te plunderen
en uren
deu minister
rustigite
heeft .te

hebben ‚ en dat men de peuoonen , die in de orangistsche zamen
zvveering van 1831 hebben deel genomen en medegewerkt , nog m
bediening ziet, en dat men die in de administratien en in het leger

plunderingen laten geschieden terwyl шеи in‘eenen omtrek van vin
nog aentreft. Het volk , zegt hy, gelooft dat het niet gerust mag zyn, ‚ ‘uren 12,000 mannen verzameld had.
‘
‘
en daer-'het geene _trouw heeft in het ministerie, vreest het verraden
’
Men
wist
sedert
vier
maenden
datede
orangistsohe
dagbladeren‘
tot
te worden. Is hel dan te verwonderen'dat het tot wanorders en buy

tenspoorigheden over gaat wanneer het gelooft dat zyne zaek in ge~

onlusten opstokten en tot wanorders uytdaegden,en men heeft geene

vaer is '_'

'die Atot het kwaad aenhitsten,‚|n‚en had hun moeten in ons lan‘d straf

boegennemde voorzorg genomen l Het is niet genoeg deze te bannen
’

‘

’

lly eyndigt niettegean dat hy de maetregelen , welke-dc minis'
tersten opzigte der vremdelingen genomen hebben, alsnxet'wethg.
aenziet.

'

‘

И. Knappe in eene lange redenvoering doet zien dat de civiele
overhcyd here pligt gekweten heeft , en alles aangewend dat in hare

maken, en heeft men eene wilkeurige deed begaan. Ministers, gy
hebt het algemeen vertrouwen verloren , gy kont geene dry maen—
den meer in uw ambt blyven zonder dat gy onze instellingen детищ}.
Verwydert u , en legt uwe bediening af , want gy zyt eene hinder:
pael voor het geluk van ont hind. (Algemeene toejuychingen in de
tribuneu. ~ Den voorzitter laet sterk zyno bel hooren.)
_:"_
Den redonner haelt alsdan vele daedzaken een om te bewyzen hoe
genmkkelyk het voor de ministers was de plunderingen te beletten.
Aen het hotel van 111. de Trazegnies heeft eenen oﬂicier der koning
lykelyfwnchten met vier of vyf mannen eene bende van ontrent
'vier honderd persoonen verjaegd ; eenen ofﬁcier en zes mennen'zyn
genoeg geweest om de plunderaren nyt het huys van Ш, Dewaeme
Pletinkx te verjagen. Dus ziet men dat het ma’er aen den wil der
ministers lag om alles te doen eyndigen.
’

magt was , om de onlusten tegen te houden.

Ш. Devaux spreekt eene lange redenvoering uyt ten voordeele van
het ministerie.

n. Eug. de Smet doet zien dat het gedrag van het ministerio in de
dagen van den 5 en 6 niet kan verschoond nog verregtveerdigd
worden ; dat ons ministerie onkundig is , en dut het. zyne onkunde
is , die een het land nadeelig word. Met de wet van vendemiaire .in
voegen te brengen , zegt. d'en redonner, heeft het ministerie het land
onder een stelsel van schrik willen houden. In plaetl van willekeurig
door Van Mannen geregeerd te worden , zal Belgien het nu zyn door

31. Lebeau.

fen , en hun iullelgien doen boetenv het geen zy verdiend hebben
met onze omwenteling en onze wetten te beledigen. liet hun uyt het
land te jagen kan men de wetten tegen hun niet meer werkstellig

t . I

_ ll. Gendebr'en zegt dat hy maar het woord gevraegd heeft‚o|n.de
komtitutie te verdedigen. HyI maekt gewaeg van zyn gedrag voor
enin-de omwenteling, en verklaart nooyt eenige zamenzweerin

De plunderingen zyn te Brussel begaan onder het geroep van Lees
den koning ! maer het was ook onder het geschreeuw van : Level de

gesmeed te hebben, maar ook nooyt veranderd te zyn van denk
wyze. Den redenaer bcreyd zich om over de zaken van den 5 en 6

Dassaewenmatmenin llolland de plunderingen en‘mo‘ordena en
beging; het was onder dit geroep dat men de gebroeders de

дн.

me
д

I

ш

l I'

AEN DEN OPSTELLER VAN DEN VADERLANDER.

Indien ik UEd. sedert' eenigen tyd niets wegens den Бережная
meer gemeld heb , .het is niet by gebrek een bezonderheden , want
ik bezit er nog vele betrekkelvk deze logie‘, wel is weer dat er niet

l»

Voor aleer ik tot de omstandigheden overgaan die in elke receptie
verschill'ig zyn , volgens het verschil der kandidaten, moet ik UEd.
zeggen dat er groot oudersehevd bestaet in het aen veerden. De preu
ven (épreuves) zyn niet alle gelyk; eenen bedeau, by voorbeeld, moet

veel bezonders meer voorval! deer de broeders op hunne hoede zyn,

andere preuven onderstnen 111111 eenen hoogleeraer; eenen graten

terwyl zy lden Velux nog niet ontdekt hebben , ofschoon zy zulks in

kuysscher word niet aenveerd gelyk eenen geneesheer, en eenen
velleplotter niet gclyk eenen advokaet ; dat is te zeggen dat eenen

het publiek verspreyden. Zy hebben inderdaed over eenigen tyd
eenen broeder van hunne lyst geschrnbt om dat zy hem verdacht
hielden , alhoewel hy in alles onpligtig is; doch , zoo als my eenen
broeder in de logie zeydo , hebben zy zich over dien willen vreken
om dat by geenen orangist was. Zoo ver gaet den haet onder de
francs-maçons van deze logic! Meer zy hebben zich welhaast kunnen
overtuygen dat zy den echten Veux niet ontdekt hadden , terwyl zy
ondervonden hebben dat hunne archieven nog doorsnuffeld wierden,
gelyk zy nog onderzocht wordenâ ik zal hun welhaast nog een be
wys opleveren‘dat de archieven voormy niet gesloten zyn, nengezien

ik in staat geweest ben van er eenige noten uyt te nemen, die my
stof tot zommige brieven zullen opleveren. Ondertusschen , om UEd.

niet zonder tydingen wegens onze broeders te laten , had ik ge
meynd u nog eene les uyt den katechismu‘s der francs-maçons te verl`
talen, .meer het ontmoeten van eenenonlangs ontvangen broeder

.heeft my van‘gedacht doen veranderen , en ik. heb‘het belangryker
эпох-даем
iets' wegens het aenveerden , of de receptien der
roederls ‚'mede te doelen; te meenam dat'gy’rny onlangs hebt de bef
geerte te kennen gegevenvan wegens alles ouden-igt te zyn. 1k vol

doen dan met genoegen aen uw verzoek.

'‘ ’

‘

‘

f

’

persoon die bekwaamheden en kunde heeft , niet behandeld word
gelyk iemand die weynige geloerdheyd bezit.Deze laetste doet men na
tuerlyke (physiques) preuven doen, zoo als springen , loopen , ver-»
kleeden, enz. , terwyl nien van de andere enkel‘yk zedelyke (litorales)
preuven vereyscht, die meestal bestaen in het beantwoorden van
vragen. Dusdanige zedelyke preuven heeft den advokaet van [luifel ,
wiens ontmoeting my tot het opstellen van dezen brief beweegd
heeft', moeten onderslaen ; het is ook deze receptie die ik tot voor

werp zal nemen om UEd. de bezonderheden te doen kennen die by
elk ontvang van eenen nieuwen broeder plaats hebben.
.~ ‘
Voor aleer ik verder geen , moet ik uwe goedwilligheyd inroepen
om my eenige nytdrukkingen te vergeven, dieik zal gedwongen zvn
te gebruykcn ten eynde myrte gedachten uyt te'drukkcn, en nde vedr
‘vrerp‘en te doen kennen van welke ik in het vlaemsoh de echte be
teekenis niet ken.' Onder deze moet gy het woord profaen (Ie profane)
tellen (welk den mm is die de francs-mnçuns geven nen nlwie nog
'geeuen vry-metselner ontvangen is) en eenige andere nytdruk kingen

die ik misschien in_het fransoh zal moeten laten beslaan. ~ Nu, ziet
‘my ter zaak.
‘
‚
’
‘
.
‘

-

.

'_ ‘P’

‚.

,.‚—

(4)
lice f'. niet alleen geenen voldoenden nytleg gegeven over de verlangde verminde
r||.geu_in het leger en het afdanken der »Mutiny , maar hy heeft zelfs всей
woordje van dit alles gore t. пашню misschien eene gegronde reden eweeß
Ош alli: krediet van do han te wyzcn; maier dusdanig is de gedweehey van d0
eeuwige „мыт , die denkclyk ну! spot den titel van edel mogendc heeren dra
gen . dat zy blindelings inslokten eenige losse beloften van uylleg in october,
welke van 't'ets hun naer den kop wierp. Dien ten gevolge zyn de vier bovenge
melile ontwerpen van wet aeugenomen. Doch nauwel) ks was dit gednen en'had
zich den minister meester gezien van het verlangd krediet, of h heeft. de staten
op eenen kapabeleii toon berigt, dat de sessie ging gesloten wor en en zou geslo
ten hlyven tot in de maend october. Op die wyze zullen Willem en van Maanen

«trn gi-lieelen zomer genoegelyk in rust doorbrengen , zonder door het kakelen

ghem, met Angela linuivaert, 3| jaren, zonder heroe , Augustynenkaey. _
Arnold Schellynck, 23 jaren, katoenspinner, Bo ner street, met Monica d.
Meyer, 114 jaren. naeyster, Huydevetterlien. ‘- rancies Vlsemìng, Sijmen,

hovenier, Coupure, met Felicita Verdick , 22 jaren, мамонт, Holstnet. _
Karel Thienpont, 29 jaren , bakker, St. Liei'cnstraet, met Francisca Claeys,
2b jaren . dienstme vd , Brabanddam. -— Pieter Heyc , 24 jaren , katoenipiuuer,
Stoppelsrraet, met irginia van Flc-teren , 25 jaren, zonder beroe , Groenstraet.
— Ian vsn de Gehuchte, fabriekant in tabak . Kortemunt, met lementina van

Oye. bezondere, te Bru ge. -— Hyppolìius Rolin, 'tgjaren , advokset, Koor".
merkt, met Angelina Hel ehaut, 22 'aren . bezondere , Onderbergen. — Jan van
der Plaetsen , 25 jaren , schilder ‚ ~ngclsndgat , niet Paulina Pattyn , 2| jaren,

bezondere , Brugstraet.

von eenige kalkoenen gestoord tc worden.
De aenneming der ontwerpen door de eerste kamer is inner een formulier van

overledene van den 30 april lol den l may.

Интима, die in het paleys geene onrust baci-t. Als den herft zal gekomen zyn zal

Arnold Minne, oud 60 jaren , vleeschhouwer , korte Stcenstrnet. _ I", и",

men 'wel middel vinden om de budgetten afte troggelen , door een wydloopi ,
onmetelyk rapport , doorspekt met otiicieele noten en krakelingcn , en het we k
onze зануда/‚1111 uertegenwoordigers als gereed geld zullen opnemen . 'OOK' 100
veel linn nog geduld overbljft. Meer het is te vrcezen datlietvolk erzoo veel niet

— Petronilla Broens, 113 jaren, St. Antoniuskacy. — Emmanuel Janssen;

z-il hebben; want het re ent reeds petitien, en van het ecu eyude des rykstûlhc*

42 jaren, kamslager, Zaeymanstraet. — Jakoba Thys , 3jarcn , Pelikaenstraetl
2 1/2 jaren, Sasschepoortstract. — Josephine de Meyer , 8 muenden, Не „Ё
Veerstrnet. _Theresia Crist, 2 |/2 meenden, kleyn Meerhem. _Mu-i, ‚с.
ment, weduwe Kortyser , 56 jaren , Godsliuys-Hammoken. — Joseph Brunn

ander komen er naer de Énmer gestoven. Wai bedicd dit eenparig aenhelïen van

17 jaren , tambour , militaire hospitaal. —- Pieter van Hecke. 8jaren, Ksnonik-l

reklamen en klagten in het land, als de algemeene medewerking nog zoo noodig

straet. -— Theresia Gervais, 8 maendcn , Donkerstraet. -— Arnoldus van den

is De rieven en bezwaren moeten wel wezentlyk zyn opdat het llollûlldßcll
volk ,j oorgaens zoo verduldig , be: onderling eens is om er het herstel van le
vragen. God weet hoo dit alles zal atloopen!

Abeele` 35 jaren , ku er, buyten do Bru schepoort.- Joanna de Hoedtngja.
ren, dienstmeyd,
aeystraet. -~ Ame ia Buysens, huysvrouw de Ромш
26 jaren, St. anstraet. -— Josephine vsn штативы , 1 maend, коим”

BUYTENLANDSCH.

КООРНАЫБЕЬ.

HOLLAND. — з’Бвпмщсв , 30 Aran..
lieden zyn de twee kamers vergaderd geweest, en den minister
van het inwendig heeft door eene kleyue redenvoering de sessie ge

sloten. In zyne redenvoering bemerkt men do volgende woorden :

Lynzaed

.

Kolzaed.

.

PBYS VAN DE OLIE TE GEND, vut 2 le".
. . . .
. . de tonne, п. 4410 à ‘5 ood
.

.

.

.

de tonne, ll. 47 10 à ou oo cl

.t De staetkiindigo mededeolingen welke aen nwo vergadering go

daen zyn, hebben doen blyken dat wy nog eens in onze verwachting,
van cene definitieve overeenkomst in de belgische zaken te bekomen,

bedrogen zyn.

'

11 Den koning die geene gelegenheyd verwaarloost om bewyzen te
geven van zyne begeerte om tot die overeenkomst te geraken , be
weent met u dat men hier toe nog niet is konnen koincnni
 3_1». Tainiuoßypkens, voorzitter der tweede kamer van de staten
geiierael , is door den koning tot lid der eerste kamer benoemd.
~ Dpn Etendard van Rotterdam zegt onder do uyt Belgien geban
nen vremdclingen te hebben opgemerkt sieur Edain, uylgever van
den Кием. Ily zegt dat dit den zelven persoon is die in january

BORS VAN BRUSSEL, van on 2 mr.
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BOKS VAN ANTWERPEN, vnu nui 2 uns'.
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Uytgest. schuld. 41 1/4 G
п
Id. to P. L. ou A. 45 7/3 Р
L. van 94 mill. '
G
n
Uytgcst. schuld. 16 1/8 P

laelstleilen niet den stoomboot van Duylikerke te Rotterdam is aen
gekomen , voorzien van eene gosehreveno brochner die hy aen Wil

Holland. Dom. losreiiten.

P Prufncn. Leen. te 8.4832.

Oostenr'.
11

Metalliken. . . . . loo
Loten van 250 g. 419

G ”пред.
G Sicili'rn.

Polen.

Loten van 300

door de linllandsche policia by den kop gevat , in de evangenis ge
worpen , cn met den eersten nner Vrankryk vertrek enden stoom
boot terug gezonden. Mon ziet dat vader Willem zeer weynig ontzag

verraders to beloonen , en zynen Journal de La Haye keurt die ver
banningen goedr
VBÀNKRYK. - Paints, 30 senil..

De onderzoeks-kommissie van liet bof der pairs heeft reeds meer
dan 300 gevangene ondervraegd , van welke er vele in vryheyd ge

. 111

Brasilien. Leen. te L. |82g.

heeft voor туш: ln-oodschryvors , en dat, h_oe genegen hy ook is om
‘an het vcrraed gebrnykl. to maken , hy zich weynig bekommert d'o

1/4

3 p. °/.. te Parys 45 lia
Cortes te Loud. . 3o
G
Uytgcst. schuld. i6 |18 P

Belgien.
o
o

_ein wilde overhandigen. Nnnwelyks was hy ontscheept of hy wierd
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Brunlun. Leening 1823. . .

74 3,‘

steld zyn , om datI hunne aenhouding op zeer ligte vermoedens ge
PHYS DER OLIE. — Виз“. 1 Mer.

schied was.

`
Zaun.

»_ Men gelooft dnt de nieuwe kiezingcn voor de kamer der gedo
puteerdeii in jnny zullen geschieden.
- Het gouvernement heeft de Iydiiig ontvangen dat de stad Al
meida in de mngt van dona Maria gevallen is.
— Adolph de Bourmont ‚ die te Lyons nengehouden is , was nldaer

in vi'ylieyd gesteld. llet gouvernement heeft bevel gegeven om hein
op nienw te doen aerihouden.
De tydingen nyt Lyons zyn geruststellende. Eenon odio-ier die
beschuldigd was van met de werklieden verbroederd te hebben , is
vrygesproken.
ч

01.11.

Koenen.

Koolzaed . . . . . 
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BORS VAN PARYS , vn 11:- 30 um..

- Alle do regiment die nner Lyons vertrokken waren zyn nn in
orniinsnx ronnseu.

hunne respektievc bezettiugen turing.

erns'rnn couns. unam cow.- сот utrnll 29
. |3- .

BORG'ERLYKEN STAET DER STAD GEND.
. Homvelylien con den 29 april.
Emmanucl-Pliilippus-Gislunus van den Hecke , oud 37 jaren, grondeygenaer,
kleyne Kooi-nmcrkt , met. Maiia-Victnris-Colets Soenens . 3o aren , bezonderc ,
korte Krii sstraet.-Jakob van de Velde, 35 jaren. dienstknec t, te Mariakerke,
met Carolina Alexander, 25 jaren, zonder beroep, lierkstraet. — Lieven de

Smet, 2g jaren . rafîinadeknec |t , korte Molenaerstract , met Anna de Vogelaere,
23 jaren , fabriekwerkster, Sailliestralt. -— Lieven v_nn den Bossche, 37 jaren,
wassclier, korte Gildestraei , met Auna Bruyneel, 28 jaren . str kster, St. Salva

torstraet. - Lodewyk Casteleyn , 39 jaren, arbeyder, te Lede erg, met Cathe
rina de Buck, 3| jaren, hoveniersler, bu ten de Kortrykschepoort._ Constan
tiniis Sehietaert, 33'jaren, kaporaeb,
oldusstrsct, met Mana. Clarisse,
27 jaren, dagloonster, te Brugge. -—. Pieter te Coomen, 3o ljaren, .dlenstbode ,
met Theresia van der Sliclielen, 35 jaren , dienstmeyd, bey e lioinngstraet. —
Eduard. van de Velde , 25 jaren , dresser ,_met Joanna van Bellegliem , 2Sjaren ,
vendster, beydo Maegdestraet. - Scraplnn Persyn , 33 `jaren , dresser , met Co
letta Cosyn , 114 jaren , borduerlter , heyde St. Lievenstraet. - Jan_Verscbafl`elt ‚

2q jaren, hovenier, Bagattestraet, met Paulina de Backer, 26 jaren , kleer

Renten 5 р. °‚'о .  . .    
Napelsehe
Немец 3 р.Rente
01° . . . . . . . .
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ADVERTENTIEN.

niaekster, Laurierstraet.. - Emmanuel Май-11115, 22 jaren, Wever, тег/111111111

À__,”

Stock 23 jaren , fabriekwerkster, beyde Veersti'aet. - Pienter Poelman , 24111
ren , kleermaker , Sluyzeken , niet Nathalie B_racke, 26djaren, borduerster,

- eenen ОВРЬЕКТЕ N
Men beloft io franken belooning nen den genen die
HOND (w fkon) , by M. Jauber, in de Koeystraet, N°3, zal terug brengfffhlJ
Hond hee teeneu voet en dry duymen grootte , en zyne ooren zyu afgesne г -

laurierstr'aot. -— Francies van de Weghe, 52 jaren, smi , Kaets laets, met
Francisca Boubei't , 23 jaren , scheerster , Fabriekplsets. - Paulus e Noyetto,
'23 jaren , invulder, Twaelfksmerstrset, met Maria van Wesemael ,l 24 jaren,

‘veelste-r , Papegaeystraet. — Jakob Ca puyns, 23 jaren , huysschilder, niet
Maria `Priugels , 25 jaren , beyde lange yngaerdstrset.-:Ía_n van Hecke, 341ren , brouwer-gast, Papestraet, met Amelia ёе. Coene

‚до:

DRUKKERY VAN J. F. vBLOCKEÈL ,

2b jaren , dienstme d,

St. Salvatorstraet. — Jodocus Vereecken, 40 jai-en, landbouwer, te Won el

nr sr. users, i|° 16 Te, nenn.'

N“ 54.,

DEN VADERLA;
onderdanen . l"
maar zy verdragen geene slavcrn .
Кипа пи. V.

DYNSDAG 6 НЕТ 1834.

f

Bansszi. ‚ 5 ш.
‘ma D“ voimvnßîßßmwulußls

ъ

гдищ van den 2.
’

I

Den sieur Conf-Vandermaeren vraagt eenige veranderingen in den

BELGIEN.

Voorzitter M. ltsikem.

’ 0m een ner word de zitting goopendi. - Men geeft lezing van het
versta
dst zonder
wor aangenomen.
lle kssmar
besluytaanmerkingen
dat de uytbreydingen
van MM. Eug. de Smet en

tarief der dotierten. — Verzonden aan den minister van financien.
Yoricheydo notarissen van VVest—Vlaenderen vragen cena wetge
vende beschikking die de moayelykheyd wegneemt welke spruyt цуг
de wet van dan 22 december 1828, betrekkelyk da radiatia der
‘hypothecaire inscription. - Verzonden aen den minister vanjustioia
en het bureel van inlichtingen.
De professors der geneeskundige school van Brussel vragen dat er
eenen jury ingesteld worde om doctors in 'de genees- en artseny

kunde te mogen aenvecrden. — Verzonden aan den minister van het

Nn eenige aanmerkingen worden de volgende artikels aange

inwendig en het bureel van inlichtingen.
Verscheyde onderofiicieren der borgerwacht van Brussel vragen
eene nieuwe wet van inrigting op de borgerwncht. _ Verzonden aan
den minister van het inwendig.
’
’t М‘
Sienr I. Elskons , gezeyd Borremans, gewezen kolonel van het 1‘
regiment jagers te voet beweert dat het baslnyt van den regent by

n uArt.
men.
‚
_
a. De onkosten
van onderhoud voor de verlatene kinderen
en der gebrek

welk men hem van zynen ‘graed beroofd heeft, onwettig is, eh

de Witte ‚ over hunnen voorstel , betrekkelyk de regterlyke ответу.
ving ‚ zullen gedrukt en uytgedoeld worden , en dat men naderhand

den dag zal bepalen om over de zelve te beraedslagen. .
liet order van den dag is het beraadslagen over de artikels van het
ontwerp van wat lietrekkelyk de vondelingen.
_

hebbende wenen , geboren van gekende vaders en moeders , zullen gedragen
worden door de lios icien en bureelen van weldsdi heyd der plaats van hun vçr
blyt' van understan , sondes prejudicie der medahu p van de communenì indien
de verblyfplsets vsn understand niet kan bepaald worden!á zullen deze kinderen

gel k gesteld worden aen de vondelingen die van onbeken e ouden geboren zyn.
Ígrt. З. Br zal op den budget van den staat eenen Jaerlykschen onderstand voor
het onderhoud der vondelin en gebi'agt шокдеп1 Dezen ouder-stand zal door he;

gouvernement verdeeld wor en onder dc rovìncien in evenrediglieyd dcr onkos—
ten voor dit ontwerp. De helft van den ou erstand aen eene provincie toegestacn,
zal op de zelve туи onder de communen verdeeld worden.
Art. 4. ln elke provincie ul er ten minsten een hoepicie ungeduyd worden ,
n der
vendetin gen
en. het tegenwoordig
_ wettig
_ regime
n
из:t житии
veranderd
op het plaat.
een ‚ opvoeden en voo dy der verlateue kinderen Yen vondelingen.
_
Art. 6. Tot den 3i ecember i835, zyn de hospicien , b_ui-eelcn van weldadig
heyd, da commonen en provincien gehouden te voorzien inde onkosten van on
derhood voor de verlateue kinderen en vondelingen , die gedurende den loop van
'dit iser en vsn voorledene isi-en, hun zyn ten lastefeleyd ,tot de somme die hun
nl te betalen blyven, nz het verdeelen van den on erstand op den budget van den
met toegestaan.
_ _
_
n
Ari. 7, ln geval decommunen of provincien zichzouden poogen te onttrekken
atti de eene of andere dezer voorgaande beschikkingen ‚ zal men de dwsngmid

delen ten hunnen opzigte gehmyken , die door de wet vsn 13 карпу i833 zyn

vraagt, 1° Dat den generaal Const. d’llane , alsdan minister van oor.
log ,in beschuldiging gesteld worde, en 2° dat de kamer het beslnyt
van den regent brake om hem in zynan graad te herstellen.
De kamer gaat wegens het eerste punt over het order van den dag
en verzend da petitie naar den minister van oorlog , om over het
tweede punt uytlegging te hebben.
De sitting word om dry nren gesloten en verschoven tot maandag.
SENAET. -— Zitting van den 2.
Voorzitter M. de Stassart.

Oni twee uren heeft den voorzitter do zitting geopend; eenen des
geheymsahryvers heeft het verslag gelezen en dan senaat heeft hat

_zonder eenige aanmerkingen aangenomen.
Geheel da zitting is besteed geweest tot hat aannemen der artikels
van het ontwerp van wet op het instellen van einen reed van staat.
De zitting word om vier uren gesloten.

Den gouverneur dezer provincie komt aon alle de overheden

toe estaeu.

van zyn ressort bevalt-e geven van da vremdelingen ta-baivnken , en'

o zitting word verschoven tot i'norgen.l

ldaendeg zal men tot de deﬁnitieve stemming over het bovenstaande
ontwerp van wet in zyn geheel overgaan.
Zitting can den 3.

_

0m een oer word da ziting geopend. - Na de lezing word het ver
sla

aangenomen.
ﬁat order van den dag is het verslag over de verzoekschriften.

Versoheyde fabriakantan van olie van Kortryk en der omstreken
vragen dat
den traen , worde
door vremdo
aen depetitie
zelve
vi'egten
onderworpen
als deschepen
andere ingebrngt
olien.  , Deze
‚ word en den minister van ñnsncien an de ‘hooge kommissie van ~
nyverheyd verzonden.

_

Verscheyde fabriekanten vsn tichels en dakpannen van Boom ,
Niel en anpst , vràgan een hoog ragt op den invoer der holland
soha pennen. — Verzonden aen den minister van het inwendig.

hem eenen staat ta doen toekomen van alle da vremdelingen die zich
sedert eeuigen tyd in de provincie bevinden.
 Hieronymus Bonaparte, gewezen koning van Westphalien ‚ is
met zyn gevolg alhier aangekomen en in‘het‘ Hôtel de Belle-Vue af
° der‘
g estapt.
Den zoon van don gewezen koning heeft eergisteren do zitting
kamer van de volksvertegenwoordigers bygewoond.
- Men gelooft dat dezen prins zyn verblyfin deze stad zal vesti
gen. Щеп zegt dat hy geld geboden heeft voor aan lokaal biiyteu de
Scheerbaeksohe poort.

 Den minister van Pruyssen , den baron d’Arnhim , komt voor
dry jaren, zoo man verzekert, hat hotel van de gravin Lulaing ta
haaren.
‘
‘
 Eenan persoon is eergisteren voor de regtsbank van enkele

policia versehenen ,“ beschuldigd van den abbé Helsen den naam

Щ

AEN DEN OPSTELLER VAN DEN VADERLJNDER.
Les francs-macons ne devront's'occuper (Ранения
atfaires ni civiles , ni ротики“.
ser.. ass FR'.

Het is zonderling dat de francs-maçons zoo woedende zyn om dat
alle de vertooningen die zy in de logia gaven openbaar gemaakt
worden; zy bezitten geene scheldwoorden die beledigende genoeg
zyn, noch uytdrukkingen die hun genoegzaem lasterend voorkomen,

om tegen dezen uyt te braken die zy meynsn den valschen broader
te z n. Zonder hier van het doel te spreken dat ik poog te beraykan,
zon er vsn de bewee eden gawneg te maken die my heeft sen

gepord om UEd de be aoholyka vortooningen die in den Septentri'on
plaats hebben , bekend te maken , moet ik hier doen aenmerken
dat , aangezien den Venerabelen , do suvveillanten , tresorier, hos

pitalier en andere mannen , die de hooge graden der logia beklee»
den , het reglement miskennen en- hunnen eed te buyten geen , ik

niet meer dan zy ehonden ben my een het reglement te gedragen.

hebben u wegens den Septentri'an die hezondarheden te melden , in'
dien ik geene andere beweegreden had , die gy misschien kont ra

den , maar dieik maar in mynen laatsten brief non het publiek mag
openbaren , an die myna broeders maar zullen verwonderen dan de
poetsen van zekeren beer en de welsprekandlieyd van -eenen dé:
krysschers.
_
’
`

Het geen hier veorgset hehik nlleenelyk UEd. willen melden om
de vry‘metselaers uyt den Septeutrion hun ongelyk'ta doeii zien yen
hun ta overtuygen hoe zy zich vergissen wanneer zy denken dat ik
eenen persoonelen heet tegen hnn`voede; ik'haet'hun niet meer'dan
de broeders nyt de Vrais ami's, die, vorvaii zou woelziek te zyn als die
nyt den Sepientrìon , zich aen hun reglement gedragen. Eene andere
aanmerkingen is‘het voorwerp van mynen brief; ziet hier de zelve‘:
Ik kome in den “Удалит!“ vnn‘z'aterdng te lezen dnt‘den sieur
letdepanninghen , Venerabelen van den Seplentn'an , den opsteller
is der consultatie tegen hat verbannen der vremdelingon ,in welke
by beweert 'dat het gouvernement ‚geen regt heeft de bewooneŕs

Wanneer ik zien at den sieur Metdepenninghen zich in de logia met
politieke zaken bezig hond en door de broeders word toegejuyobd ‚ ik

van Belgien, alhoewel vremdalingen , uyt het land te doen geen. Ik

laat my voorstaan dat het reglement niet meer moet onderhouden

latdepenninghen ‚zich zelven te konnen doen tegenspreken , en

ben verblyd eene gelegenhayd gevonden to hebben om dan sieur

worden, en terny het door alla de broeders overtreden word, амид zyn gedrag met щупе woorden in vergelykanis testellen. Heeft den
alleen niet gehouden hen my volgens het zelve te gedragen. Ik be
sieur lletdepenninghen reads zyne hsndelwys vergeten die hy
schouw het reglement als niet meer bestaande, aangezien het. niet on» gehouden heeft , wanneer den Vaderland" de eerste meel van
derhonden word; de meerderheyd, om ‚под te zeggen alle, overtreden de frenos-ms
gesproken had? Weet hy niet meer wát
het dagelyks , dus geloof ik niet gehoudante zyn meer dan elle de Magd@ hy voorstelde? Herrinnert hy zicli- niet meer dat hy
andere my aan het zelve te moeten onderworpen. Dit is такие,” geene andere woorden byna in den mond had dan uytluyten ‚ eer
aanmerking die ik hier maak, doch die my nogtnns niet zou beweegt! . bannen, espalda? Het is uogtans'zoo; en iemand die щипцам: Vene

‘(Zl
_ van-diefgegeven te hebben. Den beschuldigden heeft niet geloochend
deze beledigingen tegen den nieuwen apostel gezeyd te hebben ,
maar heeft er by gevoegd dat sieur Heleen eene somme van 64 fran
ken en eene _andere van 88 franken van hunne opregte bestemming
heeft afgekeard ‚ somma die hy met drysndere persoonen had moe
ten verdeelen.
»
"
— Den stoomboot, die bestemd is om tusschen Gend en Oostende
leveren, is van hier naar Gend vertrokken.
.
.
..

 ЩИ. Simons en de Ridder , vergezeld van een groot getal land

vond en het eerst gebrand heeft. Dezen brand schynt aan de onvoor.
zigtigheyd te moeten toegeschreven worden , en niets was tegen

brandgevaar verzekerd.
— De leden van het afgezantschap die de petitie der fabriekanten

van Belgien , betrekkelyk de katoen-nyverheyd , naar Brussel sen
de kamer zyn geen behandigen, zyn MI. Ed. Coppens , F. A. Haai
lius en E. J. Braeckman.
—- Eenen gevaerlyken persoon, genaamd Mayeur, van versehede
diefstalen betigt en uyt het arrest-buys van Deynze ontsnapt ‚ kom

meters , zyn neer Mechelen vertrokken alwaar de eerste werken voor

hier door de policie aangehouden te werden.

den yzeren weg moeten beginnen.

- Den koning willende wel den peter syn van den „типы.
mon van lll. van Haver , koopman te Hamme , heeft zyn doopkind

-Eenen pruykmàker dezer stad is tot dry maenden gevang veroor

deeld , voor een minderjarig meysken medegenomen te hebben.

een geschenk gegeven van eene halve dozyn zilvere lepels en four.
chatten. Na dat men vernomen had dat den koning toegestaan had
van peter te zyn , heeft den borgemeester van het gemeente Hamme

GEND , 6 smv.

*¥* Ter eleg‘enheyd des hoogdags van О. Н. HEMELVAERD ,
zal DONDE DAG, den VADERLANDER niet uytgegeven wor
den.
y
Den Journal du Commerce d’Anaera zegt dat het uytgelezene ,

het puyk (niet de pruyk , de kern, de bloem, О’Ши)“:- advokatan
van Gend den onderstnn yhunner kundigheden en hun licht aen M.
Cramer (eenen der vremdelingen die het land moeten ’verlaten) kr»
men aen te bieden.
А
1 Dit zoogeseyd puyk der gcndsche advokaten kan niet anders zyn
dan de onderteekenaren der consultatie die door den sieur Metdepen
ninghenis opgesteld , en wiens namen wy in onzen voorgaenden N’
hebben yafgekondigd. Dit kan het gedacht zyn van sieur Lebrocqui ,
meer hy zal ons toestaan een ander gedacht te hebbben van onze
ad'v‘okaten , en de sieurs de Saeghere , de Coninck en Comp’. Voor
het puyk der advokaten van Gend niet te aanzien.

zich naar Gend begeven, om llevrouw de baronnes de Lamberts
Cortenbach, gemalin van den gouverneur dezer provincie , te verme.
ken van hat kind als meter over de vont te honden. Voorletter
woensdag, ten dry uren na middag , heeft het kind het ll. Sakrament
des Doopsels ontvangen. Den koning en Mevrouw de bsronnesds
Lamberts-Cortenbach , respektievelyk door M. C. van Driessche , bor
gemeester van Hamme , en joﬂ'rouvv van Haver ‚ groot-moeder van
het kind , vertegenwoordigd , hebben het zelve over de vont gehou
den. Er waren zegenbogens en arken opgeregt en de gansehe tuon
kunst-maetschappy van Hamme heeft das avonds een concert gegeven.
Het kind heeft de namen ontvangen van Leopold Aurelius lam

Lodewyk.

»

— M. B. Roels, maioor van het eerste bataillon' gemobiliseerds
borgerwaeht , van den eersten ban der stad Brugge, is door den

koning tot ridder van het Leopolds-Order benoemd.
— Den koning komt tot ridders van het Leopolds-Order te benoe
men. MM. Vanderlinden , Annez-de Zillebeeck ‚ Donies en Fleury

Duray, kolonels der gemobiliseerde borgerwacht, Damans,kapi
teyn der jagers te voet en de geneesheeren Vleminckx en Seutin.
Men verzekert dat er binnen weynige dagen een besluyt moet в!—

"Moeder Gazelle zegt dat de mekanieken der fabriek van MM.
Ianilius en W‘ettinck van plompen aerd zyn. Indien iemand anders
dan loeder dit vonnis streek over de mekenieken der bovenge

naemde fabriek, dit zou ons verwonderen, meer nu komt ons dit als
zeer natuerlyk voor: de scherpzinm'ghsyd van Moeder strekt zich
’niet’verder цуг. Ware het eenen Leest te beoordeelen , of met goe

den smaek en kunde den lof te verkondigen van het домами, alias
snip , onzer regentie op de Koornmerkt , alsdan zon het orangistsch
blad met kennis van zaken kunnen spreken, want voor wip en Leest
heeft het bewezen eenig in zyn slach te zyn. Is het den niet te be
'vreenen da't het zich by met been niet head ’l
t

l

Y

Ien heeft echte'r de kazern , het Pest/:uy: genaemd , het lyk

gekondigd worden by welke er eenige oﬁeieren der sedentaire bor
gerwacht tot ridders van het Leopolds-Order zullen benoemd worden.
‚ —Da bisschoppen van Belgien zyn gedurende eenige dagen te
Doornyk vergaderd gebleven, en zyn tegenwoordig in hunne
respektieve bisdommen terug gekeerd. lien verzekert dat het voor
werp dezer byeenkomst het opregtcn der katholyke universiteyt

is geweest.
’ ’
Een dagblad van Doornyk meld dat МИ. Dubus en Dumortier.
leden van de kamer der volksvertegenwoordigers, met de bisschoppen
van Belgien ,‚ in het bisschopka paleys het middagmaetgenomen
hebben.
’
"
‘
‘
‘ “ш"

-— Den generaal Magnan is den 2 dezer te Luyk aangekomen.
-— Vier persoonen die bevel ontvangen hadden om het land {в

opgevischt van den genaemden Cb. Vercauteren ,' jager te peerd , die
¿verdronken was met in de rivier te geen zwemmen.
 Zaterdag om vier uren des morgends , is er brand ontstaan in
,de Veldstraet, in het huye n° 50, bewoond door eenen varkens
slagter. Den brand borst uyt in het achter-gebouw , alweer het

vleesch gezouten en gerookt word ; de deuren en welf-houten ston
.den reeds in volle vlam , aleer men dan brand geweer wierd. lieu
is welhaast van het vuer meester geweest. Het verlies is gering en
bepaalt zich tot de deuren en houtwerk van den souterrain ‚‘tot het

moeten verlaten, hebben oorlof van in Belgien te mogen verblyven;
het syn : MM. Lelewel , Bellet, Baril en de Bethune.
 Het schynt dat de onderhandelingen van Bieberich geslahn
zyn, en dat Oostenryk en Prnyssen nen den hertog van Пашни
voorgesteld hebben een deel van den regten oever der lass in ееп
hertogdom van Limburg te veranderen , en dat Holland dit hertog
dom zou kunnen koopen. Den hertog van Nassa uw heeft dezen "20'"
stel aangenomen; men is nieuwsgierig om te weten of del!l НИШИ.

van—Holland
hier
zal, toestemmen.
" 5°“
Den raad
vanaan
Bern
heeft de uyt vra nkryk in Zwitzetîlütlld

vleesch het welk te zouten geleyd was en te rocken hing , en tot
houille-kolen ‚ en andere brandstof, welke zich in dan kelder be

trokkene poolsche nytwykelingen bevolen, Zwitzerland te „пашем

Ш

lx'alselen zou hebben in die gesteltenis zien pleyten, zon gemeynd

het is geweest om de zonderlinge ha ndelwys van den Venerabelen- ï

hebben dat sieur Metdepenninghen patriot geworden was ‚ en met
den Vaderlander in de band , de nytsluyting der Nassauwen ging
uytgalmen. laar het was eene andere uytsluyting; de uytslnyting

advokaet te doen uytschyncn, die nu, door zyne consultatie, zyn вувеп
gedrag komt af te keuren ‚ en bewyst dat hy twee maten en gewi'g
tcnheeft, terwyl hy het ministerie niet kan vergeven de zelvemaet’
regelen genomen te hebben ten opzigtevan Ch. Froment die hy tegen

‚ zyner eygene broeders , aangezien hy de nytsluyling van Velux
voorstelde , om dat hy beweerde dat Vensx tegen de bestaande wet
ten der vrymctselary gedaan had , dat hy hun order had in gevaar
gebrngt en gepoogd had het gouvernement van den Grooten-Oosten

my kwam voorstellen, wanneer hy entrent vier maanden geleden 100

woedend den земным binnen trok. Zou het nu misschien onwet
Ytig zyn , het geen over vier maanden als wettig door sieur Измерен
uingen wierd voorgesteld? |.liner , zal men zeggen , wy hebben een'
(alias francmacounery) omver te werpen.
No, wanneer dit strafbaar was in eene logia, moest dit ook in eenen `konstitulie die geene willekeurigheyd toelaat ; wel, zal ik antwoor
,geconstitueerden staet , strafbaar zyn. Indien Уши; pligtig was van ‚den ; maar de francs-maçons hebben ook cene konstitutie , en sieur
Ше‘дерептпнйещ die het» voorbeeld van onderwerpingaen de zelve
_ verbanning voor het order de francs-maçons te hebben willen om
zon’moeten geven , heeft den eersten de zelve geschonden en mit“
ver werpen, moest Fromenthet insgelyks zyn , die tot het omver
kend. Ongelukkiglyk voor den Venerabelen-advokaet , heeft den
werpen van het bestaande gouvernement in Belgien had opgewekt ,
minister Lebeau de wet van vendemiaire tegen Froment, en sieur
met de Nassauwan te willen terug roepen. Indien aianr Metdepen
,ninghen de expulsie van Увы: vraegde zonder form van proces;
Metdepenninghen had tegen Чем: meer zyne gra mschap.
Voor alecr ik mynen brief eyndige moet ik ива eenan тог",
wat wilt hy het ministerie beknibbelenhetwelk Froment heeft uyt het
kenbaer maken van welken ik gisteren ooggetuygo вешаем“
)and gejnegd ? Wat meer is , Уши: als lid der logic kon niet geaa
pulseerd worden zonder de vereyaahte formaliteyten , maar dit kon .zondig ‚ te middag , .sprak men in de Penne van den «ifndef/mf’
en de francs-maçons ; eenige vry-metselaers die daer tegenwûofdlß
den Venere belen niet tegenhouden; « in netelaehtige omstandigheden ,
geyde hy, moeten kragtdadige hulpmiddelen gebruykl worden n, en waren , onder andere den velleplotter en nog eenen broeder, brick'
ten hunne gremschap tegen den onbekenden Veaax nog eens till’
ik geloof dat hy zynen willekeurigen voorstel door de gekende en
en namen voor hem te gaan ontdekken in eena andere estaunnel
zomlydl miskenda spreuk : Salus populi , supremo lex esta, wilde
Ik kon my byna niet weerhouden van grimlachen toen ik 1.115‘1at
staven. Wat wilt by nu als onwettig aenzien voor eenen Froment,
zy zoo naby Vizan waren , en hem elders wilden gaan ontdekken
die vremdeling is , het geen hy voor zynen medebroeder als wettig
voorstelde? _
‘ ‘
f
Ontvang, lynheer, de uytdrukkingen myner hoogachting
Gend ‚ den 5 may 1834.
Увш. `
v_Vergeef my, llynheer, hier van myn zelven gesproken te hebben,

(3)
zy zullen plaats in de openbare rytnygen en reysgeld bekomen , om
zich in eene have van Vrankryk te begeven, om aldaar ingescheept
to worden wervraerds zy begeeren.
. -Den Koophandels-Um‘s in Duylschland bestaet in de volgende sta
ten, te weten : de komngryken Pruyssen, Beyeren en qurtemberg ;

de prinsdommen van Hohenzollern , Saxen , Keur-liessen ; de groot
hertogdommen van [lessen en Saxe-Weimar ; de hertogdommen
Seien-Meiningen ‚ Saxen-Attenbourg , Saxan-Cobonrg-Gotha en de
prinsdommen Schwasbourg , Sonderhauzen, Schwaebonrthndelf
stad , Reus-Schleiz , Rens~Greiz, Leeus-Lobestein cn Ebersdorl". (Men

moet by deze nog voegen het groot-hertogdom Oldenbourg en do

vry-stad Frankfort , waar van wy de toestemming aen het algemeen
nystema van douanen aengekondigd hebben.)
Trcdende in het groot koophandcl- verbond , de gene der contrac
terende mogendheden die konsuls in de koophandel-steden en in
vremde haven hebben , hebben hun verbonden , bevel aen deze agen
ten te geven om door alle middelen welke in hunne mag! zyn , de
onderdanen der andere steden te helpen en te beschermen , in der
voegen dat eenen onderdaan van Saxon-Meiningen of Saxen-Co
bourg-,Gotha , by voorbeeld , zynen toevlogt tot eenen pruyssilchen
of beyersehen, enz. , konsul mag nemen.

— Talryke waarnemingen hebben bewezen dat de aerde inwendige
warmte bezit , welke niet van de zon komt. Over het algemeen ver
meerdert de warmte met eenen graed voor elke 50 voeten die men
in de aarde daelt. Indien die vermeerdering aldus altyd voordgin'gl ,
zon het water op 8200 voeten diepte koken , en op 20 mylen diepte
lou de hitte groot genoeg zyn om de rotsen te doen gloeyen en to
amilten. De grootste diepte welke men tot nu toe in de mynen be

MH., de Redes en Piers-‘de‘ltaveseheot zyn aanstaan.;
M. d’llanede Potter en Vilain XIHI zynA leden van de kamer;
MM. Booman en Thien'pont behooren tot deïregterlyke overheyd ,
en bovendien is den laetsten lid der kamer;

.

.

MM. Van. den Beeke-Della'l'aille , d’Hane-‚de Potter en Van Lokeren
zyn leden der regentie.>

‚

‚

-

-

‘

Dat men nu oordeele wie er over blyven om onze provincie te
vertegenwoordigen.

’

Wy halen hier maar emr onwederleggelyke daedzaek aan,~ die
wy met vele aanmerkingen zouden konnen doen gepaard gaen; doch
wy willen ons wel van deze onthouden , en ons by een enkel voor
beeld bepalen.
‚_
Eenieder kent de zaek der plunderingen. De gaplnnderden gelyk
eenen Steven , eenen Voortman en consorten wenden zich tot de re

gentie. Den raed der regentie beracdslaegt hier over en wend zich
tot het komité van conservatie , vervangende de staten provinciaal;
de leden der regentie , waer onder MM. Van Lokeren , d’llana enz.
Van
voorzien
Lokeren
zich en
by d'llane
de leden
aantreft.
van het komité,
_
weer men nog
v
eens

_ De zelve leden die reeds. over de zaak in de regentie als regtera
gezeten hebben , moeten nog eens in het komité van conservatie

over hun eygen werk oordeelen. Nn, de vraeg toegestaan of verwor
pen zynde, neemt men gemeenelyk zynen toevlugt tot de regtsban—

ken ; wanneer de zaak in eersten aenleg gewezen is, gaet men byna
altyd in appel, en eenen’raedsheer van het hof va-n appel, M. Roo—
man , is lid van het komite' van conservatie, en moet nog eens als

lid’van- het hof van appel een vonnis stryken op het geen hy reeds
geoordeeld heeft.

‘

.

.

-

‘

Wy zonden zulkdanige gevallen konnen vermenigvuldigen , doch

reykt heeft is nog geen dry mylen.

wy geloovcn genoeg gezeyd te hebben om te doenlzien hoe gebrekkig
’ onze provinciale vertegenwoordiging is, en met wat verlangen wy
het aannemen eener goede provinciale wat moeten ‚te gemoet zien.

W

hebben herhaelde mael nyttrekken nyt het rotterdamsch

dagblad den Etendard gegeven ‚ het welk tegen het gouvernement

Р. S. — Deze regelen waren reeds gedrukt wanneer wy vernomen

‚van Willem en Van Maanen eene kloeke oppositie had begonnen.

hebben , dat de kamer heden de beraadslaging over de provinciale
inrigting gaat beginnen.
’

Wy zeyden ook over cenigen tyd dat het twylïelachtig was dat de
vrye woorden van dit dagblad lang zouden geduld worden.Van hun
nen kant roemden de orangistsohe dagbladeren ten dezen opzigte
de vryheyd der drukpers over den llocrdyk. Den Messager de Gand ,
den Journal du Commerce en het overig van de orangistsche dag
bladeren wilden daer door hewyzen dat het hollandsch gouverne
ment de drukpers niet vreesde en de zelve geheel vry liet. Meer onze
twylfeling heeft niet getoefd ‘eene wezenlykheyd te worden. Den

Emden! van donderdag is meer op half blad uytgekoinen ,V weer
onder staan de volgende regelen:
‚

.

.
Vrydag a mcy.
чту Onderrigtel onze geabonneerdcn dat gisteren op den oogenblik dat ons
»blad ter pers was, de justicie , verzeld van geheel haer gespen onze papieren
“is “шепчет-легенд .‚ en na eeni e ondervragin en is den heer

hompson

on

nzen uytgever , паст het gevangen nys onzer sta geleyd, hetwelk ons lad belet
„treden-ngt te komen. и
д.
.

den den Орешин aan den Vannazsanna.
‘

Gend , den 4 mey 1834.

Alhoewel ik maar eenen werkman ben ‚ durf ik gelooven dat gy mynen brief

vel een plaatst-ken iu den Vader-lander zult geven.
’
Gy weet waerschynelyk wel, Mynheer ‚ dat er in de fabrieken blokken zyn ,
welke elken werkman moet mededragen wanneer h naar achter gaat, en dienen
om het order te onderhouden , aengezien niemand' zonder deze de werkplaets

mag verlaten.ln de fabriek van sieur D. B. D. H. zyn er ook alzoo twee blokken
die мощами-жук in het orangnie-kleur geverfd waren, maar die, sedert dat wy
het werk hebben laten steen voor onzenltleynen loon, nn zwart gesòhilderd zyn,
misschien tot teelten van rouw over Willem , die onlangs op een getouw gestaan

heeft met vier orangnie—boov mkgmhbloﬂt

dat deze blokken liwa

zyn , en dal men andere heeft moeten maken.

1 een zal zeker peyzcn dat onzen

fabriekant twee andere stukken hout gegeven heeft ‚ meer neen; huis het arm
werkvolk dat die blokken heeft moeten betalen. Wy hebben elkzâ centimen moe
tenIrigdien
even.ernog eene petitie nacr Brussel te dragen ware., wy zouden peyzen dat

’ Sedert lang beloft het ministerie ons eene communale en provin
het blokkcgeld voor de petitiedragers moet zyn, meer nu is ergeene petitie meer,

ciale wet, en tot hier toe blyven wy nog altyd in het provisoir , en
onze provincie , de belangrykste van ons ryk , is altyd door ons
Кандидат conservatie, vervangende de provinciale-staten , geadmi
nistreerd. Ons inzigt is hier geenzins van eenige leden van dit komité
te beknibbelen , want er vele persoonen gevonden worden die onder

alle betrek de algemeene achting verdienen; wy hebben enkelyk
tot doel door weynige aenmerkingen te doen zien dat onze provin
ciale administratie niets min dan provinciaal is , en hier door te doen
gevoelen van wat belang het voor onze provincie is, van in de pro
vinoiale-staten weerdiglyk vertegenwoordigd te zyn , ten cynde alle
de voordeelen'; waerb'org' en natte genieten welke eene dergelyke
administratie moet te wcge brengen.
_ l

Het k'omité vanfconservatie is zameugesteld uyt 13 leden en M.
den gouverneur die er voorzitter van is. Ziet hier hunne namen :
l' M. dan baron de Lambarts , gouverneur , voorzitter; 2° M. den
markies de Redes; 3° M. van den Hecke-Dellafaille; 4° M. Snrmont
de Volsberghe; 5° M. d’llana-de Potter; 6° M. llelias d’lluddeghem;
7? M. Piers-de Raveschoot ; 8° M. van Lokeren , geneesheer; 9° M.
Vilain XIIII; 11° M. de Smet-Bossaert; 11° M. lineman; 12° M. de
Hemptinne; 13° M. Thienpont; 14° M. d’llaenens-Piers.
Ver van door het bovenstaande getal persoonen onze provincie
vertegenwoordigd te zien, zal eeniegelyk bemerken dat, bnytcn MM.
Thienpont en d’llaenensPiers, alle de leden van deze stad zyn , en
dat eene stad moeyelyk de belangen van eene geheele provincie kan
voorsteen. Dit is misschien eene zwarigheyd die door door velen do
aendachtuiat zal vestigen. die zy verdient; maar indien meubel ko

het zal nu konnen dienen om onzen baes zyn geld , dathy voor de paarden van
den prins Agrippa Diamantski gegeven heeft, met intrest te doen wederkrygen.

O de Iyst, der
die gy'dat
hebt
Bast-de Hert
voor
:Spfráncs
en wyeestenkoopers
hebben ‘gêŕekend
hy gepubliceerd`staetde
van ons, voor zyne blokken,
36 francs
heeft entran en aangezien er 14 getouwen zyn. Gy ziet, Mynheer den opstel
ler, dat het out in onze fabrie‘ dier is; 36 francs voor twee stukken hout van
eenen voet en half lengte, is zeker wel betaald; wy vinden het zelfs een weynig
te veel , zoodanig dat eenieder van ons de entreprise der blokken voor 36 franca
zou willenv doen. Wat zal Moeder Gazette of den Messager'de Gand daer van

ze zen ._
‚
.
n afwachting dat gy aen myn verzoek , dat ook het verzoek is van het ander
werkvolk zult voldoen ‚ hebbe de eer u van herten'te groeten.

`

““ -'

Беден lower.

nuv’rnìvnannscn.
’l yHOLLAND. — s’GnAvxnnaes’, 3 nav.
‹

Onder >den titel : Ziet op u eggen , behelst den Onpartydr'ge»
eenen merkweerdigen dooh wydlaopigen artikel, weer in hoofdza
kelyk gezeyd word dat zekere dagbladen van Holland altyd genegen
zyn om kwaad, te spreken van andere landen en de zelve te bejam
meren ;_ wy zouden dit konnen gedoogen , zegt den onpartgdigsn ,

indien wy ons in een paradya bevonden , meer helaes! het tegendeel
gerekend , terw l ook het bloote lidmaatschap in cene regtbank v’an‘kooph‘mdd
ten deze niet za hinde‘räyk zin,

’

._

‚Х

b. De practiserende a vokatcn ‚ notarissen , prokureurs en sollicitant
с. De arrondissements of distrikts-kommissarissen, 0f dish.l-Lls_schomen of
 onder eenige andere benaming fungerende ambtenaren , intermediair tusschen

mité van conservatie onder een ander oogwit beschouwt , zal men
moeten overeenkomen dat 'het de zonderlingste administratie is die
men ooyt heeft weten bestaan , terwyl er meer eyfloden zyn die vol

gens de bestaande wetten zouden mogen deel maken van dit komité

lvan conservatie , vervangende de gedeputeerde staten. Ziet hier het
ewys z
~ 
‘ ’ ‚
Den art. 78 van het reglement op de provinciale staten , zegt dat
geene openbare ambtenaren van de staten provinciael mogen deel
'maken
Dolmen nu eens nazie tot hoe vervdit gevolgd is.

de rovinciale en plaetselyke bestieren.
‘
.
I Allen , die in eenig stedelyk of gemeentelyk bestier, het zy als burgemeea
ter, wethouder, schepenen, schout‚_ meyer, enz., het zy blootelyk als ledenv
zitting hebben , en de stedelyke en verdere plaetsel ke sekretarisseu, thesaurier ’

en ontvangers, zoo mede :le ontvangers bly de ste clyke armen-administratien '
godshu 'zen en b'ureaux v'an wèldadlghey :
`
,
e. Allen zonder onderscheytl , die eenige bediening bokleeden‘,‘ of iu eeni be»
_heer zyn gesteld . vraer d00r zy rekenpllgtig gemaekt zyn , of in persoon ‚к.
_regtstreeksçhe ondergescliilttheyd gebragt zyn vande staten of gedeputeerde
staten.
_ 
‚
.

" _f1 Die a’en’eenig ‘zitting hebbendelídvnn gedeputeerde staten; ol aen den gre!
‚ﬁer , bestaat in ‘den’ derden, of in eenèn naderen greed van bloedverwantschap
(я; Art. 78. Het lidmaatschap der gedeputeerde staten zal niet konnen worden 'of zwa erachap'; zult'ende echterniet voor verzwagerden ten dezen opzichte c
'fhonde worden zy, wi‘ér‘huysvroirwen elkander binnen een der gemelde gra en
uytgeoell'end door
‚
a. Regters. o enbare aenklsgers , en derzelver substituten ‚‘greﬂiera of kom‘ bestaan , en’d_e‘2\vagersehap_ gerekend worden op te houden , wanneer de vrouw,
miren-greffiers y de re цеп-дуде kollegien ‚ en alle verdere regterlyke ambtena ‘door welke de verzwalgering is' ‘ohtit’ae'n' , ‘mogte zy'n ‘overleden ; verzwa'g erung

т hoe ook genaemd , e plaetsvsrvangers_betrekkingeh daer onder echter niet

forschen feeds zitting ebbende' реп-зрели: opkomende , zal de verdere voorddn:
ring van zitting , gedurende het overige des termyns , met beletten.

f

( 2")
Dnytschman, oud 28 jaren, woonsndeslhier in de larolle-strset ; de
andere dieven zyn weggevlugt.

Den franschen afgezant by ons gouvernement , DI. de Latour«

— liet geraamte van den walvisch , is nyt Rotterdam binnen deze

Maubour , is naer Psrys vertrokken. liet is ll. Perrier, geheymschry

hoofdstad aengebragt , om er in ’s ryks musœum te berusten.

ver van _ et afgesantschap die , gedurende de afwezigheyd van lll.

de Latour , als zaekgclastigden van Vrank-ryk alhier zal verblyven.

___________

Hy is eergisteren in deze hoedanigheyd door den koning Ontvangen.
Антип ‚ 10 sier.

`-- Het hotel Torrington is door het gouvernement gekocht om er
de hureelen van het ministerie van oorlog te plaetsen , die nu in

De policie heeft in eene herberg dezer stad dry kerels «enge—
houden, betigt de daders te zyn van eenen diefstal van 10,000 fr. be

eenen vleugel van het koninglyk paleys zich bevinden.
- Den Courrier belge kondigt af datlil. Raikem , voorzitter van de
kamer der volksvertegenwoordigers , tot de bediening van proko
reur generael by het hof van cassatie benoemd is.
- Den sieur Nicolle, negociant dezer stad , is aengehouden als

gaen by den bankier Leemans te Brussel. Щеп heeft nog 4000 fr. op
hun gevonden.
_De zee-tydingen melden het vergaen van den Pegasus van Aat.
werpen. Dit vaertuyg geladen met zout en appelcienen is door de
Miranda ontmoet geweest op 49 graden noorder-breedte en 15 gra.

verdacht van den 6 april, geld uytgedeeld te hebben. Men zegt dat
dezen sieur sedert eenigen tyd teekenen vnn krankzinnigheyd gege
ven heeft.
’
- Vyf persooneu die aangehouden waren ‚ als beschuldigd van in

den wester-lengte,met vier voeten water in de kiel en geheel verlaten.

de onlusten van den 5 en 6 april te hebben deel genomen, komen in
vryheyd gesteld te worden.

voordkruypen in den weg welken men is ingeslagen , en dat men de
kramers met eene menigte lasten en formaliteyten 'bezwaert.
Ánlwerpsch Nieuwsblad.

‚— In den loop van deze week zal de kamer van in beschuldiging
stelling over de zack der plundering van den 5 en 6 april , moeten
hare uytspraek doen.
- liet hot' van assisen heeft eergisteren uytspraek gedaen in de
z'aek van eene kleyne bende dieven , van welke den oudsten nauwe
lyks zestien jaren bereykt had. Alle, uytgenomen eenen, zyn tot een
gevang veroordeeld.
‘
— Ш. Vleminckx komt zyn verslag te doen drukken over de oog
ziektedes legers, die hy toeschryft aen de toesluyting van den hals

en het gewigt van de schnkos der soldaten , het welk kan geholpen
worden met de snede van den franschen uniform non onze troupen
te geven.

— Verscheyde militairen die met de oogziekte waren aengedaen ,
zyn voor dry meenden in verlof gezonden en zullen hunne volle solde
genieten.
 Zekeren sieur Leemans die belast was met eene somme van
11,000 franken naer de_diligencie te dragen , heeft gepoogd met dit
geld te vlugten , meer is aangehouden. Men heeft nog meer dan de
twee derde der gestolene somme op hem gevonden.
— Eenen zonderlingen voorval komt te St.-Jooslen-Noodo een ge
heel huysgezin in droofheyd en rouw te dompelen. liet kind van M.
de Meuro, oud vyftien mnenden , was ziek , en den geneesheer' had
eenen verzachtenden geneesmiddel voorgeschreven. llet schynt dat

- Neer te oordeelen van het kleyn getal kramen die men np de
Green-plaats stelt, zal onze iaermerkt niet luysterlyker zyn dan in
voorigejnren , en dit kan toch niet anders wezen zoo lang men blyft

- De schnyt van sieur lierkens , welke als met smokkelvisch ge.
laden was nengeslagen , is hem onder borgstelling weder gegeven.
Die sehuyt is eergisteren weder uytgevaren. Sieur Hex-keus had in
de dagbladeren doen aankondigen dat hy twee of dry liefhebbers
dezer stad aen boord zou nemen, en dat zy er goede en gezonde
slacpplacts en voedsel gratis zouden hebben. Wy weten niet of zich
liefhebbers voor dit togtjen hebben aengeboden , het welk bestemd
schynt om te leugenstraﬂ‘en het eerste gezegde dat den eygenner
zynen visch vande Hollanders kocht, om hem als nationale vangst
zonder regten in te voeren.
‚
'
Idem.
-liet kleyn orangistsch Journal van Luxemburg is kwalyk te vrede
over het gering getal inteekenaren voor de peerden van den prim
van Orangnien in het groot hertogdom. Volgens het Willems-bladje
zelf zyn er meer 187 inteekenaren geweest op eene bevolking van
320,000 zielen , het geen 1 op 2000 inwooners maekt. liet orangnis
blndje is zelfs beschaamd over dit kleyn getal in over de geringheyd

der giften, welk hewyst dat dit land anti-ornngist is en dat niemand
zich bekolnmerd zoo min met den prins van Orangnien als met zyna
peerden. Ziet daer de nauwkeurige waerheyd in twee woorden.
Antwerpenaar.
____-___*

ВЕНЕ, 13 nu.

ken dat alles wat men tegen den geneesheer Seutin uytstrnovd

Het is by missing dat wy hebben afgekondigd dat‘het Ы. de
Jonghe d’Ardoye was, die te Kortryk, in vervanging van lds
Guchteneere overleden , tot senateur gekozen was ; het is ill. Gustave
de .lunghe die de meerderheyd van stemmen bekomen heeft, den
zelven die in het nationaal kongres meermaals tegen de openbare
vryheden en bezonderlyk tegen de godsdienstige vryheyd gestemd
heeft. Het schynt zeker dat de listen van het ministerie aen dezen

vnlsch is.

keus niet vremd zyn.

men in den winkel van den apotheker een tegenstrydig recept besteld
heeft, want nauwelyks had men het kind de voergeschrevene reme
die ingegeven of het wierd door stuyptrekkingen aengedaen en stierf
in de armen zyner moeder.

De justicie doet wegens deze zaek opzoekingen.
lll. de Heure, vader van het overleden kind , komt bekend te ma
’

- Rien is bezig met pompen te maken in den Allée Verte, die
zullen dienen om deze wandeling en de boulevaerds te besprneycn;
de gene die cr voorleden jaer bestonden , wierden in beweging ge
hragt door 4 en zelfs 5 mannen ; de nieuwe pompen zullen meer
eenen man noodig hebben.

R. - Hebt gy ook voor de peerden van den prins van Orangnien
geteekend
L.  ik 'lwas` niet par kasse in den oogenblik , anders wu die 00“

iets voor de peerden van onsen prins gegeven hebben; шпат dell
wil шаек: het werk, dit zal ik doen gelden wanneer hy zal terug

 In den nach van van 6tot 7 dezer hebben de gendarmen eenen

dief aengehouden in de pastory van Neeryssohe; het is eenen

gekeerd zyn.

М
mannen al het goed het welk zy in hun ambt bewezen hadden ‚
alle den luyster die zy den koophandel hadden bygezet , en alle de

weerdigheyd weer mede zy de nationale eer hadden gestaefd. Afsche

om hem te redden. Dit alles was meer de inleyding van het bloedig
treurspel , hetwelk stond lc beginnen.

» Jan de Wit verscheen op dien oogenblik aen de deur. Een ge

welyke mannen doorliepen de straten en herbergen van den Ilseg ,
omringelden de gevangenis van Cornelis de Wit , nytbrakende
alle slach van vloeken en scheidingen. 0p den middag kwam den

huyl gelyk dit van eene bende tigers deed de locht dreunen. Benen
matroos lostezyu musket en kwetste hem in het hoofd. Eene menigte
bandieten kwam nu aengestoven ; de twee broeders wierden 0p dell
grond geslagen , van den trap geschopt, een kwartier uers ysselyk

gewezen grootâpensionnarisl an de Wit in den llaeg aen. Meer hier

gemaerteld, en hunne lyken ga nach bebloed en verscheurd onder het

moeten wy de kronyk zelf laten spreken; want men zou ons wel
konnen betigten van overdrevendheyd.
n Jan de Wit deed Izieh nner de gevangenis brengen ‚ weer zynen

getier eener razende bolide door de straten der stad gesleept. llunM
hnyzen en die vnn alle de tegenstrevers van Willem wierden ganwh
nytgeplunderd en verwoest; Ruyter en de andere vrienden van de
Wit ontkwamen met moeer de moordenaers die hun overall)!"

broeder hem wachtte. Ну bemerkte wel eenige woeling in de straten ,
doch giste geene kwaedaerdige inzigten. Ondertusschen was eenen

een sterk detachement borgerwachten , alzoo men voor oproer be

zochten.
„De lyken der twee maertelaers wierden naar de gereglsplaeslä“
sleept en met de voeten aen de galg gehangen , onder de oogen W“
den nydignerd Tromp, die het grauw daer rond zag danssen. S’av0§1d’
wierd dit helsch tooueel weerdiglyk gesloten. De twee dooden те"

dncht was. De twee broeders waren nog geene tien minuten in elkan

den neus, neren , vingeren en teenen afgesneden en de шест?” C“

ders armen, toen eenige bergers overyld binnen kwamen; zy hadden
een dol geschreeuw gehoord; zy hadden een groot gevaer gezien ;
zy kwamen Jan en Cornelis bidden huestig te vertrekken.
n Op den oogenblik dat zy van den trap kwamen , hief de menigte
een woest geschreeuw een. Den admiraal Ruyter, toen 65jaren oud,

uythet ny gehaald. Een afschuwelyk monster op eenen grooten slee“
staende, wees die lidmaten nen den meestbiedende toe: eenen ving“
vyftien stnyvers, eene oor twintig stuyvers, eenen neus vyf‘ﬂﬂ'

hoop ellendigen het rytoyg van verre gevolgd. liet stond stil voor
de gevangenis, welke den president Adriaen Pauw kwam te verlaten
en die beweerd wierd door den kapiteyn Smit, kornmandant van

twintig stuyvers. Eenige kannibalen , zegt men , wilden zelf dit "1°!"
schen-vleesch eten.... l Den nacht alleen stelde een eyndo ад“ ‘l

verscheen aen het denrken in do groote poort en trachtte den woe

denden hoop toe te spreken. Moer de bolhamels hebbende beginnen
te schreeuwen : Weg то: den verrader! hieven zich twintig armen te

sehandtooneel.
n ’S onderendags gaf Willem III , prins van Отпущен Паши“? ’

stadhouder van Holland „een pensioen een de dry voornaamste тат,"

elyk op, en dien grooten zeeman ging vermoord worden , had den

apiteyn Smit zich niet voor hem geplaatst en hem met zyn lichaam
gedekt , terwyl hom vier berger-soldaten in het waehthuys trokken

naers лупит ryanden. I
Ziet daer de Nassauwen! l!

(3)
R. — Hoe terug gekeerd ! gelooft gy nog aan de restauratie 'l

laetste amnistien van de koningin-regente, welke voor meest alle

L. — Deze kan niet meer mislukken , en alsdan zal het onzen keer de konstitutiunnele uylwykelingen , weer van den sieur Pazuengos
zyn om de wel te geven. Wee dan do patriotten l
deel maakte, de poorten van hun land heropend hebben.
R. — Gy mackt 11 gram , madame.
 Men sehryft uyt Luyk dat het vuer in eene houille-koelniyn is
L. — Ja , ja; alsdan zullen wy die patriotten te keer geen ; wy nytgcborston en dat vyf penioonen sterk gekwetst en twee andere ‚
zullen doen gclyk men over eenige dagen te Brussel gedaan heeft
gedood zyn. 
alle hunne huyzen zullen geplunderd worden.
-—- Den minister van .oorlog is den 9te Luyk aengekomen. lien
R. - Sleek zulks uyt uw hoofd.
zegt dat hy de baden te Spa gaet‘nemen.
‘
L. — 0 neen , dit zal geschieden ; maar ook alsdan zal ik щупе
—M.
BÄlllary,
zaekgelastigden
van
den
koning
der Belgen, is den
diensten doen gelden , en den prins doen zien alhoewel ik voor zyne
’
peerden niet geteekend heb, dat het by gebrek is geweestaen centen, 10 february laetstledan te Hio-Janiero aangekomen.v А
maar dnt dit niet belet heeft dat ik , en de andere leden myner fa
- .De .ligaments-Zeitung behelst eenen langen artikel over de
milie hem altyd getrouw zyn gebleven. Uyt dien hoofde zullen lwy oonfereutien van Biberieh , waar over dit dagblad zegtfnietl stellige
gemakkelyk verkrygen dat de huyzeu der gene, voor wie wy eenige vernomen te hebben. Man bemerkt alleenelyk dat den oostenryk
genegenheyd hebben, gelyk het uwemadame,niet zullen geplunderd sollen en pruyssischen gevolmagtigen den hertog van Nassauvv en
worden. ‘Naes gerust, uw buys zal ongeschonden blyven; ik zal u by . den gevolmagtigden van Holland dikwilks bezoeken. lllen besluyt
den prins als eene orangiste doen aanzien.
daer uyt dat de onderhandelingen niet voorderen. De vraag is zoo
R. -Wat , orangiste ! Neen , madame , dit ben ik niet en ben het eenvoudig zegt de Algemeine-Zea'ting, dat zy tot geene te enwerpin
nooyt geweest. Vaarwel met uwen prins, en als gy niets anders voor gen kan aenleyding geven, den koning van Holland hoogt don duyt
het toekomende te verhalen heb , verzoek u my in rust te laten.
schen landdag en den hertog van Nassauw slechts in te willigen dit
L.  Geloof my , verlaat uwe patriotieke dankwyze, en word waar toe zy regt hebben, en zich volgens het traktaat van 15 novem
ber te gedragen. Meer het schynt dat by beweert dat Limburg hem
orangisle gy zult er u wel mede bevinden.
eenvoudig moet worden afgestaan , zonder eenige schadeloosstelling
R. ~ Geloof my , speer uwe woorden en verlaat mynen winkel.
Deze zamenspraek heeft over eenige dagen , tusschen twee damen van den duytschen landdag.
Wy meynen ons niet te bedriegen met te zeggen dat den koning
van verschillige denkwyze, in eenen winkel dezer stad plaats gehad.
van Holland geen ander doelwit heeft dan tyd te winnen. Het is niet
Wy deelen die alleenelyk aen onze lezers mede om de overdreven
te denken dat den hertog van Nassauw van zyne regten zal afzien ,
heyd van zommige orangistsche dames te doen kennen.
zelfs niet voor geld, om dat dit strydig zou zyn met het familie
О
traklaet van het huys van Nassauw. Den landdag zal ook niet kunnen
besluyten om zyne belangen te kort te doen , hoewel het afgestaan
l. A. Neut , bedienden in het provinciaal gouvernement , deel van Luxemburg van geen groot belang is voor de magt van
heeft ons verzocht bekend te maken , dat hy zich verscheyde Duytschland. Het is dan te voorzien dat er geene oplossing zal planta
maal , gedurende het vorblyf van sieur Albinet in deze stad, met
hebben zoo lang de dry partyen in hunne respektieve eysschen bly
het gewezen opperhoofd der gendsche policie heeft bevonden , meer
ven volllerden. Het is in het belang van Holland vriendschappelyke
dat den sieur Albinet hem geene inlichtingen heeft gevraagd. Nog
betrekkingen met Duytschland te onderhouden , en het hollendseh
tans had Albinet zulks gedaan , hy zou hem inlichtingen gegeven volk zou wel konnen misnoegd zyn over zynen koning, die uyt eenen
hebben die , zoo hy ons verzekerde , zoo onpartydig zouden geweest
vrong tegen den landdag entuyt eenen afkeer om tot eene schikking
zyn als onze tyding.
te komen , zou breken den band die hem aen het huys van Nassauw
Eenen brief in den Journal des Flandres geplaatst, betrekke

hecht en die zich misschien nooyt meer zou konnen hereenigen.

lyk de zending van den sieur Albinct Bernardin , maakt bekend dat
-Te Dresden , hoofdstad van Saxen , zyn zeven ryke en treﬂ'elyka
dezen agent van polieie belast is geweest met inlichtingen te nemen _
parsoonen aangehouden , betigt van tweeoudejoffrouwen te hebben ._
op het personnel van het voorzeyd dagblad.
doen wurgen om ze van hun geld en juweelen te berooven.
Men herrinnert zich nog wel dat zekeren sieur Kieckepoost , ont
werpmaker van Oost-Vlaenderen on ondernemer van den doodwa

gen , over eenigen tyd zonderlinge vertooningen met orangnie-ap

palen gegeven heeft. Nu , hy schyut in zekeren de Weert aanen na
volger ontmoet te hebben. Over eenige dagen is dezen laatstge
noemden in eene herberg de patriotten met ora ngnieappelen komen
tergen en uytdagen. Wy zullen hier de uytzinnìge vertooningen niet
aanhalen die hy met zyne orangnie-appelen gegeven heeft , (het zyn
mae'r orangisten die totdusdanige krankzinnigheden bekwaem zyn),
wy zullen enkelyk melden dat den ruststoorder is buytcn gedreven

en waerschynelyk zyne vertooningen niet meer zal herbeginuan.

—- Hen zegt dat de beraadslagingen van het kongres van Weenen
maar zullen in druk gegeven worden, wanneer zy zullen ten uytvoer
gebragt zyn.
‚
‘ 9 1
‘

— Den sultan komt een plan aen te nemen , by welk er door ge
heel het turksch keyzcrryk eene brieven-postery zal opgeregt worden.

 Den senaet der Vereenigde-Staten komt met meerderheyd van
stemmen te verklaren dat den president Jackson , ontnemende aan

de bank van New-Yorck de depots der fondsen van het gouverne
ment , de magten waer mede hy door de grondwet bekleed was had
overtreden , en dat de redens door den minister van financien by
gebragt geheel niet voldoende zyn.' Volgens eenen tgyiel" van Balti‘
more had dan maatregel van den generael Jackson e ernstigste ge

volgen gehad en hadden er vele bankeroeten plaats ‚ onder anderen
By koninglyk besluyt van den 9 mey is sieur L. P. Vander

die van de bank van Maryland , Te New-York hadden er ter gale
ganheyd eener verkiezing zware baroerten plaats gehad. De aen

brugghen, regter suppleant , in vervanging van den sieur Caru
berlyn overleden, tot regler by het tribunael van eerstanaenlcg
dezer stad benoemd.
- In den nacht van den 10 is by middel van braak eene diefte
van 2000 franken in> geldspeoien begaen ten huyze van den sieur

kiezen en hadden het wapenhuys overweldigd. Iet resultaat dat
worsteling was de herkiezing van den Jacksonist C. W. Lawrance

ha ngers van Jackson hadden hunne tegenstrevers willen beletten te
met eene meerderheyd van 200 stemmen op 35,000 kiezen.

lggermont , borgemeester van Ledeberg.
. ‚ .
_Eene diefle met braak is in de kerk van Eticbove, by Aude

*__-.___

den dan аршин van den Vmeazsanaa.

naorde begaen. De gestolene voorwerpen zyn van kleyne weerde.

—- Uyt Brugge, 9 may; schryft men :
a Il. den kolonel Vandenzanden is alhier aangekomen ten eynde
den depot van de borgerwachten in werkzaemheyd van dienst der
provincie te inspekteeren. Het onbepaald verlof der oﬂieieren van de
borgerwachlen , dat verschenen was деп laatsten april is voor twee
maanden verlengd en de kongès zyn by den militairen-kommandant
der provincie aengekomen. n

- M. llutsebo, luytenant plaats-majoor te Oostende , is in de zelve
hoedanigheyd overgegaen naar Antwerpen.
- Don sieur A. E. A. Grnwó ‚ avoné-klerk te Veurne, is by een
kuninglyk besluyt van den 9 tot deurwaarder by de reglbank van
eersten aenleg dier stad benoemd,

— M. van Rode de Schellebrouck , plaats kommandant te Meenen ,

heeft zyn ontslag bekomen met een pensioen van 2852 franken.
 M. Ad. Deschamps is te Aeth tot lid van de kamer volksverte

Gend, ra mey 1835.
Daar ik my niet geern misgrypen zou , neme de vryheyd ULd. te vragen ofhet
G. van _Beveren is . kruydenicr , op dè Slypstraet , en bygenaemd den Prins van

Orangrnen ‚ die in uwen laatsten N° figureert ouder den titel van Frère terrible
der socleteyt van de Groene Hakken,- aan geene staatkundige party behoorende ,
was het my tothier toe onverschillig van wat denkwyze dien sieur was, maar met
eenen vyand van troon en autaer handelen, dat waar my oumegelyk en tegenstry
dlg aen myn geweten. Daarom zal het my aangenaam z n te vernemen of bet in
derdaad d|en persoon is, op dat ik my о mync hoede houde.
Zult verpligteu
Eenen vriend van godsdienst en vaderland.

Aangezien den schryver van den bovenstaanden brief, in onzen
voorgaenden N° zich heeft konnen nvertnygen dat de bezonderhcden
wegens de socieleyt der Groene Kia/:laan ons waren medegedeeld, zal
hy geniakkelyk begrypen dat wy ons hier met geene persoonele za
ken willen bezig houden—Indien Aucas het geraedzaern oordeelt, de
zen kan op de bovenstaande re elan antwoorden ; wy willen ons in

deze zack geheel onverschillig ouden.

genwoordigers gekozen , in vervanging van Ы. Dugn'rolle, die tot
algemeanen geheymschryver benoemd is va'n'h'et ministerie van het

ß UYTENLAN DSCH.

inwendig.
’
— Eene diefte van zeshonderd franken en eene pendule , is te

HOLLAND. — s’Gnsvmnnez , 9 met.

Leuven ,ten huyze van lll. Van Munster begaen.l

’

—- Den Spangniaerd Pazuengos , die zich zoo vele moeyte gegeven

heeft om den wyngaerd-kweek in Belgien te vestigen , komt dit land
te verlaten, om ш Spangnien weder te leeren', ten gevolge der

.Den baron Verstolk van Soelen word voor het eynde dezer

maend alhier verwacht, de werkingen van het ministerieel kongres
van VVeenen zullende, na _men verzekert, den 16 mey eyndigeh.

' Het Handelsblad deze tyding mededeelende , doet de zelve volgen
door deze regels: ’
_
«Volgens eenen besonderen brief ayt Weeuea «завезёт! aen
‘t

(4)
een koophandelhuys van deze stad , zou het schynen dat de confe
rentien nog niet zullen ophouden, meer dot eenige leden van het
lâongres zonden ternglteeren . 0111 door anderen vervangen te wor

Wagenaar', 41 jaren , kammaker , met Gertrude Piuwel's, 37 jaren, h'uyshoud
ster, beyde Beerstege. — Angelus van de Walle , 24 jaren , condulttenr, Brydel
stlcgî, met Bcrnardma van Doorsselaere, 3G jaren, bezondere, Goude-Leeuw

p ae s.

В". 11

Overledena van dew'llot den 10 may.

— De Staats Courant sprechende over den yzeren weg van Belgien,
zegt dat Holland ook zulken weg niet missen kan ; maer dat, om
de noodlge gelden hier toe te bekomen , er eene soc-ietcy van action

narissen zal opgeregt worden, onder den titel van :Neerlandacho

Isabella van Hamme , ond`7 1'2 jaren , Akkerghem laets. — Helena Loef'
8 meenden, Reep. т Pieter de Laeter , 55 'aren , winEelier, Kalanderberg. _
MarlabClavlere ,_24 jaren , dienstmeyd . Byio et — Sophia Cnssoret , hnysvrouw
Schelllnck , 47 jaren ., St. Lievenstraet. -YMaria Seya , 30 jaren , dagloonster ,
Koeypoortstraet. - Maria «le Menlcnaere . 4 meenden , St Lievenstraet. —

moeke/nappy van den geen» weg.
Joanna de Ruddere , weduwe Wieme, o' jaren, buyten de Brugsehepoort _
- Onder de Belgen, die sedert de omwenteling alhier hun verblyf Anselm Yerpeeten, 24 jaren . solitaet ‚ militairehospitscl. —- Gerard Буи, 45 j2
ren , fabriekant, Slypstraet. _ Christina Milne, 3o jaren , dienstm' yd , Затеи
gevestigd hebben, bevind zich den gewezen minister van het inwen
straet.  Joannes-Ba tistc Lehegue, 82 jaren, kanonìk van St. Bavo , Volder
dig by het vervallen gouvernement , den sieur van Gobbelschroy. Ну straet.  Maria Marlo-r', 9 jaren , Fort. — Beatrix van Belle, 4 jaren , Kanonik
heeft eergisteren met den sieur van Doorn, tegenwoordigen minister street: — Esther de Huy, 1| meenden , Vildcrstraet: - Francisca van Damme .
1 1/2 jaar., A оцени-ш. —- Augustinus Vilain . 19 meenden. Schuerkenatraet.
van het inwendig , eene zeer lange onderhandeling gehad.
— Delphine oogstoel . 5 dagen , Hnydevetterken. —- Jan d`Hondt, 23 jaren ,

- M. Thompson , nylgever van den Elendard, heeft te Rotterdam
versoheyde ondervragingen onderstnen. Men zegt dat hy , wanneer

Wever, Chartreusenhnm. - Louisa маты, 21/2 jaren,

root Meerhem. ——

Barbara Platerrc, 1 jser,” Zakkehandstraet.  Joanna de

medt, huysvrouw

het regterlyk onderzoek meer gevourderd'is , alhier zal aengebragt

van der Vennet, 43 jaren . Kortrykschcstraet. - Maria Audenacrde, weduwe
ßenon , 68jaren . 'YperstraeL — Auguste van der Kerke, 3 meenden, Annoncia

worden.

destraet. — Gnilhelmus Schepers , 52 jaren, bakker, huytcn de Saszchepoort.

- De troepen zullen met den 15 jnny nenstaende de kampen van

Ryen en lOirschot betrekken. De aenbestedingen om het noudige te
leveren zyn reeds gedaen.
- Den generaeltvan Gorcum , kolonel genie , diezoo langen tyd
te Gend geresideerd heeft , komt te overlyden.
- Цен heeftde dagbladen nyt Java ontvangen tot den 28 decem

KOOPHAN DEL.

ber ; zy belx'elzen geen staetkundig nieuws van belang. Те Java stond
den prys van den kaEé 'aen 34 guldens de picol , en te Samorang een
Söŕiildens. Den ryst'stond te Batavia , volgens do qualiteyt , van
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-Ã- Den graef Réal'komt schielyk in deze hoofdstad te overlyden.
~ Den graef de Celles is door den koning tot buytengewoonen
racdsheer van staet benoemd.
- Dekanter zal in jnny ontbonden worden; de kiezingen voor

de nieuwe gedeputeerden zullen op het eynde der zelve шлет!
plaets hebben.
 Den Moniteur behelst een gewigtìg rapport van de kommissie
gelast met hcl: onderzoek der wet op de donanen. Die komlnissie
heeft den ministerieelen tarief in byna alle deszelfs deelen vermin
derd. Aldus , om maer te spreken van het geen Belgien betreft , vin
den wy de regton op de steenkonlen met een derde verminderd , die

op do gegotene yzers met 6 franken , die op de geslagene yzers met
6 franken , die op de wollen met 20 °/„ van dorzelver'weerden , en
die op het vlas met 15v franken. Wat aengaet de granen. en lynwa-A
den , daer over heeft de k'onllnissìe niets beslist.
-— Benen twist is eergisteren tusschen de agenten van policie en
eenige studenten opgeresen. Verscheyde dezer laatsten zyn aange

houden.
-ICragtens een koninglylt bevelschrifl van den 18 der ~voorledene
maend zyn dc nationale wachten von Lyons , la Groix-Rousse, la

Gnillotière en Vaise ontbonden geworden.
— De policia komt den invoer van het zwitzersch republikaensch

.
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Rusland.

Hope en Comp. 102

11

Insc. groothoek. -

3/8

и

Brazilian. Leaning 1823. . . 78 3/8

dagblad l’Europe centrale in dit koningryk te verbieden.

-De feest des konings iste Toulon doos' een ongeluk gestoord ge
weest. Terwyl de fransche schepen op de roede hun geschut losbra nd
den , deed de amerikaenscho fregat United-States het zelve , meer
hare kanons met ballen geladen zynde , zyn er op het fransch linie
schip den Safran zeven mannen bereykt , waer van twee gedood
zyn. Den luytenant der alnerikaensche fregat is by den franschen
kommnndant aen boord verschooningen komen doen, die zeer kwa
lyk ontvangen zyn. Alle doI Amerikanen die aen land waren, zyn

dadelyk moeten aen boord geen. Denkanonnier-meestcr der amc
rikaenschefregat' is in de hoeyen geslagen. Men zegt dat den zee»
prefekt 5000 franken geweygerd heeft welke den lcommandant der
United-States hem voor de geïwetsten aanbood', voorgevende dat

zulke dingen door zyn gouvernement moesten beslist worden.
— Шеи verneemt nyt Lyons dat , niettegenstaande de=rnst hersteld
is, men dagelyks nog hnyszoekingen doeten persoonerraenhoud.
Eene ver adoring van werklieden heeft.alhier pluets gehad. Een
mbynde dat et werkvolk eene verhooging van vvcrkloon ging vra
gen, en de militaire magt heeft >aenstonds de vergaderptaets doen
omzetten.

BORGEKLYKEN STAET DER. STAD GEND.
Намаза/деп шт den 7 may.
Dcsiré Desy, oud 28v oren', harometermaker , Coupuregang , met Sophia _de
Bruel., 27 jaren , zonder eroep, te Oostakker. - Daniel van den Bogaert, 35 ja
ren, lecrmuker, lange Wyngserdstr'aet, met Natalia van Нины, 27 jaren,
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Zanrl.
01.12.
пони.
fr. c. fr. c. fr. c. fr. c. fr. c. fr. c.
Koolzaed . . . . . . 24 и 27 п 95 п 95 25
1o н 10 50
Heulzaed . . . . . .

25 50

24 50

n

n

‘dem OEÚEIJ навек.
Сдше ing, ‚ . . . .

n
[З

11
11

11
22

n
u

n

11
n

Hennip. t. . . . . .

1

11

15

n

102

n

Lynzaed . . . . . .

18 и 22 n

11

п

94 50
n n

94 11

n

ч

t» я

8 50

П
9

’l
"
9 50

n
Il

9 И

"

'

"

12 50 15 50

Quinquet-Olie . . . . . . . . . . . . 101 в 101 25
Lantern-Olie . . . . . . . . . . . . . gg s 99 25
BOKS VAN PARYS, van nu lo 11er.
Renten
OPENBARE
5 p. 0/1,
FONDSEN.
........

EERSTEN
105 2g
COURS. LÀETSTEN
|05 go
COURS.

COURS
105
TAN20DEN

Renten 3 p. v/o. . .
..
Napelsche Rente . . . . . .
Eeuw. spaans. Rente .

79 2
6 35
73
и

7
o
9% 45
73 3/4

7
20
98 g5
72v 1/2
83 ‚и

Koningl. spaens. Leen.

83 1/2

84

Spaens. Rente 3 р. 0/0. .

44

44 5_8

43 3/4

Leaning der Cortés. . ..
Roomsche Leaning. . . .
Belgische Leaning.. . . .

11
п
95 3/8
99 1/4
,
LONDEN, 111111 8

2
11
9 ll2
99 1/8
atar.

‚в 5/3
95 58
99 1/8v. l

Gecons. 3 . °/о .  . . . . .
Breziliaenldhe leemng . . .

1/4

92 1/2
76 1/2

11

Belgische leenin . . . . . . .
Hollandsche wer el. schuld .

99 1/8
52 1/4

WEENEN, nu 2 sur.

lt'ltalliken . . . . . . ‚ . . . . 99 5/32 [I Bankactien . . . . . . . . . . 1262 1/2

buondere j Lakenmerltt.- Marcelinns Boone, 30 jaren , metser , te Zwynaerde ,

met Coleta Ueliebeyt, 28 jaren , dienstmcyd , P ottersgracht. — Bernard Car
rée , 21 jaren , spinner , met Isabella de Paepc , 36 jaren ‚ kantwerkster , beyde
Brandstraet. — Lieven Henry , 25 'aren ‚ blckslager , Grysber , met Maria
Mlaert, 19 jaren, zonder beroep, orte Beenhouwerstract. — `uilliclmus de

8 25

DRUKKERY VAN J. F. BLOCKEEL ,
п s'r. Baars , n“ 16 'rs , om.
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DE N VADE RLAN
'VAS'
De Belgen zyn ge
darten.l
meer zy verdragen geene s avern .
Kuna Ansi. V.

DONDERDAG 15 МЕЧ 1834.
vn“A

п

'

им

Art. 5|. Den raed heeft het regt van de voorstellen, die hem gedaen worden ‚
'e verdeelen ofte veranderen.
Art. 52. Alle beslissing word enomen by absolute meerderheyd van stemmen.
1n geval de stemmen verdeeld zyn is den voorstel verworpen.
Art. 53. De zitting word geopend en gesloten door den voorzitter. Zy begint
altyd door de lezing van het verslag der voorgaande zitting , hetwelk aengeno

BELGIEN.
’Bsnsssr. ‚ 14 nav.
‘ma DIE vonxıvznrsoxuwoonınøını.

men en uytgrschreven word volgens den art..... der tegenwoordige wet.

Zitting ran den 12.

Art 54. Het is toegelaten aen elk lid in het verslag te doen stellen dat zyne
Item aen de aengenomene

Voorzitter M. llaikem.

In deze zitting heeft de kamer tot den artikel 86 van het ontwerp
to "littth
de rovineiale
ting aengenomon.
_ gehouden
'nlılıvlllãre
van den iııri
13 lãıeeft'
de kamer zich bezig
niet te beraedslagen hoe langen tyd er aen het gouvernement moes;
tocgestaen worden om de beslissingen van den provincialen rae
goed te keuren. Men had 40 dagen voorgesteld ‚ meer dit is verwor
pen , en diesaengaende is er niets besloten.
_
Een ander punt is ook het voorwerp van lange beraadslaging ge
weest ‚ te weten : of het gouvernement het regt had de akten er
provinciale raden te vernietigen. Dezen artikel is naer de centrale
»aktie terug gezonden om eenen anderen opstel te ondergaen.

beslissing is tegenstr dig geweest ,

zonder te

mogen eyschen dat cr de reden zyner weygering wor e bygevoegd.
Art. 55. Uytgenomen in een geval van noodzakelykhe d, door de twee derde der
tegenwoordige leden herkend ‚ maekt den voor-zitter et order van den dag be
kend, ten tungsten da s voor de beraedslagin na de vergadering geraadpleegd te
hebben. Het word alsdan in de zael aengcpla t.
Allen voorstel die aan het order van den dag niet is , zal in geschrift een den
voorzitter moeten gegeven worden, en door t_wee leden moeten ondersteund
zyn.
›
Dã vergadering zal den dag bepalen op welken den voorstel zal uytgebreyd
'or en.
‘
Den voorstel zal niet mogen beraedslaegd worden , indien hy door geene‘vyf
leden teu minsten ondersteund is.
ı
Het vervolg in den toekomenden Nv.
д
I

Van den provinciale» raad.

Den raad der ministers is gisteren vergaderd geweest. Men zegt

Art. 4|. Den provincialen raed houd zyne vergaderingen in de hoofdplaats der
provincie. _
_
_
Art. 4a. Alle de sessren va_n den raed worden door den gouverneur , in naam
desArt.
konin
s
eo
end
en
es
oten.
43`.BD,eigi raped vergagdenl zich jaerlyks uyt volle_regt den eersten dynsdag
van july , om tien uren ‘s morgens in gewoonelyke zitting. Hy_vormt zich onder
het voorzitterschap van het oudste lıd, bygestaen door de Jongste leden , als
sekretarissen.

_

_

_ _

Behalvens deze zitting, mag den koning den raad in buytengewoone zitting
byeen vergaderen. De hyeenroe‘pingen worden gedaen door den gouverneur by
geschriftin hunne woonst bestel .
_ _
_
. Art. 4. Den duer van de gewoonelyke zittingis van i5 dagen; hy kan maer
verminderd worden met eenparige overeenstemming van den gouverneur en d_en
med; by kan vanacht dagen vermeerderd worden _door eene bezondere beslis
sing van den raad; maer hy kan boven dien tyd met verlengd worden zonder
de uytdrukkelyke toestemming van den gouverneur. _
Art. 45. De vergadering onderzoekt de magten van ieder harer leden en oor
deelt over de betwistingen welke dlesaengaende zoude konnen gedaan worden.
Zy kan niet beraedslagen , indien niet meer dan de helft der leden door de wet
vastgesteld ‚ tegenwoordig zyn.
_ _
Art. 4G. Na de herziening der magten leggen de provinciale _raden den vol
cndcn eed af : п Ik zweere dc konstitutie en de provinciale inrigting te onder
ıouden. n

Art. 47. Den raed by het openen van elke sessie , benoemt eenen voorzitter
eenen ondervoorzitter en vormt zyn bureel.
Art. 48. Den raed bepaelt , door zyn reglement, de wyze volgens welke hy

dater belangryke staetsbrieven aen het gouvernement zyn toege
komen.

 De tyding der benoeming van h1. Raikeni, tot proknreur
generaal by het hof van cassatie , is van allen grond ontbloot.

_ Eenen transport van elf wagens met krygsbehoefteii is uyt Aeth
alhier nengekomen.
— M. Davigııon is ziek en zal waerschynelyk met М. Smits niet
konnen naer Parys vertrekken. Dezen laetsten zal alleen derwaet'ds
afreyzen.

-— Vyftien overloopers , waar onder zich 13 Hollanders en 2 Pruya-I
sische bevinden , zyn alhier aangekomen.
— Benen hollandsehen overlooper , die alhier was aangekomen ‚
heeft middel gevonden om eene vrouw dezer stad te bedriegen , met

haer eene kopero keting voor 15 franken te verkoopen die geene 15
centimen weerd was.

_

-— De brigade der gendarmery van Bruisel is met 16 mannen ver
meerderd geworden.
.
 M. Navez die een groot schilderstuk nner de tentoonstelling van
Parys gezonden had , komt eene medailie der eerste klasse te bekomen.

— De aepbesteding der werken voor het aanleggen van den weg

zyna attributien uy toeíl‘em , zich regelende volgens de tegenwoordige wat.

met yzere spoorslagen tusschen Mechelen en deze hoofdstad zal den

Dit reglement
zal aenvan
de goedkeuring
des konin
onderworpen
i Art.
49 De zittingen
den provincialen
rae szyn
openbaar, zyn.
uogtans ver
gaderen zich de leden in geheym komité op de vraeg van i_o _leden ‚ of op het

27 dezer placts hebben.
~ Den 20 dezer zal den eersten steen geleyd worden der nieuwe

verzoek van den gouverneur; de vergadering besluyt of de zitting in bet open

kerk van St. Jens-Molenbeek , buyten deze hoofdstad. Z. Hoogw. den
artsbisschop van Mechelen , den gouverneur dezer provincie en de
ambtenaren der gemeente zullen die plegtigheyd bywoonen , ter

baer mag voordgezet worden over het zelve voorwerp.
Ari. 50. Den raed stemt met luyder stem, ofb opstaan en nederzitten ; nog
lans liy stemt altyd met luyder stem en by name yke oproeping op elke beslis.
ıing in het algemeen. De voorstellen van kandidaten ‚ de benoemingen , de her

roepingen en de afstellingen geoehieden alleen by geheyme stemming.

i

welkers geheugenis er goude, zilvere en bronzene gedenkpenningen
geslagen zyn.

m

AEN DEN OPSTELLER VAN DEN Ï'ADERLANDER.
UEd. heeft my over eenige dagen het verlangen te kennen gegeven
van te weten op welke wyze den sieur Metdepenninghen , die in de

der , gelyk dit der francs-maçons , voor de zaêk van vader Willem
kon worden. lly peylde dan met zyne gewonnelyke kunde den grond
in de logia der Vrais-Amis, maer ondervond tot zyn spyt datde leden
dezer logic niet van zin waren hunnen eed te buyten te gaen , om

logie der Vrais’Amî'r frane-maçon ontvangen was, Venerabelen van
den'Septentrion geworden is. Met genoegen zal ik heden nwe nieuws

zich met politieke zaken te gaan bezig houden. Sieur Ch. Vervier kon

gierigheyd voldoen.
Wanneer wy onder het dwangbestier van den willekeurigen Nas

gen zoo ver niet uyt van het voornemen van broeder Metdepennin

lauw het hoofd buygden en onder de ketenen van slaverny gekromd

ghen te volgen.
Doch deze mislukte pooging kon onzen sieur niet moedeloos ma

wel op den toon van Bilderdyk zingen , meer strekte zyne navolgin
‚

gingen , moest men bewyzen van slaef‘scbo onderwerping gegeven
ebben een het stelsel van het gouvernement , wilde men zich op de
lyst der kandidaten voor eene plaats of bediening doeii stellen; aen
gezien byna alle de openbare ambtenaren , wiens voorspraak men
meest noodig had , francs‘macons waren , begon men geıneenelyk

met zich in eene logie als vrymelselaer te doen aenveerden. Met een
diploma van metser deed men alsdan meer dan met vele getuyg
schriften van kunde , van goede zeden en gedrag. Dezen weg heeft
sieur lletdepenninghen insgelyks ingeslagen , en dezen stap heeft
hem de pluets van advokaat der aecynsen, oFanders gezeyd, van ﬁska
len advokaat, doen bekomen. Toen de omwenteling in 1830 uyt
borst , en dat het nationaal kongres de Nassauwen voor eeuwig uyt
Belgien gebannen had, ondernomen de betaclde creatiiren van Wil
lem door alle inogelyke middelen eene tegen-omwenteling te doen
ontstaan , en poogden alles werkstellig te maken om het verdreven
orengnie—ras , niettegenstaende dan volksvloek met welken het be
stempeld was , in ons landterug te brengen. Eenen der zoons van
d'en overmoerdykschen Satrape, den brandstichter van Brussel, Fro

ken. Verstond sieur Vervier den hollandschen dichter Bilderdyk
wol, sieur Metdepenninghen wist zynen Virgilius ook en kende do
vermaerde spreuk
Audentes fortuna juvat.....

en nam voor zyn voorgenomen oogwit te bereyken. Hy wende alsdan
de oogen naer den Septentn'on , en trof aldaar de mannen aan die hy
zoeht. Door zyne ıtreelende tael wist hy welhacst de gunst der broe—
ders van deze lagie, die, uytgenoman eenige, overdrevene orangisten
waren , te winnen. Een zonderling geval bregt niet weynig toe om

den zetel van Venerabelen aen den sieur lletdepenninghen op tedra
gen. Ziet hier de zack.

Op den oogenblik dat den ﬁskalen advokaet den вершим ten
voordeele van nader Willem voornam te exploiteren , bevond deze
logia zich zonder Venerabelen. Den sieur Ivo Stevens , broeder van
den uytgever van dan Journal de Gand 'nu eygenaer van den Messa
ger, die de plaats van Venerabelen bediende , was met den welge
kenden Ch. Durand , ook broeder van den Septenlrl'on , neer Holland

derik den Mítraílleur, was aen het hoofd der Fra nca-maçons, en dezen

ęvlugt, alw'aer den eersten letterzettcr en den anderen opsteller van

stelde alle zynen invloed te werk om zyne mede-metselaron langs
zynen kant te krygen. Den ﬁskalen advokaat , sieur ll. Metdepennin

den Journal da La Haye wierden. Wie anders dan sieur ll. lllotdepen—
ninglıen kon den weduwrlykcn staat. dezer orangistsohe logie doen

ghen , met eenen arendsblik voorzag insgelyks van wat nut een or»

eyndigen 't Wie anders dan hy kon het opperhoofd van die werkıael

(2)
ll. Jan-Baptiste-Ignncius-Andrees Lebègue is alhier overleden den

Миши, 13 ш.

Den genaamde'n L. Melis , oud 18 jaren , reed zondag avond met
eenen ledigen wagen door de Keyzer-straat; den toom ontsnapte
hem, en den zelven willenda hernemen viel by van den wagen ,

{так van een wiel hem over het hoofd reed en het zelve verplet
ar e.

'

— Siaur J. Levoir, welken met andere vreuidelingen uyt het land
gabannen was, is eergisteren alhier terug gekomen, het besluyt

zyner uytdryving zynde ingetrokken.
-Zondag namiddag is aan de Ввода—роем door dan oﬁcier der
wacht, in eene chees, een pak brieven in beslag genomen en aan de

bevoegde overheyd gezonden.
GEND, 15 nel.

Onze gendsoha orangisten, die zieh zoo vele moeyte gegeven
hebben, om uyt te strooyen dat de Nassauvven welhaast zouden terug
komen , weten niet meer wat zy zouden uytzoeken om aanige
ligtgeloovigen nog te bedriegen. ongelukkiglyk voor hun zien zv
dat wy bynn het vierdojaer onzer omwenteling gnen vieren , en dat

dagelyks meer en meer hunne hoop van eene herstelling verdwynt ,
zoodanig dnt den sieur Borluut-d'lloogstraetan met geheel zyn buys
gezin aan eene restauratie begint Ie twyﬁ‘clen. Eenen der geudsche
inteekanaran voor de paarden van Diamantski meynt eenen onfnal

8 dezer maand in den ouderdom van 82 jaren. Hy was priester se
wyd te Mechelen in 1777 en wierd geheymschryver van Mgr. J. A,
Brenart, bisschop van Brugge; hy volgde Z. Hoogw. wanneer hr
door de fransche omwenteling gedwongen wierd te vlngten , en hei
was in zynearmrn dat dan bisschop van Brugge in 1794 , to Auholt
zynon
geestis gaf.
.
’ ‘i
In 1802
hy kanonik der kathedrale kerk van Sta-Bavo benoemd
welke weerdiglieyd hy tot het laatste van zyn leven heeft blyveii
bekleoden.
_.. Maandag om elf uren des morgends , is eenen student onzer
hoogaschool , M. Jules Delcroix genoemd, in de Leye achter Akker
ghem verdronken. lly was met eenige zyner medemakkers, die ook
niet konden zwemmen , zich gnen baden. lly is nauwelyks vyf minu~

ten onder het water geweest , doch alle middelen om hem tot lov..n
terug te roepen zyn vruchteloos geweest. M. Delcruix was van Door`
nyk en legde zich hier op de studia der geneeskunde toe.

Gisteren om dry uren des namiddags heeft in St.~ñlichíels de
begraving plaats gehad van dien verdronken leerling onzer hooge.
sehool 31.1. Delcroix.
— M. ll. Bracq , professor in het seminarie alhier, komt tot hom,—

rsiren kanonik der hoofdkerk benoemd te worden.
-— De residentie van den notaris C. L. de Coninck is verplnetn

van Mouscron naar Kortryk. De residentie van den notaris A.Krouck

baren middel van herstelling der Nassauwen uytgavonden te hebben,
met te zeggen dat hy eene prophetic ontdekt heeft die du'ydalyk

verklaart dnt in 1836 het huye van .Orangnien in Belgien moet
heersehen.

hauts is verplaatst van Cuerne te Kortryk. De residentie van den no
taris J. B. Lecroart is verplaatst van Pottes te Mouscron , en de sense.
bodene ontslagingen door de sieurs J. B. van den Driessohe , notaris

ta Aerseele , en J. F. de Kever , notaris te Melsele , zyn aangenomen

Deze voorzegging zal wuerschynelyk eene plaats vinden in den
Zyn verder benoemd tot notarissen : te Wervicq , in vervanging
prulalmanak van den sienr Snoeck ; inderdaad het il het beste go

van den sieur Renard , Ш. F. С. Vuylsteke, lid van do kamer dar

bruyk dat men van de zelve kan maken.
volksvertegenwoordigers; te Cucrne, in vervanging van den sieur
Krouckhauts, den sieur С. Е. Carctle , notaris-klerk te Kortryk ,te

Sieur Cb. Froment heeft verzekerd dat hy binnen de maand
шву, vergezeld van bsën,in deze stad zynen intrede zoude gedaan heb
ben. Zoo wy vernemen , zyn er reeds vele orangisten die aan deze
prophetic beginnen te twyﬁelen , aangezien de helft der maand
reeds verloopen is , en er nog zou weynige toebereydselen tot zyne
inhaling gemaakt worden.

Den opsteller van een orangistseh dagblad von Lnyk , le Rappel
genaamd , tracht de beestenkoopers te vertroosten met hun bekend
te maken dat hy eenen brief von deu prins van Orangnien onder de
oogen liggen heeft «die de levendigste uytdrukkingen van genegen
heyd behelst voor de Belgen die hem zyn getrouw gebleven. u
_ Nu , aangezien den brief van Diamantski aan de inteakenaren van
zyne pecrden is toegestierd, zul het land gemakkelyk de getrouwe
onderdanen van Agrippa konnen tellen met de lysten der inteeke
neren na te zien.

Sieur G. Moens zegt nog verder in zynan artikel dat dan prim
(van Orangnien) к tot tranen toe is bevoegd geweest voor de oorzaak ge
wiss! te zgn van zoo vela slagtotfers en plunderingen. n
` Wy zouden inderdaad nooyt gedacht hebben dat den prinsv'an

Oost-Vleteren , in vervanging van den sieur Térner , den sieur
L. A. de Roo , notaris-klerk te Yperen; te Aersecle, in vervanging
van den sieur J. B. van den Driessche , zynon zoon den sieur Ivo van

den Driesscha , borgemeesler der gemeente ; te Melsele, in vervan
ging vnn den sieur J. F. de Kever , zynon schoon-zoon E. F. Braye,
notaris-klerk ; te Vracene, in vervanging van den sieur P. F. Geerts,
den sieur F. Bogaerts , notaris-klerk te Rupelmonde ; en te Ninove,

in vervanging van wylen den sieur Dauw , den sieur F. van Impe,
sek'retaris der regering dier stad.
 Den 12 dezer is lll. Temmerman , pastor van Waasmunster, len
do gevolgen van eene lange en pynelyke ziekte , overleden.
- Een koninglyls4 besluvt beveelt het aanleggen van eenen weg,

tusschen denI weg van 2' klas van Dendermonde neer St-llikolaeì
en dan weg van Lokeren naar het Vlnemsch-lloofd.
‘  Den budget der Vinkomsten dezer provincie voor het dienstjser

1834 is by een knninglyk besluyt van den 9 dezer op de mama un
466,591 franken 10 centimen vastgesteld.

-Een koninglyk beslnyt van den 7 dezer magtigt de regenlie

ijn van zulke belydenissen te doen.

van Brugge de stadelyke regten op den aldaer verveerdigden gene
ver vast’te stellen op 30 centimen par dag en per iedere beslag»,
weekings- of gistingskuyp ‚ en de ontlasting voor dan uytgevoerden
genever vast te stellen opti franken par hektoliter geuever van 50
graden , volgens den uleoolmeter van Gay-Lussac.
-

l Gisteren om tien uren en half is den plegtigen lykdienst , tot

— De koningin der Belgen heeft aan de religieuzen Theresianen
van Brugge , eene geldsomme doen ter hand stellen, om de aan hun

tavenìs der ziel van lll. Lebègue, kanonik der kathedrale van
Ste-Baefs, in de hoofdkerk gezongen geweest.

klooster reeds begonnen werken voord te helpen. Hier door heeft
de koningin een bewys van bezondare gunst willen geven aen вен

Orangnien zoo openhartig zou gesproken hebben met zich de oorzaak

te herkennen der plunderingen en slagtoifers , en nooyt hadden wy
durven denken dat de orsngisten zoo onvoorziglig zouden geweest

Ш

worden, alweer eenen velleplotter, eenen pruykmaker, eenen bedeau,
eenen gratenkuysseher an zoo vele andere merkwaardige persoonen
ruoesten uytmunten ‘t Ook wierd by gekozen , doch niet zonder er
vela moeyte te hebben toe aangewend. Hy had de broeders van den

Septentrs'on , die den grootsten invloed op da andere hadden , weten
langs zynon kant te krygen en hun wys gemaakt dat zy eenen Vene
rabelan‘moestcn kiezen die goed ‚ «мири/ют! ‚ olytig en orangistsch
was. Alle hoedanigheden die by hem tot eenen zekeren graad te

vinden waren.
lien kwam dan overeen van den sieur Metdepenninghen als Vene
rabelen te kiezen , maar dezen , willende beproeven of de broeders

nyt den Septenm'on regtzinniglyk voor hem genegen waren, gaf
voor dat by niet zou hebben konnen aanvaarden ‚ uyt hoofde пупе;
menigvuldige bezigheden, doch , indien het den wonach van gehn] de
logia was dat hy die weerdigheyd zou aangenomen hebben. Men moet
het yzer smeden terwyl het heet is , zegt het spreekwoord, en de
vrymetselaers uyt den Septenln'on deden dit ook. Aenstonds wim-d de
logia in buytengewoone zitting byeen geroepen , en den yzeren broe
‘der, in hoedanigheyd van Venerabelen «Готов, ‚deed den voorstel
om sieur Metdepenninghen te kiezen; dan uytslag van den keus deed
nien dat dan voorstel wel was gesmaakt geweest, en sieur ll, паша

nninghen wierd tot Venerabelen van den Septentn'on uytgeroepen.
Nauwelyks was dezen advokaet aan het hoofd der logia, of een

groot getal overdrevene onengisten wierden als vry-metsalaers ont
vangen , en kwamen het getal der reeds bestaande vermeerderen.
Voor den oogenblik zal ik UEd. de lyst der nieuwe metsersknnppen
niet toestieren , deze zal in eenen onderen brief hure plaats vinden ;
ik wil u alleenelyk er eenige noemen , ab- сто diaoe omnes . den ver

franken zonder het bessemgeld ; dus kan men gemakkelyk denken
dat dan opsteller van den Messager de Gand, niet zeer gretlgttll
om dit sommeken te tellen. llaer met alles is er middel, .ook 0N

eenen franc-maçon zonder geld kte doenaenveerd worden :` sleur СЪ
Froment wierd, nls vry-metselner van den Septentrion, gratu ontvan»
gen , uvt herkentenis om dat by zoo wel volgens den zin der logre,
in het dagblad van broeder A. B. Steven schreef.
Volgens het geen ik UEd hier kome te melden zult gy reeds kon

nen denken wat er in de logia moest verrigt worden. Ondertusth
bevonden er zich ’nog twee of dry pntriotten onder het groot geïll
orangisten, meer men wist welhaast zich van hun te nntmaken— Z!

wierden onder het een of onder voorwendsel, zonder dat het reglt'
ment , dat zy alle gezworen en ondertoekend hadden , gcconsulleet
wierd , gëozrpulseerd zonder form van proces. Men had поташ!“
patriotten niet vergeten wanneer , in het begin dor omwenteling,
er kwestie was aan alle de broeders een jaar cotisatie voorop NÚM"
geven , om aen den broeder du Foor, proprietaris van het МИМ, Ч"
jaar pacht te kunnen betalen.
_ d

Zoo slecht was den toestand der financien in de logie op ¿il il '
punt, meer sedert dien zyn de financien verbeterd , want тент“
rekenen dat er sedert de omwenteling ontrant 50 nieuwe {пш

maçons aenveerd zyn , die elk 120 franken par receptie gaven» na
welk voor de logie eene somme van 6000 franken пунше“ ‘
men hier byvoege de 60 franken die elken ‘fry-metselaar то“ ge:
ven om den greed van compagnon of meester te bekomen en de Il"
woonelykeootisatie
en men zal konnen oordeelen
van 18 franken
dat de ﬁnancien
die Piefkes:
van
jnerlyksomh"
de Поет ш“ _SI

moorden Dixon en den sieur Em manael-Rogist. Sieur Froment „been

lyk verbeterd zyn. Ook hebben de broeders uyt den ИМЕЮ,”
geenen kost gespaard om verbeteringen aan hun lokaal NB "di‘t‘îb

ook nog in den вертится te ontbraken, meer eene „серпами 120

gen 3 eenen nieuwen vleugel isaen‘de logia geboude IDW

\
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d1'rlsr hetwelk reeds aen de godvrnchtigheyd van een lid harer ko
лапши familie een deel van zynen luyster moet toeschryven.
-Ds kamer van koophandel en der fabrieken van Brugge , heeft

deren der godshuyzen niet zou willen verslechten om die van l.
den groef to verbeteren. In 1829, onder het bestier van Van Doorn ,
van rampzaliger memorie , had lll. Ch. d’llane aen de administratie
der hospicien gevraagd eenen waterloop tot op hunne landen te

aan de kamer vertoogen toegestierd ten voordeele van den voorstel
vsnl. de Foere , strekkende om eene bescherming te verschaﬂ‘en

aen de belgische vlag door de inrìgting van eene krygs-zccmagt,
alsmede om uenmoedigingen te vergunnen aen den scheepsbouw en
om de wetten op de visch-vangst stiptelyk te doen uytvoeren.
-De vremde doserteurs die te Oostende waren om in de legioenen
van Duna Ilaria te worden ingelyfd , zyn vrĳdag naar Yperen ver
trokken , alweer een nieuw bataillon gaat ingerigt worden.

doen loopen om zich van zyn water te ontlasten. De administratie
schreef aanstonds nner haren inspekteur om inlichtingen diesaen
gaendo te bekomen; dezen zond zyn advies in welk hy daerslelde dalt
dezen waterloop niet kon gemaakt worden zonder de eygendolumrn

van den armen te benndeclen, aangezien men de proprieteyt der hos
pioien zou moeten onder water stellen om de gene van Ш. d’llane te
ontlasten.

 Er bestaat te Ondregnies , in Henegauw , eenen gryzaerd oud
105 jaren ‚ kleermaker van beroep , het welk hy tot zyn honderdste
jaar zonder bril te gebrnyken beoeñend heeft. lly is nog kloek en
gezond. Zyne dry zoonen zyn reeds aan het vervallen. Men leest in

eene Gazette van Antwerpen van 1724 , dat den 14 jnny van dat jaar
eene vrouw van honderd twee-en-derh'g jaren en dry maendcn aan

den koning van Engeland te Londen gepresenteerd wierd , van wie

gy eene gift kreeg van 50 guineen.
- Het russischgouvernement had naar Odessa eenen Hollander
ontboden , bezittende eene grondige kennis van de haring-vangst,
en het rooken en zouten van dien viseh. Dezen heeft zich verzekerd

dat den haring der Zwarte-Zee niet verschilt van den gene van
llolland , nogtans heeft hy eenen anderen middel voorgeschreven
om hem te bereiden.
— De arabische provincie Yémen is in vollen opstand. Den pacha
van Egypten heeft eene sterke expeditie troepen derwaerds gestierd,

die veel in de woestyn van Suez geleden heeften deels is moeten terug
keeren , met verlies van 1800 kamelen. Eene nieuwe expeditie moet

Volgens dit advies , dat niet kon in twyffel getrokken worden ,
wierd de vraag van Dl. d’llane van de hand gewezen.
’
No, sedert dien zyn er groote veranderingen geschied in het per—
sooneal der administratie van de hospicien; MM. Papeleu, Kervyn

Volkersheke en B. Van den Hecke, die zich in 1829 tegen de vroeg van
M. den graaf gesteld hebben, maken geen deel meer van de adminis
tratie, en eenen der bovenstaande is door ll. d’llane vervangen. Over
eenigen tyd is de vroeg van Il. d’llane by de administratie, van welke
hy deel maakt , vernieuwd geweest , en den waterloop van 1829 is
nog eens op het tnpyt gekomen. Indien ik wel onderrigt ben is dit
maal de vraeg beter aenveerd ,en men zegt dat het advies van den

inspekteur ‚ dat nu niet anders dan in 1829 kon zyn , niet avra'egd
is geweest, en dat het komitó van conservatie geene moeye ykheden

gevonden heeft om deze vraag toe te staan.
Dit is dan eenvoudigcn exposé der daedzaak die ik aen `elk een laat
beoordeelen , en over welken ik bereyd ben in verdere uytlìrevdiu

gen en bezonderhcden te treden wanneer iemand kan tegenspreken
het geen ik hier kome te melden.
Acnvecrd , llynheer , enz.

eerstdags van Groot-Caïro vertrekken om Arabiën te onderwerpen.
De steden Moka , Sam en andere zyn in de handen gevallen van het
arabisch opperhoofd Ali-Ilujestel , welken zyne troepen dry dagen
te )loka heeft laten plunderen. llet arabisch leger onder Ali-Ilajestal
telt 20,000 mannen.

y

.den den Opstellen' van den Удивившая.
Terwyl de publieiteyt den besten , om niet te zeggen den eenigsten

M,

BUYTENLAN DSCH.
ENGELAND. —- Leunen , 11 nur.

De kamer der gemeenten heeft met 390 stemmen tegen 148,
verworpen den _voorstel van Il. Harvey strekkende tot het opstellen
van een adres aen den koning ten eynde de herziening van de lyst
der jaerwedden te bekomen.
_ -De Gazelle van Londen heeft gisteren avond de volgende he

middel is, om de misbreyken , van welk slach of van welken aerd
kendmaking medegedeeld :
zy ook mogen zyn , te doen ophouden , heb ik niet geaerzeld om u
u Er is door het ottomansch gouvernementaen Z. M.’ ambassadeur
deze regelen toe te zenden, met verzoek van die in eenen uwer aen
te Constantinopolen , door eene mededeelìng in date van den 31
staende N“ eene plaats te verleenen. Ik twyñ'ele niet of gy zult aen
maert 1834 , bekend gemaakt geworden dat de Verhevena Porte be
myn verzoek voldoen , daervgy zult ondervinden dat het noch eygen
velen gegeven heeft voor de daerstelling van dan strengen blocus
,en
M
belang noch staatkundige denkwyze is , die my aenport om de pen ч- van het cyland-Samos. »
in de hand te nemen , meer elleenelyk de begeerte van een misbruyk
' ` In de laatste zitting der koninglyke maelsclaappy van landbouw
te voorkomen dat ik als tegenstrydig aanzien aan de belangen van
te Londen is verslag gedaan over de vruchtbaarheyd van eenige
eetgewnssen. Sir Porter, engelschen konsul te Caracas, in Zn d
den armen.
Eene groote uytgestrektheyd land is te Nazareth in eenen blok
Amerika , had eenige stalen van Victoria-graan gezonden ‚ het welk

gelegen, van welke er meer dan 100 bundaren aan de hospicien van

par aker 2 of 3000 ponden voordbrengt, en waar van men' in 9

Gend toebehooren , en ontrant 50 buuderen aen den groef Ch.
d’Hane en een kleyn getal aen Ц. Buysse. Volgens de ligging dezer
landen , syn de goederen die aen de armen toebehooren voordeeliger
gesitueerd dan de gene van l. Ch. d’llane , aengezien deze laatste
velawaters moeten ontvangen, en hier door zeer dikwils overstroomd
zyn. Il. d’Hane had sedert lang eenen middel gezocht om hier in te
voorzien, maar had geenen anderen konnen vinden dan zyne waters

maanden twee oogsten kan doen. liet gewoon graan brengt in Enge
land en Vrankryk slechts 8 of 900 ponden par aker voord , en men
kan er maar eenen oogst van doen. Den ingenieur Greeley heeft van
zynen kant waarnemingen gedaen met ajuynen, die wel is waar be
zondere behandelingen vereyschten : van 2 oneen njuyn~zaed heeft

tot op de proprieteyt van den armen te brengen; maar dit kon we
het gedacht van den edelen graef zyn , zonder door de administratie

der hospìcien goedgekeurd te worden , die waerschynelyk de goe

hy 2496 oncen ingezameld; en by eene tweede waarneming bekwam
hy van 12 oneen zaed 8000 ponden. Eyndelyk heeft Ы. John Dawn
son eene uytgcbreyde memorie gelezen , weer in hy doet kennen de
mogelykheyd om twee oogsten van aardappelen ’sjaers te konnen
opdoen.
.
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lee‘heeft hun in de algemeene denkwyze niet konnen herstellen aen

nen tot vleyery , en om een de oversten van het order aangenaam

gezien zy hunnen eed geschonden hebben, en dat zy hierdoor van

te worden. Want , met aan den voorstel van prins Frederik te adhe—
reren , hebben zy van den graed van Psx.
(Rose-Croix) afstand
gedaen. Meer, ziet tot yhoe verre de domheyd van zommige broeders
gaat! Velen , alhoewel zy aen dien hoogen graed gerenonceerd heb

alle de andere logien des ryks veracht worden.
Heerde broeders uyt den Septantrion laten zich weynig een verach
tingen gelegen , want men heeft nog niet vergeten dat, onder het
hollandsch gouvernement, Bernard van Saxe-Weimar hun den naam

ben , blyven niet te min de roode decoratie van den graad nog du..

van slechte broeders gaf, en aen zyne oHicieren` verbod zich in de
logia van den Барышня” te begeven, terwyl hy zelf zich dikwils

gen, en geen voord van met de zelve in andere _logien als visiteurs

naar de logie der Vrais Amis begaf, alwaar hy byna van ieder gast

hun liever verloren heeft dan gevonden.

zich aen te bieden , alwaar (dit zy in het voorbygaen gezeyd) men

mael deel maakte. Verscheyde broeders nogtans waren gevoelig aen
do verachting van Saxe-Weimar, en poogden niets meer dan in zyne
goede gunsten weder te keeren. Zy meynden do gelegenheyd ge
vonden'te hebben in het adhereren of goedkeuren van eenige nieu
wigheden welke Frederik den Hitrailleur’in de gewoonten en ge

Indien ik in deze nylleggingen getreden ben, het is alleenelyk
geweest om te doen zien dat er niets n meer moet verwonderen van
het geen
er in den
omgaat.
genoot deze
logia
de beste
fnemВершин-доп
niet, en sedert
dat Voorgaandelyk
zy sieur llletdepenininghen

bruykon van het order wilde in voegen brengen.-Dez.1ek is deze:
Frederik ‘wilde‘geene hoogere graden meer in de frane-maçon

aen haer hoofd heeft , is zy verre van verbeterd te zyn , integendeel
zy maakt zich dugelyks meer en meer verachtclvk met’alle voorstel-`

негу hebben dan de gene van Maitre suprême élu. De logie van den

strydig zy ook mogen zyn aan het reglement, goed te keuren. Het

len , die den ’cherabelen ambassadeur doet , hde willekeurig en hoe

Septentrion nam dit aanstonds aen , en zag Frederik naar Gcnd
komen om diplomas‘ uyt te deelen. Meer deze slaefsche onderwer
pingaen eene willekeurigheyd van Frederik was verre van den Sep
tante-ron ш zyne eer te herstellen , aengezien zy maar diende om die

’agie nog meer te vernederen ‚ terwyl zy de eenigste was door ge

heel het land die den voorstel van den hollaudsehen prins heeft aen
gsnomen..ßernard van Saran-Weimar «zelf we—ygerdcîhiar aen toe te
stemmen , en is by het gastmael niet tegenwoordig geweest-dat ter

gact zooniet in de andere logien, indien eenen Venerabelen

den

sieur Vervier, by voorbeeld, in de Vraie Amis zich veroorlofde
eenige proposition van dien aerdf'te doen , zouden de aanwezig

broeders hem aanstonds uytnoodigen om zich stiptelyk aen het re

glement en de statuten te gedragen.
’ Geern zon ik UEd._nog ceni e regelen willen melden, шиш-‚ш ум"
brief
is reeds
byna te‘lang
; iE verhoo
dat gy
ik uverdere
genoeginlichtingen
gezeyd heb
om aen
uw verzoek
te voldoen
, doo'llll zoo

eer van Frederik in den Sepienlrr'on gegeven is, en in welk de di
plu-mas’ zyn afgeleverd.
’
‚
Deze zaek aehynt u misschien van kleyn belang , meer is voor de

en bezonderheden begeert te weten, zyt zoo goed van my zulks ken

francs-maçons ven gewigt , en doet zien .dat-de broeders uyt den

volkomen.

Бердыш” matr te vernederend achten wanneer het maar kan die.

haar te maken , ik zal 'het als eene pligt aanzien een uwe bede is
.

отпада verzekering щупе: vriendschap.

‚nu,‚
a

(2)
tlelyk ontvangt en vyftig franken tot belooning geeft. Baer aen
!prekende ,
om het lot
. dienst in de
deze spreek

hoort Z. lloogvv. dat deze gift gedeeltelyk zal dienen
van haren zoon , die voor denertie uyt den krygs
gevangenis is opgesloten , te verzachten. Bewegen door
van het moederlyk hert der arme eerlyke vrouw . vraagt

den edelmoedigen kerkvoogd den neem en eenige inlichtingen no

van 50 tot 500 franken , zonder prejudiuie der straffen by den art.
259l van den strafwetboek bepeeld.
y'
Art. 5. De artikels 3 en 4 der tegenwoordige wet zyn niet toepas.
selyk aen de leden van het staetkundig korps, aen de vremdelingen
met eene zending belast, of reyzcnde met verlof van het gouverne.

pens den toestand van den gevangen zoon , en , zoo men verzekert,

ment. De vremde vaertuygen die in onze haven komen zullen insge
lyks de kleuren hunner natie mogen laten wapperen‘.

heeft den bisschop aen de ongelukkige moeder zulke woorden toe’
gestierd , welke haer konnen doen hopen van haren zoon welhaest

deze wet tocpasselyk.

vry te zien.

_ ‚

"

' -- Щеп verzekert dat den ontvanger van Berchem , sieur van

Setter ,is afgesteld van zyne plaets.
_De tydingen van den opstand van Sumatra zyn bevestigd door
Briefwisselingen en schepen van die kusten in onze have aengekomen.
Het gevecht tusschen de Hollanders en de inboorlingen moet hard
nekkig geweest zyn : tot dryniael toe is Sumatra genomen en herno—
men eweest , toen de witten en zwarten gemeene zaek maekten , en
de Hollanders met hunne eygene kanons ombragten; hun verlies is
root. Bleu spreekt van оспин generuel en van twee kolonels die in
den stryd zyn gebleven; zy hadden mner 500 mannen meer aen
hunne beschikking en waren in den grootsten angst wegens eenen
aenvel aen de oost-zyde. De eerste lyding van den opstand te Sumatra
is te Rotterdam aengebragt door een schip dat op 160 dagen van
Batavia was gekomen. Geheel den stef en alle de hollandschc nego
cianton van Sumatra waren te Batavia aengekomen. Men maekt ook
gewaeg van de innemiog van Batavia door de Engelschen doch men

heeft deswegens geene zekerheyd. De tydingen uyt Holland melden
dat dertien schepen , bemand met 1800 mannen , naer Batavia geen
vertrekken of reeds vertrokken zyn , om het hollandsch regiem , in

dien het mogelyk is ‚ in deze landstreek te herstellen ‚ doch hiervoor
is'sterk te vreezen.
Antwerpenaar.
‘a "
GEND , 20 lsv.
i Het ministerie komt eyndelyk aen de klagten der onafhangelyke
drukpers gehoor te verleenen ; na dat wy zoo lang te vergeefs de
stem tegen de vyauden van het tegenwoordig order van zaken heb

bqnepgeheven , zullen wy nu waerschynelyk regt bekomen , en
сайте der menigvuldige bezwaren zien hersteld worden. liet ont
werp van wel dat dan minister van justicia aen de kamer heeft voor

gedragen is den eersten stap , die niet kan nalaten de beste gevolgen
voor de rust van het land te hebben.
' Lang genoeg hadden wy de ornngisten trotselyk zien het hoofd
opsteken; lang genoeg hadden wy hun openlyk tegen het order van
zaken, dnt de omwenteling ons verschaft heeft, zien zameuzweeren 3
tanggenoeg hadden wy hunne verraderyen moeten verdragen , en

hadden wy hun alle poogingen zien nenwenden om de gebannen
Nassauwen te herstellen ; lang genoeg hadden wy de uyldagìugcn
en aenhitsingen van het vuyg ora ngìstscb gespuysverduerd, het wierd
tyd dat dit een eynde nam en dat de ontwerpen van onze vyanden

Art. 6. De artikels 57 , 58 en 463 van den strafvvet'boek zyn aen
Art. 7. De herkenning der schendingen van deze tegenwoordige

wet is van het ressort van het hof van assisen.
Art. 8. De tegenwoordige wet zal haer uytwerksel verliezen op het

tydstip dat er een deﬁnitief verdrag tusschen Belgien en Holland nl
gesloten worden.

1

lieden is in de kerk van ll. Kerst de octave begonnen die мы
twee jaren , wanneer den cholera‘morbus in deze stad woedde, ger
eer van de ll. Maegd is ingesteld.
De liefde en genegenheyd der Belgen , en bezonderlyk der Gents
naren, tot de ll. Moeder Gods zyn gekend; het is immers van over
eeuwen dat onze stadsgenooten in devotie tot Maria hebben ауте.
schenen. 'Indien de Moeder. van bermhertigheyd altyd'den toevtugt
is geweest der Genteunrcn, het was bezonderlyk wanneer eenige

rampen de stad bedreygdcn of dat besmettelyke ziekten zommige
wykeu onzer stede verwoestten.llet was iu een dusdanig geval dat ds
inwooners van een deel van Gend zich ouer de bescherming v"
О. L. V. stelden , en door hare voorspraak van de рвы verlost wier

den , ter welker gedachtenis zy oyt herkentenis dit vermaerd brus
derschap in St. Pieters opregtten. llet geen onze voorouders gedaen
hebben , zien wy heden vernieuwen, en de bevvyzen van godsdiens
tighoyd en de blyken van liefde tot de li. Moeder Gods, doen zieu
dat het geloof hedendnegs ver is van uytgedoofd te zyn in de herten
der Gentenaren , en dat zy met roem de stappen hunner katholyko
voorvaders gevolgd hebben. De parochianen van Н. Kerst komen hier
een prysbaer voorbeeld van te geven.
Den vreezelykeu cholera woedde in 1832 met buytengevruone
hevigheyd langs dien kant der stad , en rukte dagelyks in eenige
uren een groot getal persooncu weg; geene menschelyke hulpmid
delen scheueu de ziekte te konnen tegenhouden. Men nam zyneu
toevlugt tot de ll. Maegd. Eene octave wierd in de kerk van ll. lient
begonnen , om door de voorspraek van Ilaria het ophouden der
rampen te bekomen , cn dagelyks zag men den tempel Gods met
geloovigen vervuld die zich met vertrouwen onder de bescher
ming kwamen stellcn der Vertrooslersse der bedruktenjlen zag dat
men niet te vergeefs den ouderstand van den hemel had afgesmeekt.
de ziekte verminderde dagelka , en welhaast was dit deel der stad
-volkomen van den cholera-morbus verlost.
llel is om de gedachtenis van dit weldaad, door‘ de voorspraak
van Maria bekomen, te vereenwigen dat de parochianen vault.

Kerst hebben voorgenomen allejaren op den derden Sinxendageeae

verydeld wierden. Laet ons hopen dat dien oogenblik verschenen is.

plegtigo octave te beginnen.
De ministers schynen cyndelyk begrepen te hebben het geen de
vaderlandsminnenrle drukpers , het geen de volksvertegeuwoordi
rs , het geen , met een woord, geheel de natie vraegde , te weten :
de beteugeling van de vyandeu des lands. Zy hebben ondervonden ,

1: r.

de gunsten , plaatsen en bedieningen die zy de orangisten naer het

Den sieur Van Alstein , opperinspekteur der direkte belastingen,
donanen en accynsen alhier , komt verplaatst te worden. Hy moet
deze stad verlaten om zich naer Namen te begeven.
Men Weet dat de inwooners van Brussel tegen dezen sieur, wanneer
hy in dio stad zich bevond, gepetitionneerd hebben om hem te doeny
verplaetsen; den maatregel die het gouvernement nu tegen den zelven

hoofd geworpen hebben , tot niets anders hebben gestrekt dan om
de vyanden van onzen nieuvvgeboreu staet wapenen tegen ons in
de handen te geven. Het is dau met genoegen dat eenieder zal zien
dat de ministers dit verdertfelyk stelsel schynen te willen verlaten
om een ander , weerdig van hunne zending en overeenstemmig met
de belangen van het land , acn te nemen.
Terwyl zy op het punt zyn van aen de reklamen der natie te vol
doen , dat zy zich by hun voorgesteld ontwerp van wet uytsluytelyk

ontstaan. Sedert eenigen tyd was het miuistericimmers onderrigt dlt
er klagten tegen den sieur Van Alstein waren opgerezen.
.
liet is lll. Coppieters, inspekteur der direkte belastingen ,detienenl
en acoyusen te Namen die , by koninglyk besluyt benoemd it, 0m
den sieur Van Alstcin te Geud te komen vervangen.
_ .
 Den sieur Clavareau, urrondissements-inspekteur ter residentie
van Philippeville , is inde zelve hoedanigheyd te Dendermonde Ред

onze staetsmaunen , dat zy met de orangisteu to bevoordeeligcn, ver

van iets te winnen, het land byna tot op den boord van zynen ouder
gang gebragt hadden ; zy hebben de overtuyging bekomen dat alle

inspckteur alhier komt te _nemen , schynt uyt do zelve unpack te

niet bepalen , maar het kwacd ten vollen uytroeyen; dat zy tot de

noemd, in vervanging van deu sieur Van Asch die te Philippevtlle

bron gaen. llct zyn de verscheyde administratien die moeten gezuy

verplaatst is.

verd worden ; het is een aental bedienden die moeten afgesteld wor
den : dit is het groot werk van het ministerie. Dat elken minister
de beambten , die van zyn departement afhangen, in oogbeschouw
neme , en deze wegzende die hy weet orangìst, en by gevolg ge

De leden der deputatie van de katoen-nyverhoyd , ни. lanilinh
E. Coppens en Braeekman ‚ zyn sedert zaterdag avond alhier terug.

zweren vyand van het gouvernement , te zyn.

In afwachting van onze bovenstaende begeerte te zien voldaen
worden , zullen wy heden tot lof der ministers melden dat hun
voorgedragen ontwerp de goedkeuring van alle de vrienden des

vaderlands heeft weggedragen. Ziet hier het ontwerp van wet zoo
als het in de kamer der volksverlegenwoordigers is medegedeeld :
Art. 1. Alwie zal terug geroepen hebben , of aengehitst zal hebben
tot het wederroepen der Nassauwen , zal gestraft worden meteen ge
vang van een tot vyfjaren, en eene boot van 500, tot 10,000 franken.

Art. 2. Alwie , met een vyandelyk inzigt nerr de konstitutie ‚ open
bare demoustraticn ten voordeele der Nassauwen zal gedaen hebben
zal met een gevang van 8 maanden tot 2jaren en eene boot van 200
tot 500 franken gestraft worden.

Art. 3. Alwie zal uytgestcken of openbacrlyk gedragen hebben
een vaandel , cene kokarde of een uytlaudsch lecken , zal gestraft
worden met de pyncn in den voorgaenden artikel gemeld.
Art. 4. Alwin de eereteekenen van een vremd order zal gedragen
hebben zonder toestemming van het gouvernement zal gestraft wor

den met een gevang van eene macnd tot een jaer en met eene beet

Ilunue werkingen zyn te Brussel nog niet. geeyndigd en IY lullen

derwaerds terug kecren zoohaest de leden van de kamer der volks
vertegenwoordigers hunne zittingen zullen hernomen. hebben
Eene algemeene vergadering van alle de fabriekanten zal plaat»
hebben , in welke de afgezanten verslag zullen doen van 'hmm'
zending , en zullen doen zien ihoe ver de zaken nu staeu.
’
- Een onwede’r is eergisteren omtrent zeven uren des avond!
boven onze stad losgebarsten. Den donder is op twee pllebßn Ь'°'

vallen, in de lllenlcnaorstraet en in de Twaclfkamerstraet. Ну heeft
in deze laetste plaets moer weynige schade veroorzaakt aen eem‘
schouw na dat hy een kind had ouigcworpen zonder het еешв'
te doen. In de llleulenaerstraet heeft by niets beschadigd.
—- Ш. Cclis, koopman in tabak , woenende alhier in de 201?“
Stege , komt eene karotte van uyllandschcn tabak te vervw‘d‘gm

die zeker попу! hare wcrrgae gevonden heeft. Zy weegt 411 Р‘ш'
den , en mag als cene. karotte-monster uenzien worden.

- Alhoewel het ontwerp van '.vet tegen de orangistsche'uytdaäis'
gen en demonstration nog niet is aangenomen , heeft het fee 5 y

velen der gendsche erangnie-mannen een zunderling uytwetdißtïl 5c'

( 3)
apostolyke overheyd. Met aldus te werk te aen , ‚gedraagt gy u aan
een oud gebruyk en bewyst деп di‘en идёте! het nenzien en den

had. Wy willen niet zeggen dat de ersngisten van Gend vreezen ,
maar wy moeten als eene daedzaek aanhalen dat reeds vcrseheyde
eenige openbare teekenen van orangist hebben nfgeleyd of hebben
doen veranderen.
‘
’
- Den 14 dezer maand is er brand ontstaen in een hnys van het

eerbied ,welke hem verschuldigd zyn. Inderdaad , terwyl hetwe
zentlyk nen de Panzen toebehoort , aen )vie de ambten van het apos
tolyk ministerie zyn toevertrouwd geworden , van A het вантуз:
geloof te verdedigen en van,zuyver en ongeschonden te bewaren
den schat van zyne heylìge leering , zoo is het‘ook aen hem van te
bestieren de studie der heylige wetenschappen , dia geleerd worden
in de Universiteyten.
In het is om deze rode dat zelfs katholyke prinsen , wanneer zy
lonrlgelyke Akademien of Universiteyten dachten opteregten ge
meynd hebben den Apostolyken-Stoel te moeten raedplcgen en den
bystand van zyn gezag vragen. Ook is het niet dan ingevolge llet

gehucht Heuvels onder Stabroeek ‚ men weet niet hoe. Dan eygenaer

Valentyns en zyne vrouw waren afwezig. Hunne twee kinderen waren
in het huys opgesloten , en de deur niet hebbende konnen openen
zyn zy er beyde verbrand; het oen was 1 en het ander 3 jaren oud.

 De regentie van Luyk komt te besluyten dat de stad door den
gaz zal verlicht worden.
- Den bisschop van Namen is te Arlon aengekomen en heeft de
bezonderstc plaetsen der provincie bezocht.
-— De opening van het kongres der duytsche natuerknndigen zal
dit jaer den 18 september te Stuttgardt plaets hebben. Men rekent op
eene vergadering van 1500 geleerden.
— Er is te Berlyn grootelyks spraek van het leger te verminderen.
Men zegt dat er binnen weynige dagen 30,000 mannen in verlof
zullen nner hunne haerdsteden gezonden worden.

advies en de toestemming der Pauzen dat de verulaerdste on door

lnchligste Universiteyten van Europa zyn ingerigt geworden , eene
zsek die omstandiglyk bewezen is door echte stukken in hunne

jaerschriften geplaatst. Overtuygd dan dat Universitcyteu wyzelyk
ingerigt oneyndelyk nuttig zyn voor de religie, gevoelen wy een
streeleud genoegen met u te verpllgten en met by uwe poogingen
te voegen de magt van ons opper‘gezag, in het bezonder belang
der heyliga letteren en om' medetcwcrken’ ten eynde de studie er

._ Den paus heeft den 20 april Roemen verlaten om eene reys naer

van te ontvouwen.

Subiaco te doen. Hy is op geheel zynen weg met geestdrift ontvan
gen. lly zal meer acht dagen afwezig zyn.

‚ _

Ook , keuren wy goed bet ontwerp uyterlyk wys dat zy zamenge
vormdlhcbt , en wy loven hoogelyke den iver dien gy getoond hebt

‚ — Alle de grieksehe schepen zullen door geheel de pauzelyke sta

by die gelegenheyd Wy stemmen des te gewilliger toe in uwe vroeg
ten van alle belastingen vry zyn.
om dat wy verzekerd zyn dat alle de welgeborenojolrgelingan , die
_... De gewezeno hertogin van Berry , nu gravin de Lucehessi _ zich neer deze universiteyt zullen begeven, aldaer zullen bekomen ,
ьш, is ta_Weeneu aangekomen. Zy is door het oostenryksch hof door uwe zorg en uwe waekzaamheyd, niet alleen de opgeblazenewe
niet ontvangen geweest gelyk zy gehoopt had. Hare vrienden hebben tenschap , tllnaer de wetenschap die sligt met liefdadigheyd , niet de ч
te vergeefs getracht om haer in het paleys van Schœnbrunn te doen wysheyd der eeuw, meer de wysheyd waar van de vrees des Heere
ontvangen ou de hof-koetsen ten haren dienst te stellen; zy heeft m het begin is. Gy begrypt overigens , eerbiedwaardige broeders , dat `
in eene afspannìng moeten logecren en huur-koetsen moeten nemen. deze Universiteyt moet opgeregt zyn in zulken voege dat er op geene
Van Weenen moet de hertogin zich begeven naer Brandeis , 10 my
wys mag afgeweken worden van de regten die de Vaders van‘hat
len van Praeg , waar zy het kasteel zal betrekken. Karel X wilde Concilie van 'I‘renten toegeeygend .hebben a'en elken bisschop, ‘van'le
niet hebben dat zy te Praeg Woont , om dat hy haren man niet wilt bestieren de opvoeding der leerlingen in de hissehoppelyke semina
zien. 0p den oogenblik dat men groot gerucht maakt van dehouwe rien en van hun vooral te olderwyzen in de lettren en theologieka
lyken van den hertog van Orleans met, ik weet niet, hoe veel prin
wetenschappen.
‚
eessen van derden rang, geschied te Praag eene heymelyke onder
Slaet dan de hand aen het werk , en mogte den genen v an wie
handeling om den prins eene veel grooter party te bezorgen. Men alle uytstekende gratie en alle volmaakte gunst дот! ‚ n toestaen zyne
zegt dat dan hertog van Orleans aen de dochter der hertogin van bescherming en u gelukkiglyk doen uytvoeren een zoo wys en zoo
Berry geschreven heeft, welken brief lang aen Karel Х is verborgen nuttig oogmerk! In afwachting , ontvangt, eerbied weerde broeders ,
gebleven. Nogtans heeft hy het eyndelyk geweten , en hy is er zeer als eenen blyk van onze vaderl yke genegenhcyd en` van onze goed'- ‘
estoord over geweest. Ik weet niet of hy de transactie-gedachten gunstigheyd jegens n ‚ den a postolyken zegen, die wy n uytganscber
goed keurt die thans by vele onderhandelgeesten opkomen; Inner herte tocstaen.
.
zeker keurt hy niet goed akten waer by zyne persoonelyke weer
Gegeven te Roemen , te St-Pìetcr, den 13 december van het jaar
digheyd niet geheel goed zou afkomen. Indien deze tyding weer 1833 , van ons Pausdoin het derde.
‘
‘
is, geeft zy een denkbeeld van het regerend stamhuys in Vrankryk.
enndonws PP. xvi.
Lonisa-Maria-Theresia van Artois, dochter van den llertog van Berry,
is thans nauwelyks 15 jaren oud, maar zy is zoo volwassen dat men

,W

haer 18 zou geven.

MENGELINGEN

— Eene ukase van den Keyzer van Rusland , verbied aen allen
edelman , aen alle beampte en kooplieden in het inwendig hunner
hnyzen , in de hoedanigheyd van gouverneurs , leermeesters , gou
vernanten of ondorwysters , geene hoegenaemde vremdelingen te
aanvaarden die door de nniversiteyten in Rusland niet van attestaf

Eenen opsteller van den Messager de Gand.  Eh .' wel , wat zeg ‘I
gy nu van Lebeau?
l
Eensn geabonneerden. - Is er nieuws ?

Ори. — Het gaat al erger en erger

-

Geab. — Wat?

tien zouden voorzien zyn , welke hun toelaten het onderwys te oef
fenen , en daer en boven certiﬁcaten van goed en zedig gedrag, vol

_

‚ _L

Ори. —- W‘y zullen de vaderlyko regering van Willem niet
M0."

mogen betreuren ,- de wet’gael de plunderingen versterken.

gens de wet bepaeld , niet zouden kennen aentoonen.

ать. — Ik verstaan u niet.

_

в

’

Ори,  Het zal niet meer toegelaten zyn le вступал dat твид-убог
en gelukkiger was onder het gewezen gouvernement.

KATHOLYKE UNIVERSITEYT.
Wy deelen de vertaling mode der breve van den paus over de
katholylce universiteyt ‚. een belangryk stuk , niet alleen voor Belgien

l

“ ‘

Geob. — VVaerom niet?
Ори. — Men zal geene instelling meer mogen loven die door de Nas
sauwen is opgeregt, van de weldaden niet meer mogen spreken die mm

’
‘
meer voor de geheele katholyke wereld. Men zal daer in zien hoe den er een ontaangen heeft.
Geab. -- Dit is erg voor u ,die een het schotelken van het mil
H. Vader het ontwerp onzer bisschoppen ontvangen heeft en Welke
hoop deze stigting hem heeft doen opvatten. Men kondigt aen datde ' linen-Merlin geëten hebt.
Ори. — Men zou zich blootstellen van in het gevang gesteld te wor
universileyt waersehynelyk nog ditjaer zal opgeregt worden , en dat
gy van het begin af zal vervallen de faculteyt van Theologie, de gene den.
Geab. — Vriend, gy mist.
‘
van Philosophie en Letteren. De faculteyten van Medeeynen en van
Ори. — Voor een hof van assisen, en eene voroordeelíng ondergaan.
Regten zullen in het toekomende jaer ingerigt worden.
Geab. -— Wat gemeens heeft dit met M. Lebeau?
_
GREGORIUS PP. XVI.
de Ори.
Belgen—rerbleden
0m de misdaden
ran te reyzen.
op de groote wegen te beletten, ’ zal
~«
Aen de eerbiedwaardige broeders Engelbertns , artsbisschop van
Mechelen en zyne suffraganten de bisschoppen van Belgien.
Geab.  Het is ongelukkig voor de ambassadeurs.
Ори. -— Het is den laatsten wil der stervende regeringslooaheyd. ’
Eerbs'edsoeerdiga broeder: , ‚псу! en apostolyken zegen.
Geab. - lllynheer , laet my toe u te zeggen dat ik u niet verstaan.
Wy zouden geene grootere vertroosting konnen gevoelen dan
Ори. -— Het is om u te zeggen dat lll. Lebeau een ontwerp van
wanneer wy de gene, welke geroepen zyn om in onze zorg mede te
wel aen de kamer heeft voorgesteld dat de doodsteek zal zyn voor
deelen , zien brandeçdoor eenen waerlyk herderlyken iver en met " alle
de orangisten.
.
‘
‘
i .
zorgwaktm voor het welzyn der schapen die hun toevertrouwd zyn.
Geab.
—
Slecht
nieuws
voor
den
Messager.
—
Maar
waerom'
moest
Alhoewel wy genoegzame bewyzen hadden van de vurigheyd Weer
m‘mle‘gy deze eerste pligt der herders vervult en wy er ons te regt gy dit in zoo zeldzame woorden te kennen geven 'l
Ори. — liet was dat ik eenen artikel tegen dit ontwerp van wet "
over ‘verlreugden, zullen wy nogtans' bekennen , dat dan zoo eer
biedweerdigen brief, dien gy ons geschreven hebt in dagteekening geschreven had, en dat ik u er de uytgelezendste zinsneden van
van dan 14 der voorledene maand , nog. bygedragen heeft aen het wilde aanhalen , om u te doen zien hoe wy schryven.
goed gevoelen dat wy van u hadden , en dat den zelven onze blyd- и Gsab. - Sedert lang ben ik aen die komplimenten gewoon
meer .... ..
' '
schap verdobbeld heeft.

'Gy maakt ons uw ontwerp bekend van in Belgien eene Katholyke
Universiteyt , opteregtcn die onder uwe bcstiering alleen zal staan ,

Ори. — Spreek vryelyk.
Gsab. - Швеи...

gy doet ons zien de voordeelen die daar uyt moeten voordspruyten.
voor de zaligheyd der zielen 4euvoor Belgien zelf , en gy verlangt

daarenboven dat deze stigting goedgekeurd zoude worden door onze

(l) Alles wat in andere letteren gedrukt :tact , is in dchassagerde Gand van
zaterdag letterlyk te vinden.
_
'_
\

(4)
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tlìci* наш deumensprnek een eynde en шеи zegt niet wat den op.
etellel' чип den Messager de Gand geantwoord, heeft.

огвнмвв roxnssx.

`

censuu conesA Luz'rs'rnx cones. coun: vu nza 15.

l
.
if* Den geloofweerdigen Phare zegt dat den Journal den Flandres Renten 5 p. 0,'. . . . . . . . .
een ‘verdichtsel heeft nytgevonden wu nneer hy van het oogwit der Renten 3 р. 0/1. . . . . . . . .
Rente . . . . . .
rey; van den sieur Albinet heeft gesproken. Indien de tydingen van Napelschc
Eeuw. spar-ns. Rente .
het nntwerpscll dngblnd zoo echt waren alsdit “письме: , er zouden Koningl. правим Leen.
Зраещ. Rente 3 p. °/°. .
nooyt leugenen inte vinden zyn.
Leenin dcr Corien...
*n Den Phare zegt dut hy sieur Alhinet meer van нает kent , en VRoomse e Leening....
Belgische Leecńng.....
doet hem doorgnen als eenen persoon die reglsinniglyk het ganen
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nement an den ern's'ng'c's “пуант/21.  Men ziet dat den Phar¢ ma"

LONDEN, on 14 un.
Бесам. 3“ р. de . . . . . . . 91 3/.1
Belgische leening . . . . . ‚ . 99 o,
lukkig voor den Phare dat wy hem van leugenen overtuygd 'hebben„ 'Breziliaenlche lcenmg . . . . 76 оо Hollandlche werkel. schuld . 51.1.
andere zenden zyne vonnissen misschien by eenige pei soonen geloof
WEENEN , nu g мн.
kunnen verdienen.

’
Metalliken. . . . . . . . . . 99 3/10 0 Bankactien . . . . . . . . . . Ml 001
den nnem moet weten om over iemn'nd te oordeelen. llet is enger.

Deze eenmerlaing is gemackt zonder поташ iets wat den Phare
van densieur Albinet-hier 'Leut te willen in twyffel trekken.

ADVERTENTiEN.

s. «_ Het wes ,voor sync personnels zaken , zegt den Phare , dat den
lieur `Albinet nner Gend gekomen was. и Wy hebben bewyzen ven
betvtegenstrydig diekwy den Phare zullen bekend maken wanneer
lv ons zal bleweleu hebben dnt Щ. Blockeel , onzen uytgever , zieh`
elle dagen neer het bureel van ll, Kerkhove begeeft.

SOCIÉTÉ DE PARIS, LONDRES ET ШШХЕЬЪВ“,
rotin Les rvnmcnxoxs A non mncnŕ

Bums belge, Montagne da la Cour, N’ 80, à'Briulh.
-mGEREY'KEN STAET DER STJ'U) СЕНЕ)...
ч (Iz-erledan van den. 16_ telden-_17 my.

MAGASIN UNIVERSEL',
ennui soul LA ninuriol

в

einen.: van “вешаем ‚ oud 1 jaar, Tichelry. .- шиш-а, Debe., ‘ „Ф

дожи-1, 615 'arem Brubendnm.- Jau Andries, zo meenden. SLSllvuml-etnet.
__.' move" 'Ilm-ry', Мухи-01111 van den Buicke . 28.jnreu , Пирита. — Manic;
нацией, 3 1/5 jaren , lietclatraet. —-— Мам-11: de Rndder , weduwe Murau”.
85 'eren , St. Antoniulkaey. — Pauline Шиш: ‚ `17 maenden , groot-Meubel..
-. udocus de Smedt , u llu 'aren ‚ Doornstrnet. — Germanen de Broc , 4 'aren ,
S. Joorilstraet. - Marie de met , 73 jaren, begyne . kle n Bcgynhof. — oaan l

De Savena, de Lille'rateurret Едим”.


t

А. 6 In. 20 с. из All.

D?! СЕКЦИИ LA LIVRAISON PRISE AU' BUREAU.

ugenia Crist, 6 jaren ,

Aujourd’hui que les publications de ce genre le sont comidét'ublement 1111111.
pliées , nous avons compris que, pom obrenirla préférence sur toutes cell'erqll

(Защитив. —- Marie de Villette . weduwe Матриц! , 74jarcn., S. Antonius
hey. — Emelie Verstraete, 9 meenden, сенными. —- Modestul Mallhys ,

annum jmqu'à ce Jour, nous devzomfaíre muur.' Notre papier en' vélin прег

Smet , Weduwe Merckx, 73 jaren , groot вед—„1101. —-

14 jlren , roode Torrcnstrnel. - Marie Carbonnetlc , liuysvronw Lacquet.` 59
jaren , Roskamstraet. - Eduaxduß Bonte. | jeer, PlutltergrnehtA _Emile Pieton,
19 meenden , Goudeleeuwplaeto.

fin; nos gravure: sont nombreuses ct d`un dauin ues-remarquable punire limp
est net, ct le choix des article» ne laisse rien à dúrirer.
CONDITIUIS DE LA SOUSCRIPTION.

ll parait tous les mois quatre numéros du Magnin Universel; вы“. nu
méro, composé de huit page: ill-3° , sur papier vélin superûn, en orné d:
quatre à lìx bellen grlvules et souvent d'un plus prandnoulbre.

` '

KOOPHANDEL.

A la (in de chaque année, il sera délivré угаи'г un souscripteurs-unmet
une lubla гадал/ша des matières "115111066- dam le volume, чипами
de cinquanledeux livraisons ou huit. ccnl traute-deux colonnes , représentant la
matière de plus de donne volume irl-8° 5 il »era orné de trois à нанесет: р|1п
ches . et son prix ‚ cependant, n'égalera pas celui d`nn volume e plus ordinaire.

MERKT VAN SEND, нц D". 16 nl»

.
р" щи”

.un kwal..
fr. e. m.

._ 'a' kwak.;
Stmk.
fr.„c. ш. . fr. c.m.«‘

Ье prix de chaque nmnéru est de di.: сенат“, prix нищими.
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Ест ten dry uren namiddag in de herberg het Gemeente-Huys, op het'dorp и
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OPENBAERLYK .TE МОРЕ". ‚. -

под noms, юты es FACON ,.aer „штамм.

у ищите М

rn. zonder meer, de cerne voor den imtel op пуда; Заливу, en ’ _
voor het absolut uerbyfop vryda 13 juny 1833 , t`elken| ten dry uren n
in de herberg den Ponhoom , in e Kromtege, by SLNîkolael-kerk, to
te koen veylen :


«

Eenen schoenen »teenenfOLlE-ì K0()an юлшътдно-итп‚‚т“
депеша/к Woonhuys , Bakker». Stelling шиши. ledlrt. “nl '
‚
gebouw , staende en gelegen te Clufzcn,.o|¿> het dorp;;o|l el' van de ФИРМ
gehruyk te komen. — Sieur Jacobs: de Conuzck , deer nevens woonendtńńa“
цепи вдосп.
'

0е{опайбец der verkooping (by de welk er alle ватт-пае

ш

est n) berusten met de titelep ten komptoirenamdennoommuw
‚О'А NESFACON , in de \ eldxtrret_, te Gand.
М! penning te winnen.
щ

ШШККЕВХДЁУАЦ. 1. ‚Г. ВЕЩЬ ,_
п п. neus, l’ 16 t: , от.
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kaensche brik Smirno , welke hier. zaterdag Ais binnen ’geloopen. Ter
opstokmg van twee engelsohe ‚scheepsmslr‘elaers-klorken zon dien‘
kapiteyn over het Noord-fort eene gaoote hollandsche vlag hebben ‘
opgesteken , en die eerst op bevel van den loodsboot gestreken heb

BELGIEN
s.

’

l r'l M"! M “MWI Muis‘h‘mĳ.

Boussu. , 21' nv.

De plegtîge begraefois van den‘jongen prins nl zaterdag

ben. Den hollnndsohen loods en eenen derden klerk hadden hem te
vergeefs vertoond het gevaar weer in hy zich vrywillig stelde 1echter,

pla'ets hebben.

‘

I

‚,

Vrydng zal het lyk vsn den overleden erfpnns van Laeken naer

is nog alles zonder ongeval afgeloopen. Moer-het is noodig dodelyk,

_
y
Brussel gebragt worden, en in het paleys , in de kloyne kapelle der over die zaek streng onderzoek te doen.
—
lieden
morgend
is
eenen
metsers-diender
van
Borgerhout,
vnf
koningin , geplaatst Worden , en zal aldacr verblyven tot op den
der van twee kinderen, werkendenen den gevel van een buys in de
oogenblik zyuer begrnefnis.
'
- llet lyk van den overleden prius zal in eene drydobbele kist* Kette-street, uyt de zoldervenster op de stoet gevallen en korts,
gesloten worden. De binnenste kist is van eyken-hout met wit satyn daer na overleden.
- Onzen bekwamen heehneester l._ Aerts komt eene nieuwe
gevueyerd en van een satyneu hoofdkussen voorzien; deze kist word
knnstgreep
te doen , met een eene zestigjarige dame in de Buffle
alsslln in eene looden kist gesteld welke twee eerste in eene derde
vetters-strnet de linke borst af te zetten , weer eenen kanker in" gel
kist gesloten worden die van mahony-hout~gemaekt is. Alles is over
‘
'
drkt. met wit ﬂuweel, weer op een kruys met vergulde nagelcn is komen was.
vnstgemsekt.
t
I
Op den buyten kant der kist, langs het hoofdeynde ziet men de
вып), 22 l".
koninglyke wapens, en langs het voeteynde cene inscriptie die den
len verzekert ons dat er van wegens het ministerie inlichtin
neem en de voornamen van den belgischen prins te kennen geeft.
gen выпада syn over verscheyde bedienden tegen wie er klagte“
VDe ingewanden van den jongen prins zullen insgelyks in een dry
zyn gedaen. Wy twyffelen geenzins of het ministerie zal nu ove(
dubbel kistje van eykcn~hout , lood en mahony-hout gesloten wor
tuygd worden dat het noodig is versebeyde beambten , die alsopen‘
den ‚ en lullen nevens het gebalsemd lyk in den grafkelder geplaatst
bare vyanden van het bestnende order van ńken gekend z’vn „door

opregle patriotten te vervangen.

3 a.

“_ 'h 'I

l'--- Bleu gelooft dat den artsbisschop de mis ‚ gezeyd der Видом,
sel zingen.
-— men maekt groote toebereydselen in de kerk van Ste. Gudula,
voor de begraefnis van den jlpogen prim; men werkt ook in den
grafkelder der hertogen van raband ‚ alweer het lyk van den erf
prins eene plaets zal vinden.
i

" "s n ‘

и

Den opstellcr vsn den Massager ds Gand kan met geene.

o.

ooge'n aenschouwen dat men den overleden erfpsins met eer ’ t ter
eerde bestellen. Het is genoeg , voor het опиум-ой dagblad dezer t

stad , te zien dat een ieder toejuyeht sen den voorstel van het lyk »i
-- Er is grootelyks spreek van eene reys welke de koningin nner» van den koninglyken prins in den grafkelder der hertogen пат
Braband te plaatsen , om hier tegen, met zyne gewoonelyke woede, t
Psrys zou doen.
-- Den minister van oorlog komt by een algemeen dag-order nen
het leger de dood van den erfprins bekend te maken, en beveelt

nyt tevallen , en allenssnaed en beledigingen uyt te braken tegen ‘

gedurende eene maend den rouw te dragen.

van Jnn ll is ingetre‘den lgvolgens den opvolger van sieur Froment

de omwenteling. Volgens den tolk der orangisten , heeft men de.:
graven der overledenen esohonden, om dat men den grafkelder ’

Een zwart vloers zal aen elk vaendel van het regiment vastge
is men dief en baenstrooper om dat men de ‚voorwerpen die men in

hecht vvordeng elken oﬁoier zal een zwart vloers aen zynen degen
dragen.
_

dien
grafkelder ontdekt heeft., met aendaeht heeft bezigtigd l Dus
danige uytzinuiiheden zoekt den Messager oyt от zyne lezers tmA

De opperoßoieren zullen boven dit nog een zwart vloers nen hnn
nen linken arm moeten dragen.
v

ves-lustigen

rmen Папуа”
s

—— ‘llet gouvernement hond zich bezig met de militaire school op

. ‘l.

’

n'

te regten. Een koninglyk besluyt bepselt. de oonditien volgens welke

Verscheyde der overdrevene orangisten hebben hunne welte

men als leerling zul aenveerd worden.

’ . — Twee konrriers zyn eergisteren door deze stad gereden ; den

vredenheyd geopenbnerd over de dood van den jongen prins. Do
ontaerdheyd by de orangisten moet niemand verwonderen wanneer I

eenen kwam van Weenen en begaf zich nner Londen , den anderen
kwam lvan Londen en begaf zich met slnetsbrieven neer Doylsohlnnd.
~ - Twee werklieden , verdacht van in de plunderingen deel geno

te hebben , zyn aangehouden.

’

men zich herrinnerd dat er in augusty 1831, orangisten alhier ggvon-q
den wierden die openlyk toejnyehten nen de onmensehelyko‘vreed‘
- heden door de Hollanders te Calloo en elders begaan.

’ — Het hof van cassatie (civiele kamer) heeft zyne zittingen moeten

___-_

f

opschorten om dat het persooneel zoo zeer verminderd is.

. — Eergisteren in den nacht is er in een huys> op den Boulevard
van Waterloo eene diefte met braek begaen. De dieven hebben onder
indere voorwerpen eene pendule en eenig zilwerw erk medegenomen.

De daders zyn tot hier toe ‚onbekend.
’ - Twee pruyssische deserteurs zyn uyt Arlon in deze stad aen

_ Den Manager ds Gand maekt in zynen N’ van gisteren bekend
e dat er inde hel goud is.” Dit zou zonderling voorkomen indien .
een ander dagblagd , ware het zelfs den Plus", zulks efkondigde , `
meer den
Messagerheeft,
de Gand,
zich
zelven om
overdat
eenigen
aan den l
Вкупе!
vergeleken
magdie
men
gelooven
hy mettyd
kennis'der

gekomen.

zaken spreekt. Eeuen Лиши! moet immers weten wat er in de hel ù.

.
Антип , 20 uv.
_" Het genootschap Willem Tell heeft zich verstaan met het mu
stel: van het 7' linie-regiment om alle dyosdngen namiddag in des

kend dat hy zondag in eenen regenbogen het опиуме-Цепи gezien

lslfs lokaal in den Voetbogcn-hof een concert te geven. llet eerste
moest heden plaats hebben ‚ meer uyt hoofde der dood van den
kroonprins is het acht dagen uytgesteld.
— De materialisten dezer eeuw , die trotsche en laetdunkende
ongeloovigen welke zich in hun ydel gezwets beroemen niet te ge
looven dan het geen zy kunnen begrypeu , terwyl hun verstand zoo

Den Messager de Gand van dynsdag Insekt den zyne lezers be
heeft. Alhoewel dit geenzins nieuw is dit kleur tu‘ssèhen het rood en ‚

geel van eenen regenbogen te bemerken, mogen wy'ons'v'erwuohten'
van by het versohynen van den eersten regenbogen, alle de oraugis
ten von Gend den neus in de lucht te zien opsteken,’_om met gĳ”;—

drift hun geliefkoosd kleur te aensohouweu.

l,
I ъ.

- » — .l

bepaeld is dat zy door de zamenstelling van een bloedeloos beestje,
door de aaneenschakeling van een graspyl in hunne verwaende re
deneringen worden kort gehouden, die vrygeesten zullen ongetwyf
feld de schouders ophalen wanneer zy zullen lezen dat een tienjarig

.
t

Deputatien van versoheyde punten des ryks А nen naar Brussel ‘

vertrekken, om aen den koning bekend te maken Een groot deellbet
volk in zyne droefheyd neemt.
x
 Dezer dagen is eenen iuvvooner van Deynze , Jan‘Baptiate

kind dezer stad , woonende in de korte Winkel-straat, gisteren nn
middag, by zyne terugkomst der bedevaerd naer Scherpenheuvel ,
in de kerk van Berchem eensklaps het gezìgt heeft wedergekregen
van welk het sedert eenige jaren beroofd was; en echter is dit eene

Goethals genoemd , 'die was geen visschen ,' in de Ley gevallenen

daedzaek welke ten bywezen van honderde gelnovigo heeft plaets
gehad.
Antw. Nienwsbl.

Ronsse ’, om de zelve in stoet te stellen van de veroorzaakte uyth`
ven voor ‘de‘ vergrooting dier kerk te betalen._
'

- Den Phare berigt dat cene nieuwe belediging aen de natie komt

'Í __Ien'zhuyzejen eenen landbouwer te Rousse is dezer dagen Miri-I

gedaan te worden , door den knpiteyn Louriug , voerende de ameri
(ià De meetschsppy van Sie: Cwŕlt'a van Gend ‚ heeft bewezen dat zy aen de
das vsn den erfprins min gevoelig was aengczîen zy niet geloofd heeft hner
сопим vsp eergisteren te moet» пупке! en.
.
y
Nota van den "шпана".

verdronken.

‘ ’

— Den koning'heeft'by een besluyt van den 17 dezer een subsidio'
van 1000 franken verleend’aen de fabriek der S. Martens-kerk'tef'
._ _.

trent‘lÙO ponden meel en veel gehekeld vlas gestolen.
` ‘ '
' — Volgens ontvangene berigten zal den oogst overvloedig zyn.
Inde provincien Brabnncl en Antwerpen levert het sluorzeed di.,
schoonste
gp; de landbouwers verklaren datzy sedert twintigi

jaren de plee'äzoo'wel gevoed niet gezien hebben , en het u emv;
s

t.

_ _ ._
_-

(il
'J l

trent overalv eens

.1n Vlaenderen had men eemg`e vrees voor vereehe'de Beel de peuzelyke 'spesse ziet; men heeft het "не"!

het vlas; meer аул-же der vyftien вши dagen verzekeren поп

nyt de “hoede niet kunnen trekken om dat het te sterk gefeest vrs;

de pegters eenen ryken oogst. Daer, lgelyk in de enden provincien

Men heeft ook eene kist van eyken hout gevonden die eene sil

des ryks, hebben de regge, tarwe en bever niets geleden ; nauwe

vere vergulde vnes bevat inhoudende het hert veu den prins Ernest ‚

lyks haelt men twee ofdry pleetsen nenfwelke door de onweders

met dit opschrift :

verwoest

Alles voorspelt voor 1834 eenen oogst welken in hoe-4

veelheyd en hoedanigheyd dien van 1831 en 1832 zal overtreñ'en.
‘ ' De штатам van Doornyk waren overeen gekomen eene ver»
meerdering vsn dagloon te vragen , meer zoo wy vernemen zyn zy
m hunne рота; niet gelukt.

„мы: die vergadering protesteert, welke syn gedrag jegens de bank

New-Yorck onwettig en ongrondwettig verklaerd heeft.

‚
'

gii Gubern. Brus
sellis. A. C. M. D. XCV.
D. XX. Feb. Piìss. De.
t'uoeti. Cor. lloc
inVasculo con

-‘' M. Ацетон ‚ minister vsn staet van Pruyssen , heeft Weenen "
,verlaten ,om zieh neer Berlyn te begeven.

'
Den onder~koning van Egypten komt den fransehen kapiteyn
. Besson ‚ onder-‘admired te benoemen. liet is nog de eerste mnel dat
e'e'nen ohistenen in eene mshometeensc'lte landstreek tot zulke weer
digheyd verheven word.
_ „1; — Den president der Vereenigde-Staten , den genereel Jackson ,
@geen een den senset een lang rapport gedaen weer in hy pleglig

Ser. Pri.
Ernesti. Arubid. Aust. Bel

ditur.

llet is den zelven prins Ernest die men geheel gewapend in de.

chuor ziet regt over den leeuw
Op een der graven heeft men ook eenen kardineelshoed l..

vonden in fluweel, geborduerd in bet goud en met fyne peana

omzet. Dezen hoed bilig een stukken doch wns nog genoegzaem ьд
waerd om er de gedaente ven te konnen zien.

Het is onder den hnogen autner dat den grafkelder der her.
togen van Braband gemaekt is; hy is niet zeer groot. Alle de ope.
ningen welke er in gemaekt zyn om dekisten in to plaetsen,schynes

. "Аt

.benen brief ven Vnusx is ons telnet toegebragt om heden eene
plaets in ons dagblad te bekomen.

DE ZACllTZINNIGllEYD DER NASSAUWEN.
den den Opstellen' een den Умными.
1_: 
.' l Ik heb lynheer
,
~ gelezen eenige geschiedkun
met genoegen
in uw dagblad

vervuld. In eenen hoek bemerkt men eenige doodsbeenderen, lm

welk doet vermoeden, dat men voortyds nog eens deze rustplneu

geschonden heeft.
Achter den hoogen noteer , onder de knpelle van Ilaria Magd.
lena, is nog eenen grafkelder, die na de l'rnnsche omwenteling,
wanneer men groote veranderingen nen deze kerk gedneu heeft, is
opgevuld geweest. Men gelooft dat dezen kelder nooyt tot eene Ь:
gruefpleets gediend heeft, en dat met weynige moeyte en kost

er eenen grafkelder voor de koninglyke familie zou konnen gemaakt
worden.

dige voorvallen , betrekkelyk de gebroeders de Wit; men kan niet
genoeg doen uylschynen het vraekzuchtig en vrek Названии-ведает;

aangezien vele persoonen, zelfs goede vaderlandcrs die zeer bezadigd

De doodsbeeuderen welke men in eenen hoek van sien grsl
kolder gevonden had, zyn alle in eene kist gele d , men heeft be
merkt dnt eronder deze beenderen zich vyf doods oofden bevinden.

willen zyn (en met reden), elle hunne vrome daden , of niet kennen,

of nyt het geheugen hebben verloren.
Цанг taet щуп opmerken det UEd. eene bezondere o|nstsndig¢
heyd nagelaten hebt een te belen д dat is dat het oregnie-geslaeht
zoodanig prys is blyven hechten een de moord van de ellendige,
meer onsterfelyke vsderlanders de Wit ‚ en zoodnnig de zelve

neuzegen voor eenen van de middelen der bevestiging in hunne
subynheylige heerschappy , en voor proef van familie-Inyster, dat
zy sedert dit tydstip gedurig in bun peleys, genoemd het Bosc/t, en
in eene der geheyme ke mers , behouden hebben met alle zorg zeker
lohilderstuk , verbeeldende den oogenblik dat de twee gebroeders
de Wit, na hunne dood , door het grouvv waren opgehangen op de
publieke merkt te ’sHege, gel k de wilde dieren , te weten by de
voeten , hebbende den buyk in e gansehe lengte opcngesneden.

Deze sehildery was nauwkeurig omdekt met eene zyde groene gur
dyn ; enin de jaren-90 , na de hollandeche omwenteling , toen de
Инициал uyt Holland gebannen weren, heeft men gelegenheyd
e'vonden om dit te beweren. Ik kan persoonen noemen in onze

вы die zulks met hunne eygcne oogen gezien hebben.
Het zoude my nu verwonderen dat Frederik den minnelyken , die

men in 1814 , en meer 10 of l2 jaren oud zynde, toen sy allearm,
meer “был.” ballingschap wederkwamon, de bedienden van zynen
veder Willem met schoppen en knekslegen zag overladen , heden in
zyn peleye niet eenige tafereelen zoude geplaetst hebben , verbeel
dendede bombardering van Brussel en Antwerpen , en de onteering

id het juEer-pensionnaet omtrent de eerste stad door zyne klock
moedige krygbenden. In dit geval moet daer op , zonder twytfel ,
verbeeld staen den kononel Dufailly (nu genereel) , en de tafereelen
zullen verveerdigd zyn door den eenen of anderen onzer gendsche woe
dende orengistsche schilden , die nogtans , wanneer zy in Holland
hunne gevoelens tegen hun vaderland gaen uytgnlmen , versmaed
en gehoond worden.
Indien het u sengensem en nuttig voorkomt , zal ik weersohyne

)deter nóg wat inbrengen nyt de historie (die geene vrienden kent) ,
ein liet geveynsd , donker en gevaerlyk karakter der ansauwen af
te Aleglliltleren.
Eene» onwankelbaress.

EGF VAN ASSISEN ТЕ GEND.
Sedert acht dagen houd het hof van assisen zich alhier bezig met

eene gewigtige kriminele zack , ten laste van Fidelis de Groote,
werkman; Eugene Cambio, communalen sekretaris, Lodevvyk Bones
en Lodewyk Landrie , vleeschhouwer, alle vier inwooners van het
gemeente Meeter.

Ziet hier de bezonderheden welke den besehuldigings-ekt tegen
deze personnels inhoud :
In den nacht tusschen den 22 en 23 november 1833 , rond de»
middernacht, wierd Pieter van der llanwaort , landbouwer en land
meter tellaeler, die in zyn bed le slopen lng , ontwekt door het licht
van eenen lanteern , welken in zyne kamer glinsterde , door het ge
rucht het welk men maekte met de deur te openen welke van ds
kemer naer de keuken leyd , en door de tegenwoordigheyd vndry
persoonen die zich etilzwygoud rond zyn bed plaatsten. Benen der
zelve, die aen het hoofd scheen te wezen , nam hem by de banden,
welke hy sterk drukte. Ну herkende hem zeer wel by het licht van
den lanteern welken by door eenen vierden persoon meent gedrs'
gen te zyn geweest, voor Fidelis de Groote , van Ileeter , die hyse
.) Op de'n lnwendigen muer langs den linken kant leest men :
u hac Таты: facer Johannes попади: Dux Loxhun'ngùz , meœüb at ш

brsrgt'a, qnt' ‘obül anno Domini' MCCCXII.
Hier nevens op den zelven muer leest men :
Hic subtes [acct Margareta Едим-111" pn'mi regis Angliœßh'a qui: статям.
mlís Johnnnts secondi durft Brubanliœ.
Men leest o deu muer langs den regten kant de volgende woorden :
In hac Tumga facet nobili: Ant/tanins ‚они, pr'ùnog»A nizus [тишина strrnuu
sinss' n'ncx'pis Domini Plu'll'p i Burgundfœ, штатам, meanu'a es Limbur
gìœ ucù moderni песпоп F andrt'œ Аут/веде Burgnndiœ et Питающий camita.
Qui quidam Ага/долби: obis't anno MCCCCXXXI ,' quinta die mensisjêbruaru.

(а) Dezen leeuw is in |610 in metael gegoten door Jan de Montfort en is door
den srtsherlog Albert neu de kerk gegeven; by weegt zes duyzend pueden. Deze!
leeuw lag voortyds op den steen die ` en ingang sloot van den gral' elder der her~
togen von Braband; nu staet liyin den choor langs den linken kant van den how

gen antaer. Voortyds las meu boven het hoofd van dezen prins de volgende 1”

 ' GRAFKELDER DER HERTOGEN VAN BRABAND.

cri Ptie :

Memoria Зет Principis

Ernesti Archiducis Austriee

Ziet hier eenige bezonderhedcn wegens den grefkelder der her
togeu van Braband , in welken men heeft voorgenomen het. lyk van
deugerfprins te begraven :
Dezen kelder is gelogen in den ehoor der kerk van Ste. Gudula, en
i; voorleden zaterdag geopend. lly bevat onder andere de stolfelyko

overblyfselen 1° Ven Jan Il , hertog van Breband en zyne echtgenoot
нац-дяди ‚ dochter van Eduard I koning van Engeland en van
Eleonore van Caslillien; 2° Van Antonius , zoon van Philip-den
Goeden ; 3° van Ernest ,' ertsbertog ven Oostenryk en gouverneur
van Belgien.
‘

Verscheyde inscription kunde men voorgaeudelyk in den choor
van Ste. Gudula lezen, meer wanneer men eenen nieuwen marmeren
vloer geleyd heeft , zyn deze inscription verdwenen , nxaer men heeft

de voorzigtigheyd gebed van die op de binnen muren van den gref«
kelder in golhieke letters te plaetsen. (l)
Nevens eene loode kist heeft meu een zweerd gevonden op welk
er versoheydeleeuvvkens , met eene peel door het lyf , verbeeld zyn.
len gelooft dst dit zweerd aen den natuerlyken шт vitit Philip-deu
Gooden heeft> темнота ‚ en il 5 voeten en-ottlŕent 3 duyinen Ling.

Descheede is van verguld zilver en zeldzaem gewerkt, up welke nieu

bhximiliaxii Secundi lmp.
Ex Maris Caroli V. Imp. F.
Ferdinandil Ne . Mexm Abu.
l
Rndolphi l freins.
Qui cum Wognum lluugariae et байт!!!
Loca per annos`XVll
д
Fertiter fclicilerque administrarse!
Ad Bclgii gubernscula
А Philippe ll liege avunenlo vocatttl
Enden» provincias , elsi brevi XIII
Mensium Spazio
Cum mteruâ suâ laude et gratiâ rexit..
[n .vità Religlone , in pace , in imperio

s

д

ь
..

lleducendo, intentus ,

.

In iisque curls mnrluus anno MDLXXXXV.
leknl Murl
Curls vixisset annos XLI. Маме: Vlll. Dies Y-

Posuit Albertus Archillux Austriee
Belgii Principes

Singulari in Fralrem elfectu ;
Ejusquc Corpus
En adverse in tumulo Висит Brabantiso
‘

'

lteliquit:

Monumenten bic Voluit спите.

, n.

i
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з'— ат lang kende en weer van' hy de gelaets-trekken eini de 106010

,Inderdaad 0111 dry aren was den prokdrell des konings te llnetre
mins welke hy ae'n had, volkomen wel herkend heeft. Eenen tweeden . aen eklomen., alwaar hy zich by van der Hauwaert begeven had, e»
persoon , van hoogere gestalte, met een kapmes gewapend , plaetste hy eweedrer eene knotsing in den plafond, voroorzaek-t door den
:Ich voor het middendeel van het bed , hy herkende in hom EugeneE wederbots vsn bet kapmes , waer mede men van der llaowaert had
geslagen , en menbod hem een beblood kapmes en een bebloed «ves
Cambie , gemeente-sekretaris van Maetor, die van hem wel bekend
was met eene witachtige jagers-kazak en met 00110 roode en witto aen, van der llanwaert toebehoorende, welke de moordenaars in de
undervest. Den derden persoon , die aen het voet-eynde stond , keuken hadden gevonden , en waer van zy zich voor het plegen der
was bern onbekend , Inner hy kon zien dat hy zwart hair en zwarte moord bediend hadden.
Van der llanwaert , hoewel zwaor gewond , genot alle zyne 111-1131
oogen , eenen longen zwarten baard en dikke bakbnerden had ,
en zielvcrmogens , vsrhaeldo met koelcnoedighoyd alle de omstan
welke rond de kin kwamen, dat hy omtrent de 30 jaren oud was en
dat zyne gestalte middenmatig was tusschen die van de Groote en digheden der gruweldaed on volherde des anderdags , haer de В".
Sakramenten der stervende ontvangen te hebben, in alle zyne veg»
do gene van Cambie.
’ ~.
'n
Cambie, 60 armen opheffende, bragt hem met don aehtersten kant klaringen.
Den prokureur des konings deed Cambie by hem komen en onder-v
van zyn kspmes eenen zoo hevigen slag op het hoofd toe, dat hy daer
door in onmagt viol en niets meer heeft kunnen weten van het geen
erin zyn hoys heeft kunnen plat-ts hebben. 0m vier oren dos mor

5006: kwam hy tot z_vn zelven en zag hy dat hy, behalve verscheyde
slagen op het hoofd, nog verseheyde messteken in het hoofd en een
de keel bekomen had. Volgens het verslag der heelmeesters waren
zyne wonden ten getalle van elf, weer van er zes door een zwaer

tuyg (het kapmes) en de vyf overige door een scherpsnydend tnyg
(een mes) toegebragt waren. Alle waren zwaer en klaerblykend too
gebragt met voornemen van te dooden. Dry der gene met het kap
mes veroorzaekt, hadden verscheyde breuken in de hoofd-schedel to
weeg gebragt, waren doodelyk oyt hunnen aerd zelve en lieten wey
siige hoop van genezing, en inderdacd, het is slechts nner eene zorg
vuldige behandeling van verscheyde maenden dat Van der llauwnert
genezen is geweest.
.
ln weerwil der ernstigheyd zyner wonden en ofschoon hy reeds
veel bloed had verloren , vond van der llanwaert de kragt om op te
ataen , en bemerkte dat nnen in zyn hnys was gedrongen langs een
gat het welk men boven den dorpel der buys-deur gemaekt had , en
dat men een zilver zak-oerwerk het welk aen eenen nagel hing ,
twee fransche kroonen uyt eenen 110601- 610 niet toegesloten was ,
eenen nieuwen neusdoek welken zich in de keuken bevond en een
stak koeken-brood genomen had.

Den genaemden Bauwens kwam om zeven uren des morgends van
der llanwaert vinden en hem in eenen zoo droeven staot ziende,
vraegde hy hem of hy zyne moordenaren herkend had , waer op hy

antwoordde : ach .'ja il: hab-ze herkend, en hy gelastte hem de polieie
te geen verwittigen. llet was negen uren des morgends tuen Bauwens
in het gemeente-buys van 81110101- kwam, alwaer hy den assessor
Bollens en Cambie vond. Ну verhaelde hun den aenslag op den per
soon van van der llauwaert begaen; Bullens wist er niets van; Cam
hield zich als of hy er «nok niets van geweten had. Bullens was van
gedacht van onmiddelyk aen den proknrenr des konings te sehryven
en ran zyne komst af te wachten , aleer zich tor plaets te begeven ,
meer Cambie was van een geheel ander advies en er wierd besloten
van zich seffens by van der Hauwaert tc begeven. Alvoorens te ver

trekken wierd Bauwens door Cambie gelast van in zyn huys zynen
inktpot te geen halen, en aldaer zag hy twee der kleyne kinderen
van Cambie niet eenen bottcrham van koeken-brood in de hand ,
gelyk aen het geen het welk by van der Нант/0011 gestolen was , en
dit kwam hein des te meer vremd voor , daer hy wist dat Cambie in
eenen armoedigen staet leefde en slechts in zyne huysbuuden maste

leynen brood gebruykte.
Bauwens wederom by Cambie gekomen zynde wierd onder weg

door hem gevracgd of van der llauwaert zyne moordenaren herkend
had , waer op hy antwoordde van ja , maer dat hy hem hunne na
men niet gezeyd had. In do kamer van het slagtoffer gekomen zynde,
naderde Cambie het bed en aenzoeht hy van der llauwaert op eenen
bitsigen toon van hem de geheele zoek te vertellen cn of het waer
was dat hy aen Bauwens gezeyd had van zyne moordenacrs herkend
te hebben. Daer op antwoordde van der llauwaert soo gauw niet, en
hy voegde daer by dat hy alles in het bezonder aen den assessor
soude gezcyd hebben.
Een ieder uyt de kamer getreden zynde, maekta van der Han
waert aen den assessor alles bekend , en zeyde hem Cambieen Fide
lis de Groote zeer wel herkend te hebbení Bullens door deze herken
tenis sterk nengedaen , ging in de keuken, alwaer Cambie, Ban»
wens , den chirurgien Viviers en de veldwachters hem lfwaehtten.
Versoheydo macl trachtte Cambie te weten of van «ler птицы-ъ
iemand genoemd had. Meer Bullens , die voor de aankomst van den
ptokureur des konings het geheym niet wilde veropenbarcn ‚ zoyde,

rigtte hem van de beschuldigingen welke van der Haowaert tegen

hem had ingebragt , weer op Cambie nytriep dat hy den ongeluk
kigsten mensch der aerde en gansch onpligtig waerenen veldwta'teh
ter ging hem aenhooden, toen hy ontsnapte, zyn kleed in de handen
latende, en het was onmoglyk hem te konnen achterhalen. len
snaekte zich meester van den persoon van Fidelis de Groote, die insà
gelyks ontpligtig beweerde te zyn en zeyde van детища sym-n
alibi te bewyzen. Men deed vervolgens eene bnyszoeking by Cambie,
alweer tuen niets ontdekte, en by de Groote, alwaer men in eenen
eemer water eenen kiel vond , waer op men twee blood-plekken

zag , waer van er eene de gedaante van een mes had , en men bewees` ‘
er insgelyks dat de Groote eene ledere muts droeg. De Groote by het
bed van van der llanwaert gebragt zynde , met zyne ledere klak op
.het hoofd , de venster-luykmx toc en hy het licht van eenen bran
dendeu lantern, wierd door hem volkomontlyk herkend.
Des avonds , toen Bullens zioh nog in de herberg bevond , inonde

zyne vrouw eenig gerucht aen haer huys , zy opende de deur , en
zag twee manskeerlen vlugten , waer van den eenen Cambie waa. 2y
onderstelde dat hy een de deur was komen luysteren , in de hoop van
uyt den mond van Bullens eenige onderrigtingen wegens zyne zaek
te vernemen.
`
Den 25 , in den vroegen morgend , ontmoette Bullens Cain bie , 'die
hem zeyde: Ballena , gy kunt my helpen , indien gy wilt in regte'ver
Haren dat gy randen elf uren der avonds tot den een uren das morgetsds
in den nach! van 22 à 23 november те! my in gezelschap syl geweest.
Bullens weygerde zulks te doen.
De moeder , vrouw en de zuster van Cambie , ondervraagd порти
do wys weer op Cambie den nacht tusschen den 22 en 23 november

doorgebragt had, on of hy geene witaohtige gestreepte vest had ,
zeyden zy dat hy alzoo geene vest bezat en dat hy ten negen uri-n
des avonds slapen en ten zeven uren des morgends opgestaen was;
nogtans beweerde zyne zuster Ca roliue hem len vier uren des mor

30061 opgeroepen te hebben , terwyl zekeren Raevens hem voor а?
fairens was komen halen. Meer zekeren Foret , barbier te Швеи): en ‘
even gelyk Cambie op het kerkhof woonende, den 23, om vier uren
des morgends, opgestacn en by eenen geboer water gaeu halen synde,
zag hy Cambie van den kant der woonst van den Напишет! aankomen
en over eene haeg springen , om langs den lochting en het achtel

deurkon in zyn huys te gaen.
Ten eynde den door de Groote bygebrngten alibi-,te bewyzen ,
ondervroeg men zyne dochter en zynen schoon zoon Eugène lionne,
als ook eene hoervrouw , Amelie Debock genaemd , en er bleek nyt

hunne antwoorden , dat de Groote ten vyf uren namiddag ’t huye ge
komen was , dat hy om negen uren des avonds , in plaetskvan naar
bed te gaen, zich by den kachel op strooy te slapen geleyd had en
dat hy meer om een ner in zyn bed zou getreden zyn'. Meer eene go
tuyge, van der Sohneren genaamd , verklaerde dat Eugene Rousse
dien zelven nacht in eene hooy-myt overgebragt heeft, en dat men
er hem ten tien uren des morgends hee-ft zien nytkomen. De buys
vrouw de Groote verklaarde slechts den kiel van haren man gewas

schen te hebben, om dat. hy vuyl was , aengezien hy eene dos mor.
gend»~ overledene buervrouw had helpen kisten.
Voorders heeft de regtspleging bewezen dat Cambie en de Groote

met elkander verseheyde byeenkomsten en gesprekken hebben ge
had , en is Eugène Rousse , die waersehynlyk den persoon» is welken
in de kamer van van der llanwacrt den lanteern gehouden heeft ,
aengehouden.

Eyndelyk is den genacmden Louis Landrie vleesehouwer te llbetevf;
aengehouden voor den derden persoon die de Groote en Cambie bv" `
van der llauwaert vergezeld had , den welken hem ook zeer vtrel'her'-4

sohnddende : dsl hong! niet oen een. llet is alsdan dat hy Cambie ver~

kend heeft,en den 7jannary is Cambie in de herberg den ‘Stroop v`
insgelyks aengehouden.
.
~
k

zocht om den adviesbrief nen deh prokurenr des konings to schry
ven. Cambie, in 60 kamer wederkomende, naderde op nieuw het

De broedvoerige instruktìe heeft voords nog vastgesteld een'gv'tŕiìt ' _
aentnl van tegenstrydigheden, waer iu de beschuldigden gevallen zy'n,' "

bod van den gekwetsten en zeyde hem oerrsklnps z het is een Hey»
monnaie» die u geslagen heef?. Toen Cambie het buys van der Пап

011 |nenig.e bekentenissen die hun onderlinge in het gevang ontralä'
len zyn.

om van de lastige vragen' van Cambie ontslagen te zyn ‚ het hoofd

wsert verliet , was hy zoo zeer verwerd , ‘dat hy er zynen inktpot
011 zyn'ê pennenliet liggen.
.
Bullens , willende Cambie uyt de oog niet meer verließen totdo
eenkomst 4van den prokoren'r des konings, le'ydde hem in 'de herberg
van zekeren Vuge, alwaer hy hem in ‘è'ene besondere kamer vyf
dubbel maetjens genever liet А drinken.l 0m dry uren namiddag',
denkende dat den proknreur des konings reeds te Mnete'r rnòëït hen'
. gekomen zyn , trachtte hy Gambie wederom by van der llauwaert te
brengen , meer te vergeefs. Cambie weygerde zulks hnrdnekkiglyk ,
onder beweering van to moeten gaan eten en zich nner zynen bureau
te begeven , meer _hy ging niet eten , begaf zich by zynen broeder ,
en stelde den voet niet in zynen bureau, alweer den notaris Beau

esroetòm moest komen vinden.

BUYTENLANDSCII.
ENGELAND. — Loans!! , 18 11111.
In de kamer der coanmunen heeft sir-Tennyson den voorstel e
doen om het parlement dry jaren te doen duren. Dezen voorste is
met 235 вините" tegen 185 verworpen.
‘ `
- Den hertog ,van Saxe-Cobourg heeft heden alle de trbepen der '
koninglyke mont ~«in oogbesehouw genomen.
 DenpinsEsterhazy isop het punt van onze'stad te verlaten.=

, Den ‘Laurier zegt dat de koningin van Spangnien Brasilien als
mafttçngelyken staet herkend heeft.
4
— Beinerkensweerd'sg is het dat Engeland in dezen oogenblik dry

"

‚(1)

Шведы-ед! insgelyks op de verzoeken welke een het zelve door den gouverneur'
gedaen worden.
et mag in justicie verdedigen alle ektie tegen de provincie gevorderd; het
flieg zonder voorefgaende beraedslaging van den reed , indien Ну niet vergaderd
Н, _aktie vorderen rekende goederen , meubels, als ook de bezittende aktie; de
:het: worden uytgeoeﬁ‘ead gelykvormiglyk met den art. 3 der tegenwoordige

et.

_

1

lenI verzekert dat den koning en de koningin de toekomende
week naar Рагу: zullen vertrekken. Den koning zal maer eenige
dagen afwezig zyn , en zal de koningin by here familie laten.

-Niet tegenstaende het groot getal werklieden diein de kerk van
Ste. Gudula vverken , gelooft men dat de versierselen zaterdag mor
gend nog niet zullen geeyndigd zyn.
`
'
‘

— Men heeft 7500 ellen zwarten merinos in de kerk van S"Gudule
gebrnykt` om ’de zelve te behangen. iden had meer dan 1000 ellen
noodig voor het paleys ‚ meer men heeft zich de zelve niet konnen
bezorgen. Alle de magazynen zyn uytgekocht en men heeft nog an
dere golfen buylen merinos moeten gebruykcn.
- e mis gezeyd der Engelen welke morgen in de Ste-Gudula-kerk
zal plpetsyhebb'en , zal niet in muziek , meer volgens den gregoriaen
schen kerkzang gezongen worden.
 Alhoewel de’ 'scbonwburgen geopend zyn , blyven de zalen
zonder aenschouwers.
‘
-—’ Den generael der borgerwacht komt by een dagorder aen te

-sehynt nog niet wel bekend te zyn; meer tervryl die zack inde
handen van den proknreur des konings is , zal zulks niet onbekend

blyven. Den 'loods' van Vlissingen heeft zich tegen het opheymn
formeelyk gesteld; maer het schynt dat de twee scheeps-makelaen.
klerken (eugelsche) aen den kapiteyn verzekerd hebben , dal di,
vlag als signael geen kwaed kon, waerop den kapitein de zel"
had bygezet , ten eynde zich te doen herkennen door de Maryam
merikaenche lbrikdio op stroom lag en aen den zelven reed",
toebehoorde gelyk de Smyrna, en welken reeder , volgens de ver
klaring vsn den kapiteyn gedaen by den amerikaenschen kung.“
nekken-zestig schepen heeft, die alle het zelve signael hebben. Uyl
het onderzoek des geregtl zal dus de waerhcyd blyken.
Anm,
-— lien verzekert dat eenen koopman dezer stad een schip 'uur
Algiers uytrust en met dat land’eene geregelde schipvaerd wilt под.
knoopen. Men spreekt ook van het daerstellen eener geregelde schip.
vaerd van Antwerpen nner Constantinopolen , nu men gezien heeft

door het voorbeeld van den Mercurius , kapiteyn Smit, dat de belgi
eche schepen er zoo wel ontvangen worden als die van andere volke
ren, zonder meer inkomregten te moeten betalen dan die van Vrank
ryk en Engeland, en dat men er onder andere artikels een zeer goed
verteer vind voor onze nagels, vensterglazon en broudsuykers. ln nl

wachting dat wy eenen konsul hebben te Constantinopolen, kunnen
de belgische schepen zich stellen onder bescherming van het framcli

gezantschap aldaer.

kondigen dat de zelve rouwteekenen van het leger, door de oñicieren
der borgerwacht zullen gedragen worden.
“ЧМ. Le [lon word nyt Parys in deze hoofdstad verwacht.
— Вёл generaal Goblct is gisteren alhier aengekomen.
-Í De sektien hebben zich bezig gehouden met het ontwerp van
wel iii’ overweging te nemen , dat den minister van justicie tegen
de demonstratie en uyldagingen ten voordeele der familie der Нав—
eeuwen had voorgedragen.
-— De regterlyke onderrigtiugeu in de zoek der plunderingen en

GEND , 24 ller.
De tydingen die wy nyt Brussel ontvangen hebben , verzekeren
ons dat men , als eenen middel van zckerheyd , zal gebruyk maken
van den artikel 61 der konstitutie , en dat er eenen opvolger
voor den belgischen troon zal benoemd worden , om in geval den

verwoestingen ‚ den 5 en 6 der voorledene maend alhier begaen , is

koning zonder kinderen kwam te overlyden , alle moeyclykhcden
nyt den weg te ruymen , en alle hoopte benemen non do gebannen
Nassauwen. ltlen spreekt van den keus van eenen neef des konings

geheel voleynd en de wydloopige en menigvuldige stukken van het

die tegenwoordig maer 10 jaren oud is.

proces zyn gisteren in het parquet van den prokurenr-generael ne
dergeleyd. Dner verscheyde der betigtigden verschillige advokaten
met hunne verdediging hebben gelast en daer deze laetste melnorien

Dezen maatregel , indien hy werkstellig gemaekt word , zal meer
els eene voorzorg konnen aenzicn worden , want niemand heeft de
hoop verloren van het houwelyk van Leopold met Louisa door nog
kinderen te zien gezegend worden. Den keus van eenen troonopvol
ger zou altyd maar tot doel hebben , de poogingen der verbannen
ansanvven, en de verradoryen van het vnyg orangislsch gespuysle'a
voordeele van de overmoerdykscbe dwingelnndcn te verydelen.

moeten opstellen , welke oen de reed-kamer zullen moeten onder
worpen worden ‚ en daer men het gevolgenlyk voorafgaendelyk met
de regterlyke nnderrigtingen moet bekend wezen, zullen er nog ver

scheyde dagen vcrloopen eer er door de reed-kamer omtrent het lot
der beschuldigden nytsprack zal konnen gedaen worden.
- Den eersten der aenslaende maend is den dag der opening ven
den honderdiarigen jubilé van het broederschap van het ll. Sakra
ment in de kerk van Etterbeek , nnby deze hoofdstad. Dezen jubilé

n'l‘tien dagen duren.

l‘

Антип , 22 usr.
_Sedert gisteren namiddag hebben do amerikaensche kapiteyns ,
die zich in onze have bevinden, hunne vlaggen op de schepen half

ЦОК by ezet, voor de dood van den generaal Lafayette.
-- 'Väy hebben echte omstandigheden ontvangen over het opste
kenrder hollandsche vlag op de amerikaeusche brik Smyrna , van
zaterdagavond. liet is op het afgezonden bevel van den havenmees
‘ter , die zich op het Krnenen -lioofd bevond om den naem van het

schip te herkennen , dat die vlag ‚ welke van de voor-brnmsleng ,
waeyde, is weggedaen geworden. Wat er nen boord is omgegaen ,

Wy bepalen ons heden aen het bekend maken dezer tyding ; sry
zullen naderhand, wanneer den voorstel gedaen zal zyn, in verders
nytbreydingen en aenmerkingen treden wegens ditI belangryk punt
van‘het‘v'vclk het geluk en de toekomst van Belgien kan afhangen,
en welk van zomniigo persoonen wel zou konnen geexploitoerd
worden , want wy vernemen nyt eene goede bron dat eenige шт
mannen sterk voor eene regentie genegen zyn.
Zekeren bedienden der regentie, zoo wel als het meesten deel
zyner overheyd voor do gebanncn Nassanwen genegen, heeft over
eenige dagen zyne vertooningcn , die hy nog zomtyds gegeven had ,
die
vernieuwd
bezonderlyk
, in cene
doorherberg
de werking
op dezyner
Koornmerkt.
keel (dit moet
Den sieur
in den
Vangoeden
zin genomen worden), gekend is , had over eenige dagen zyne mil
dadigheyd willen doen uytschynen met eenige werklieden bier ns
beliefle te laten drinken, met dit besprek nogtans dat 1y eens:

M

dig bleef en moest trachten deze somme in rekening te brengen.

hem , of dit de vergelding was die hy voor alle moeyelykhede“ l0

leer ofschoon elkeen niet zeer veel belang aen deze farce hechtte ,
kon den sieur L. koopman in tabak , met geene goede oogen deze
aenzien die hem altyd die waterzoey in het geheugen riepen , en
nam voor zich te vrekcn , wel te verstaen zonder pistool of degen te

ontvangen had , en voegde er by dal, indien hy niet meer eerbied
voor de logie en voor Не! order had, hy anders zou gehandeld
hebben.
'
Zoo
als
men
zich
gemakkelyk
kan
inbeelden
,
heeft
de
antwoord
van den uamenschen broeder den gendschen vry-metsclaer niet vol

ebrnyken ; men kan immers zich wel vreken zonder stoel of lood.
incr op wie? tegen wie zal hy zyne grnmscbap laten uytachynen 7—
Tegen den Frère-Terrible .7Necn , dezen heeft het geheym niet open
:baer gemaakt. — Tegen den baes uyt het Наум ? Voorzeker niet,
want dezen wist niet dat men er eene vry-metselaers-kostuem opgeêten
had.  Waerlyk het was kittelachtig om den pligtigen te ont
dekken , doch den sieur Lcen...ts, kon niet denken dat iemand an»
'ders dan den tresorier vanlNamcu dit zou openbaer gemaekt hebben,

'en besloot te doen zien dat by nog hair op zyne tanden had.
Ao иАьА рАпАтА sua-r A'nA ‘razA'raA rAaArA,

zoosprak hy ,~ en herhaelde deze vwoorden , die Ну misschien ergens

doende geschenen , en alles doet gelooven dat deze zack tot nog
verdere bezonderheden aenlcyding zal geven , en my tot nog meer

dan eenen brief stof opleveren , stof die men niet zal konnen doen
doorgaan als nyt boeken genomen , want dit is de verschooning die
de francs-maçons nn bybrcngen wanneer men van Vensx spreekt,
als of ik in boeken kon vinden het geen ik eenen velleplotter, eenen
pruykmaker, eenen gratenkuysscher of den tresorier, (den notaris
de Nobele) ‚' in de logie honre uytspreken ! als of ik in boeken kou
vinden dat den advokaet van Небе! zich frane-maçon doet aenveer
den ! als of ik in boeken kon vinden alles wat den Venerabelcn-nm
bassadenr , sieur lletdepenninghen , in de logie zegt ! Dit alleen , Не!
geen ik UEd. hier melde, zal hun doen zien dat zy nog ver zyn van
Vizan ontdekt te hebben, en dat ik nog ver ben van niyne inlichtin
gen elders dan in den Septenlríon te moeten zoeken. Tot teeken vill
bewys wil ik heden щупе confraters een persisch raadsel voorstellen,
welkers oplossing zy in de archieven konnen vinden , en dieil' hull

gezien had , verscheyde mael by zich zelver», tot dat Ну zich een
zyne tafel geplaotst had , om oen den tresorier van Namen , die Ну
als den pligligen aenzag, eenen hcvigen brief te schryven.
s
lnderdaed den sieur L. gaf vrycn loop nen do veronlvveerdiging
en toorn mct welke hy bezeten was, en rucynde zich genoegzaam
gevrokeu te hebben wanneer hy zynen brief vol met beledigingen
in mynen volgenden zal medcdeelen, indien zy de zelve nog niet ont
in den post had gestoken. De oploopcndheyd is cene slechte leyds
dekt hebben :
" vrouw en doet velo misslagen begaen ; zoo was hier ook het geval.
 Tziri tziri lzirach iauilzœ ?
Adamira demain „ниш ?
Den tresorier van Namen die moer lachen verstact op zynen tyd, en
‘ die meer kan dan waterzocyen eten, bleef niet ongevoelig acude be
liet welk men als volgt kan verlaten :
‘ ledigingen en sr‘heldende uytdrnkkingen die den koopman in tabak
VVaerom verliest de lamp Наег licht T
' hem nner hoofd wierp , en antwoorde op den zelven loon , op welken
Wacrom verheft den mensch zich ligt?
men hem'gesclrrevcn had. Ну liet >aen sicnr L. weten da t" hy (tresoricr)
verzoekende
eene
plaets in ‘uw dagblad voor deze штаммами
het`niet was die dc zack der waterzoey had openbaar gemackt ,' cn ‚ ‘
’ na" hem op alle щупе beledigingen geantwoord te hebben , vraegde regelen , heb de eer UEd. als vriend te groeten.
"них.
` .t

:-.. l~~'

(3)
Leve de" prins van -Orangm'on .' zonden geroepen hebben. De werk

dan gemelden Godyns verdacht hield als dikwils niet ivnahııyıı'roııw:`

lieden van Gcnd zyn byna alle patriotlen , zon als men weet , dns

ia onmin levende, zon dat het vermoeden op hem viel. Door eenen‘,

geen wonder dat deze, tot wie den sieur Van ll...;. zich wendde ,

veldwachter uyt zyn boys gehaald , betounvte hy onder` wegigi-oote
verlegenheyd , inner by het lyk gebragt ıyınlo l‘ioe‘hende hy‘dcn.
dader van die gruweldaed te zyn , doch bcng weldra te. wer-nen.
mm heeft zich van-zynem persoon verzekerd en hem in de stadsge- _ '
vangcnis te Audenaerdo gebragt. s
`
`
—- M. Adriaen Spitui-ls , burgemeester der stad Geeracrrhbergen",
is over eenige dagen in den on-tcrdom van 52 jaren aen cene schil!“
lyke lichaems-beroerte overleden.
‚
-— Den 21 is te Brugge op de scheeps-timmerwerf van juffrouw de
weduwe De Jaeghcre-do Начинает, de kiel gela-yd cn het steven
geregt van een schooner-schip groot 200 tonnen , dat den uaem zal

het insgelyks waren. Aengelokt door den „Ев:- 'an deu bedienden
der regi-ntie, zouden de werklieden пинта het bier dat hun
grati; wierd aangeboden gcweygerd hebben , maer щам. ook met
datzy zyn gevraagd geschreeuw zouden opgeheven hebben. Zy >be
gonnen dan met lustig te drinken zonder te roepen.
Den sieur ziende dc liters geyrluld worden zonder dat men het
geroep van Lève den prins can Orngníen! liet hoort-n , begon zync

drinkbt'oedcren de condition te herriuneren die hy aen zyne gift
gesteld had, maer zy deden hem opmerken dat men eerst eenige
liters moest binnen hebben vooraleer men wel kon roepen a Ja, z 0
is t', zeyde den stadhuys-bediendenl de ondervinding heeft 'my

voeren van Eugène , cn догмат! word voor rekening van M. E. Gıl

zulks geleerd in en deed de werklieden nog eens wel de keel be-.

liodts, zoon , uegociant te Brugge.

sproeyen. Nu, er nu e t geroepen worden, en sieur van ll..... gafh'ct
teelten. lly riep: Leve den prins ran Orognien.' Wacr op zyne drink
broeders : Lets Leopold! antwoorddeu. Den bedienden der regentte

-‘De'u 14 dezer heeft Caleta Blomme, oud l9 jaren , woonachtig"
te lvrmherghe (West-Vlaenderen), by don pachter штат liet kind,
wacr
was en het
tnt-n iu hier bed uheeft geve n
den, van
metzy
eenbevallen
nıe's vermoord.
Zy welk
is aengehonden.

’ ’ ‘ '_

wierd gram, en wilde hun te vergeefs een geschreeuw ten voordeele

der Nassauwen doen uytgalinrn ,maer zag te lart dat hy bedrogen
'as, en dat hy patriotten by de hand had, daer hy meynde urangis
ten te hebben. - Men kan denken dat den sieur niet wel te vreden
was wanneer hy ondervond dat hy zyn bier aen patriotten gege
venr had.
‘
' gelogenbeyd Waarnemen , om hun wimrdeken tegen do patriotten te

- Den koning heeft by een besluyt van den 15 dezer aangaande
de berzamenstclling van het ministerio der financien de volgende
schikkingen genomen :
_
‘_
De administrateurs der schatkist, der registratie en_domeynon ‚en
der postoryrn zyn afgeschaft, en, even als de administrateurs der dì
rektc belastingen , donanen en accynsen , door direkteurs van het
bestier vervangen.
De plnetsen van chef de bureau by het sekretarîaet'jgenerael van`

lossen , maar die ook zal doen zien dat zy cr nietaltyd met eer van
afkomen.

cn cene plaels van chef de bureau by het bestier der schatkist. , twee

Ziet hier eenen voorval die zal bewyzeu dat de orsngisten alle

In een zeer treñ'elyk gezelschap , cp een buytengued by de stad
elegen ‚ bevond zich eenen gekende“ ornngist dezer stud , die пеп—
geprikkeld scheen om iets tegen de patriotten te konnen uytbraken.
Eenige bloemen hadden eerst door hun kleur zyne oogen getroffen,
meer hy wilde er niets op zeggen , om dat hy vreesde dat men hem
ook eenige aenmerkingen zoude gemaakt hebben. Maar eene andere

gelegenbcyd bod zich welhaest voor onzen „ганзы aen. Den heer
van het buytengoed wilde het gezelschap eene verversching aenbie
den en verexcuseerde zich van maer weynig te eten te hebben, aange
zien hy geen volk verwachtte, en zeyde meer twee soorten van kaes
voor handen te hebben, te wete' hollandseth en herve-kees, welken

laetsten misschien de damen niet zou aangeslaan hebben daer hy
eenen
onaengenamen
heeft.
’
Op het
hooren van het.reuk
woord
'mes , kon’ onzen
orangist zyne vreugdl
niet meer bedaren, en riep uyt :ade patriolten zullen liever den sterk
riekenden kaes eten , want wy verkiezen den hollandschen. » Benen
goeden patriot die zich in het gezelschap bevond , en voor wie den
sieur 8*" deze woorden ny tsprak,antwoorddeacn den orangiat dat hy
niet verwonderd was van de persooncn zyner party den hollandschen
kaes als den minst riekenden te zien verkiezen , terwyl de oraugis
ten uyt hun eygen genoeg stinken.
Y De antwoord van den patriot wierd toegcjnyclld en den orangist
ging zyne ıchaenıte by zyne geliefkoosde bloemen in den hof ver

bergen.
_—_._—————-_

Woensdag, om elf uren des morgens, heeft eene algemeene~
vergadering der katoen-fabriekanten in het IVit-Leeuwlcsn plaats

het ministerie der financien, twee plaetsen van chef van verdeelingr
direktenrs-plactsen hy het bustier der direkte belastingen en доступ:

'en, twee plaetsen van in‘pektours-ohefs van verdeelingeĳu eene
plaets van verificateur van eerste klas en vier plaatsen van gen“.

rieerde surnumeraire by het bestior der registratie, ¿mue .neu nu V
wouden en eene plaats _van eersten kommis by het bestier

er munt

zyn afgeschaft.
`
De algemeene tresory zal de benaming van beıl'ı's' der openbare
schatkist acnnemen. De bestierders der schatkist en der provincie"
`'zullen deu tytel aennemen van direkteur der schot/'eist "n de pm...
vmc'e . - . . д.

'

— Ву een besluyt van den zelven dag .heeft den koning de vul-_,
ende benoemingen gedaen s _
1° Tot direkteur van het bestierder openbare schatkist, den sieur
L. F. van Kerckhove , oud-beslierder der algemeene tresory g '
’
2° Tot
direkteur
van het bestier dervan
registratie
duıneynea‘ ,den
sieur
C. Faider,
oud-administrateur
het zelveen
beslier;
i

3° Tot direktcur van het bestier der posteryen , den sieur EM
fnsse , oud-administrateur van het zelve bustier;

’

‘.

4° Tot direkteur van het beštier der direkte belastingen ,dounnon Í

en acoynsen, den sieur Z. J. Engels , direkteur by het midden-be
stier ;

.

‚

5° Tot inspekleur-generael der direkte belastingen )'donanon en
accynaen , den sieur Е. J. Mercier , direkteur by het midden-bestier;
6“ Tot direktcur van 3' klas der registratie , вотум," en wou
den to Arlon , in vervanging van den sieur Fiers , den sienr Detfon
seca , innpekteur van 1° klas by het inidden-beslier;

gehad. De van Brussel terug gekoıııene gedeputeerden hebben hun

7° Tot direkteur van den brieven-post te Antwerpen, in vervan
ging van den sieur Florkin , den sieur F. A. Morin , controleur van

verslag gedaen , na welkers aflezing men besloten heeft te volherdcn

1° klas by het post-kantoor te Brussel 5

inde vraag van het zelve downen-stelsel van Vrankryk. Ten dien

8° Tot direkteur van den brieven-post ter Herve, in vervanging

eynde, zyn er vyf nieuwe leden by de deputatie gevoegd , die zich
maandag aenstnen‘de we'de'rom nner Brussel moet begeven. Deze de

van den sieur Donckier, den sieur A. Hoehstein , chef vsn vordeeliug
by de algemeene tresory;
—
‘
'
‘
9° Totoontroleur der decanen te Rcermonde, den sieur-’de Isrtini,

putatie is nu zamengesteld als volgt : MM. Ed. Coppens , F. A. Mani
vlius , E. Braeckman , de Buck-Van dcr Waarden , E. van Acker , Pb.
Bsertsoen , De llemptinne en J. Voortman.
—— Den-stoomboot tusschen Gent] en Oostende varende, heeft sedert

eenige dagen zyne reys ‚gestaekl; tuen bemerkt dat hy een zwart
vnendel , tot teelten van rouw over de dood van den erfprins , heeft
opgestoken. Men zegt dat men eenige verbeteringen nen dit damp
schip heeft toegebrugt en dat het de toekomende week zyrien reys
tocht zal hernemen.
— De zyde-fabriek welke lll. de Gandt te Wondelghem , nabydeze
stad , gestig'. had , en alwacr men by den zyde-worruen-kweek eene
zyde-spìnnery en zyde-wcvery gevoegd had , is iu den nacht van
den 21 doorfeenengewcldigen brand gansch in nsscben geleyd. Dit
gestigt was tegen brandgevser verzekerd , doch voor eene som ver

beneden deszelfs weerde; den brand word aen onvoorzigtigheyd
toegeschreven.

‘

—- Den prokureur des konings eu den regter ter instruktie by de
regtbank van eersten aanleg te Audenaerde , die zich uyt hoofde van
het beleeden der zack van de beschuldigde Cambie, de Groote, Rousse
'en Landrie binnen deze stad bevonden , zyn spoedig naer .hunnen
post teruggeroepen geworden, door het berigt dat een groot schelm
'tok onlangs in hun arrondissement begaen was."- 'Liet hier wat wy
-diesnengaendo vernomen hebben :
‘
’ `
»Den 19 dezer heeft men, in de omstreken van Elseghem , in
eenen gracht het lyk vinden liggen van eene vrouw, die men herkend
heeft de hnysvrouw te zyn van Francios Godyns, pouillenier te
Stïllartens-Lierde. liet lyk was by middel .van ceu mes vreedelyk
mishandeld , terwyl men verscheyde steken in het ‚hoofd ‘en' in de
oorcn ontdekte, en dat de hcrssens op het aengezigtlagen. Des
murgends om zeven uren was het lyk nog warm , men ging terstond

den prokureur des konings van Audcuacrde. verwittigen , die zich
dadelyk ter plaats begaf. Uyt iugowonne herìgteq bleek het dat men

kom mis by de algemeene tresory;
‘
10° Tot chefd’cr complabiliteyt by de 2° verdeeling vsn het midden
bestier der posteryen , den sieur Plaisaot , l'n kummis by het zelve
bestier;

`

'J "'

‘

`

Den sieur Bureel, controleur van l` klas by het midden-bestial' der

posteryen , zal in de zelve hoedanigheyd by de 2'.verdeeling van dit
beslicr verblyven.

— De verdeeling der provincien van het ryk in twee afdeelingen ,
voor wat de inspektie der post-kantooreu betreft, is by een koning
lyk besluyt van den 15 dezer geregeld als volgt:
De eerste afdeeling zal uyt de provincien Br‘a‘band , Новокаин ‚
Oost- en West-Vlaenderen zamengesteld wezen ; .
~
‘
De tweede afdeeling zl bestaan uyt de provincien Antwerpen _,
Limburg, Luxemburg , Luyk en Namen.
'

Den sieur Philip de Blevins , controleur van den brieven-post te
Antwerpen , is benoemd tot inspekteur der 1° afdeeling , met een
traktement van 5000 franken , en zal zyn verblyf te Brussel houden.
Den sieur Lodewyk Bronne, controleur van den brieven-post te

Luyk , is benoemd tot inspekteur der 2° afdeeling , met een trakte<v
ment van 4600 franken , en zal zyn verblyf te Luyk houden.

›a.

VRANKRYK. - Paars , 21 mer.

Men heeft hier de tyding ontvangen der dood van den kroon“
prins van Belgien, op den oogenblik dat in de Tuilerien eene kinder#
feest moest plaats hebben; de zclve is dadelyk opgezeyd , en den
hertog van Orleans , die de nyverheyds-tentoonstelling moest geen -’
bezigtigen', is niet uytgereden.
'
_
‘
 Den generaal Lafayette is in den morgend 'anden 20 , om 'ye

uren, overleden , een de gevolgen vs‘u eene »lynx-verstikking ней.
'

(5)
Bgm „шит nrsn sin middernacht nu de spreek beroofd had ,
hem „echter _een .volkomen Agehrsuylr .zyner ziel vermogens Intendo.

шядвщцщп allonrens Ahet tydelyk met het eeuwig te ver~
wisjelen {тамаду te spreken , om eene laetste vroeg zyns zoons te

beantwoorden.
Het is onmogelylthethellëeenlyů sehenwspe` aF te schetsen het welk
sich op doet nen de oogen der gone die het dreef voorregt hebben

alud van in het stoof-hays binnen le dringen. Achtien vrouw
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lieden, dochters , ищем-011111111 dochters of kleyu-doeh'ters van den
generaal , oniringden , knielend en in wecdom gedompeld , zyn
Holland.

doods-bed, en bleven ernog in die treurige houding verseheyde
l)

щами- den îlaatsten snik lvon den gencrael. Merronwcn de Lasteyrie

‘

l)
n

Rusland.

mejolïrouvven de Tracy , de Brigodo, de Lasteyrie en Latour-llan
hourg, sedert verscheyde dagen een den voet van zyn hed gevestigd,
1.' n er nanwlyks kunnen 'van verwyderd worden , wanneer er moest
worden overgegaen tot de lyk-opening, welke in den zelven oogen

P
P
1M Р
G
P
G

а nien.
5), 'i
u
Prufssen.
Napels.
Sieilien.
n
Rooms.

E.'rente u: Amst
Id. te P. L. en A.
Пущен. schuld.
Leen. te B. 1832.
Cert. Falc
.
Leening 1821. ..
u
1825. . .
»
1831...

o
25
|6
gg
_oo
93
93
96

23

11/16

и

Uytgest. schuld.

Норе en Comp. |02

3M

Irl. te Londen.. .

_»

Emulien. Leening 1823. . .

78

п

-

anen.
fr. с. fr. c.

01.11.
fr. c. fr. c.

Koeln.
fr. c. fr. s.

2.’.
25

o
n

96 50
9') n

n
n

n
n

l0
8

п
n

n
n

'17
24

l0 50
8 75

[dem ceden smsek.

п

ts

l

Il

u

n

u

il

l

n

n

l
l?

ss
l

32
15

n
п

lgá

n
n

n
l

и
|

50
g
n

n
n

п
n

Lynzaed . . . . . .
Qninqnet-Olie . s

|8

1-

22

»195

п

94 50

s2 50

. .

Lantern-Olie . . . .

s

a s

.

s . .

с s s а s s

.

s

IU! 50

n

п

.

|00 50

n

o

1.150 `

‚

,
OPENBARE PONDSEN .

Renten 5'p.°°........
Renten 3 р. о]. . . . . . . .
Napelschc Rente. .. .
Eeuw. врата. Rente .

EERSTEN COURS

LAETSTEN COURS. COURS

|06 to
7g 80
97 65
74

|06
n
79 85
97 70

106 1
79 85
97 55

1,2

3/8

74 5/3

zyne begraefnis in korps zoude bywoonen.

Koningl. spaans4 Leen.

и

в

82 rn

g

‚в

` - Men schryl'uyt Chambery :
к Een kamp van vier of vyf duyzend mannen gael binnen eenige
°
Gegen in de vlakte van Smirnn ,tusschen de steden van Bumily ,
Aix-Ien-ßains en Annecy opgeregt worden. Men zegt dat den koning
deze troepen in oogenschouw zal nemen. Men beweert niet zonder
eenigen schyn van waerheyd , dat deze ontvonwing van magten ge
voegd by de versterkingen welke de bezettingen vnu Chambery ,
Annecy en Hopital воин-Соткана keinen te ontvangen, voor oogvvit
hebben van door eenige krygs-verrigten de hedreygende nota door
het kabinet van Turin een Zwitserland toegestierd, te ondersteunend:
 De tydingen vsn Spangnìen behelzen het volgende : u Eene
yligtilig van 25,000 mannen is bewerkt , inner men heeft menzione
lyke versterkingen noodig om de noord-provincien te beteugelen.
Den general Quesada vraegt l10,000 mannen , en verklaart dat het
anders eene gedurige slagting zal vrezen. Men zegt daerom dat Que
на. door Rodil goet vervangen worden. In de bison ysehe» procincien
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' et dell borgerkryg altyd met de zelve woede voerd. Den meyer van

#un ,` die geweygerd had aen de karlisten 2000 fozieken te leveren,
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Houwelylsen can den 2l may.

Bennestege , met Adelai' a Vissens , äágaren , bezondere , Ss. Jätistraet. - Karel
Verschueren, 25 jaren , kamslager , te. Elisabethstraet, met Sophia Boele,
nzjaren, kantwerkster, Laurierstraet. — Jacob Broncltaersl ijaren, iuvulder,
Chartreusestraet., met Joanna Janssens , ./,2 jaren , fabriekwer ster ‚ Berouw. -
Pieter Delepeleire , 26jaren ‚ ambatleur , Oudeveste, met Rosa Coene, 36 'п-еп.

LONDEN, nu 2o usr.

ADVERTENTIEN.
ABNBELANGEND BERIGT.
Iemand доведен zyndc over te nemen eenen wel gekallanten WINKEL in

Gaeren , Lint, Zyde en voorders , kunnen hun ndresseren ten huyze van joH'reu'
MARIA DE BUCK . np de Vlnschmerkt , N° 12. te Gend ; zy zullen ook tonnrll
in huere nemen het huys by haer bewoond.

___

111112115“ UNIVERSEL,
resul soos LA Direc-nou

De Savane, de Littérateurs et души“,

Ísbriekwerkster, Druyfstege. - Guillielmus van de Weghe, 26 jaren, leer
msker , met Maria Doorewaard , 23 jaren , strylsster , beyde Coupure. -- Cons
santinus Verricst, 26 jaren, da huerman . Atkerstraet, met Auna Aquaviva ,l

А 5 ra. 20 с. rsa As.

29 'aren , fabriekwerltster , Grys erg. -— Clemens van Hamme , 26 jaren . schoen

DIX CENTINIES LA LIVRAISON PRISE AU BUREAU.

ma er, met Maria PolTyn , 28jaren , vendster, beyde Bogaerdstraet.-Lodewyk
Reboot. , 38 'aren , znekwaernemer , Ketelvest, met Virginia de Guis, 3o jaren ,
besondere, rabanddam. — Francies Gnstin , 26 jaren, meubelmnker, Lieve,
'met Joanna Serrano , 20 jaren , besondere , Oudburg.

overledene con den 21 tot den 22 meg.
Ilaria Lacquet, oud 17 jaren, Wilderoossiraet. — Isabella Walle: . 82 jaren 1
sertieuliere, Schuerkensstraet. - Anna Heylbroeck , weduwe van Hoorebcke ,
l jaren, Holstraet. — Francies Opdorp , 31 jaren , pompier, Nederlekeld
115.91.  Eugenie van Moorlegem , 15 dagen , Ridderstraer. - Maria van Acker ,
27 meenden, Kortschipgracht. — Francien Maes, 83 jaren, zonder beroc ,
Ste. Annsstmet. — Lieven Verstraeten , 83 jaren. hovenier. buyten de Kortry 
schepoort. -I- Colets ds Reu, 72 jaren . religieuze, Ste. Elisabethdriesch. _
Barbara Martens, lweduwe Loppens, 79 jaren` St. Jansdrccf - J an van Damme,

65 jaren , щупает ‚ Kunnen-_Christina Stroe ‚ .ill jaren, daglooner , Mode
ns'eystege.

KOOPHANDEL.

i

бесом. 3 р. с], . . . . . . . g2 5/8
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Joseph Fouteyne, oud 25 jaren, huysschilder, Gelukstrset , met Maria Ver
па , 26jaren , dienstme d, Ursulinestraet. - Karel Mees, 22 jaren , schilder _

BpRS

l

SOCIÉTÉ DE PARIS ,` LONDRES ET BRUXELLES,
roca um naples'rlons s вон mucus?.
Bureau belge, Montagneids lo Cour N5 80, ò Витаю

BORGERLYKEN START DER STAD GEND.

„
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BORS VAN PARYS. vsn nu 2| usr.

A De kamer der gedeputeerde , die eergisteren het zenden eener

stemd en met eene byna eenparigheyd van 'stemmen besloten dat zy

3,’8

Metalliken.. e.. QS
Balklctim... .. à»
Cert. Fale.. . . . . -—

Came ille . . . . . .
Hennìp. . . . . . .

en verergernis . dat zyn bestaen niet meer konde verlengd worden.

eenen brief aen het troostloos bloedverwantschap van Lafayette ge

|6

13,16 Weenen.
и
Napels.

Koolzsed . . . . . .
Heulzaed . . . s s s

welke hem overgekomen was by de begravenis van den gedeputeer
den SDnlong , wiens lykstoet hy tot op het kerkhof` had willen ver
genellen. Welhaest zyn de verschynselen wedorgekonxen met eene
verdubbelde hevigheyd. Sedert dry dagen scheen het de vrienden
ven Lafayette ‚ niettegenstaande de tussehenpoozingen van beteriug

_eerbewyzingen te omringen , aengenomen. Zy heeft den opstel von

112
ifs
3M

PHYS DER OLIE.  Brasse, 2| lst.

blik plaets heeftgellad.
generael Lafayette was 77jnren oud. I-Iet is tien dagen geleden
dlthy geheel hersteld scheen te vrezen van de onpasselykheyd ,

bo'dschap had gestemd , ter verneming van den gezondheyds-toestand
lvan den generaal , heeft gisteren den voorstel , om de heetste oogen
bllkken des levens Yanyeenen der beroemdste harer leden met eenige

5
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se sont considérablement mehr
Aujourd` hui que les publications (le ce genre
óférence sur toutes celles qui
pliées , nous avons compris que. pour o blenir
.
_ la pr
ont paru jusqu'à ce jour . nous devions/aire mieux ' Notre papier est vélin soper
fin; nos gravures sont nombreuses et d'un dessin très -remarqnable ; notre tmp
est net, et le choix des articles ne laisse rien à désirer.
CONDITIONS DE LA> SOUSCRIPTION.

l'l parait tous les mois quatre nu méros du Magasin Universel; chaque l0'
méro, composé do huit pages in-áß , sur papier vélin supertin, est отд
quatre à six belles gravures et souvent d'un plus grand nombre.'
Ala fin de cha ue annee, il sera délivré gratis aux souscnp teurs un UU" el
une table raisonnce des maliens: renfermées dans le volume, qui

le

сотрем"

huit cent trente-deux colonnes , représentaitl '
de cinquante~deux livraisons ou
_
_
matière de plus de douze volume in8° ; ll sera orné
a de trots à natre cent» Pl'n'
le plus onlin
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n’égalera
pas
celui
d`un
volume
ches . et
Le prix de chaque numé ro est de di: centimes . prix nu bureau.

TRENTE NUMÉROS SONT EN VENTE.
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BRUSSEL, vvsn all, 22.11”.

Оп souscrit : A Bruxelles , au bureau belge des Sociétés de Paris,
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DRUKKERY VAN J. F. BLDCKEEI.,
пи. ann, l’ 16 яма-1.
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11

›

Be Belgen zgn gamen onderdanen
naer zy verdragen geene slavern .
Suzan
asx. V.

DYNSDAG 27 МЕЧ 1834.
n

щ
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De kamer ‘beduyt dat zy' zich morgen om tien uren en half zal

BELGIEN.

vergaderen, om in korps de begraefnis van den jongen prins te geen
bywoonen.

De zitting word om dry' uren gesloten.

'

Bnnssu. , 28 мы.
Ш DIH шпвтъешеоввхош.

Namen der leien die zonder шт] afwezig zyn.
Zitting van den 28.

tlm .angulèìsâ наста; Dômeqneauge Vllleraie, Brabant, de Behr, Dels
minne,
Qualunsmn
-ene ,

Voorzitter M. Raikem.

,Tsiahmaniensvn-fn
e o
ol non
xml.
amont ’

Henna, Ge n d e b'‘en’

mma’
`

De zitting word om een ner geopend. - Het verslag der voor
gnende zitting word , na deszelfs lezing , aengenomen.
M. Daraus: . In den naem der kommissie , welke gy benoemd hebt
om een adres aen den koning op te stellen , kome ik het ontwerp
van dit adres aen nwe goedkeuring onderwerpen. De komlnissie
heeft besloten dat zy zich moest bepalen met hare droefheyd allee

Vrydag avond laet is het gebalsemd lyk van den jongen erfprins
nyt het kasteel van Laeken naar Brussel overgebragt. Den koning en

nelyk nyt te drukken , en dat alles wat de troenopvolging leugnet

de koningin hebben zieh van het lyk van hunnen overleden zoon

het voorwerp van bezondere bcraedslagingon moest пуп. Ziet :hier
ons ontwerp.

Annes шк nan 110111110.

вымыт мы DEN extremas

- 1

1

niet kunnen nfseheyden ; men heeft eene soort van geweld moeten
,'gebruyken. Zy hebben zich gedurende meer dan twee uren nen do
hevigste droefheyd overgegeven; nooyt heeft men trenrigeren oogen

blik gezien dan dezen , op welken zy den laetsten vaervvel aen het

Sire!

Een-en ongelukkigen voorval komt U. Ы. en hare doorluchtige
echtgenoote in den rouw te dompelen.
Het heeft de godelyke Voorzienigheyd behaegd den jongen prim
tot zieh le-roepen wiens wieg onlangs niet zoo levendige blydsehap
en zoete hoop omringeld was.

пакту]: overblyfsel van hun eenig kind moesten zeggen.
llcl was elf uren en half wanneer men van Laeken vertrokken is.

Een detachement der koninglyke lyfwaehtcn ellende den stoet,
en was gevolgd door den groot-marschalk van hatpuleys ineens
ronwkoets.

Doordrongen van de algemeene droefheyd, tolk der openbare

Het rytnyg welk de kist inhield was omringd door den militairen

denkwyze , de kamer der volksvertegenwoordigers zon willen ver
kommandant der provincie, den gouverneur van Brussel de or
troestingen vinden voor eene zoo groote droefheyd. Zy weet dat er dansknciel-oñìcieren l«llos konings en den kolonel der gendarmery.
in die treurige stonden., weynìg vertroosting is voor hot hert van' dende
e fakkels
nec itenvoor
van enetaelliteryhet
ale s, in
vollen rouw a singen
'
lyk.
М hm eenen vader en voor dit van Ieene moeder.

Sedert dat het lot van U. 111. aen dit van Belgien gehecht is , ge

liet was middernacht wanneer den lylntoetagn het раму, дню".

lukkige en ongelukkige voorvallen zyn ons bestemd geweest. Ge
lukkig `of ongelukkig, Sire , het voTk heeft altyd zyne gevoelens
vereenigd met die van zynen koning. Uwe vreugden waren onze
vreugden; uwe pynen waren onze pynen; en altyd is den band
welken de natie aen den monark verbind sterker toegesloten.
Het schouwspel van eene zoninnige overeenkomst is bekwaem om
‘mote smerten te lenigen. llogte dit, Sire , cenigen troost aen uw
iyden toebrengen! Mogte dit eenigcn kalm in het bedroefd hert
eener bedroefde moeder te wege wege brengen ! De Voorzienigheyd,

gekomen. Het l k van den overleden prins is aen het paleys ont
vangen door DI . d`liooghvorst , den generaelilnral , 11. Raikem on
lll. de Secos. Buyten deze persounen waren aldaar nog tegenwoordig
alle de ministers en de ministers van staat, de 1101111111101100121101
ni'nginder
‚ den
gouverneur
der provincie
, den burgemeester
leden
kamer
cn verscbeyde
ambtenaren.
u
’ - vela

die verh'onatingen' heeft voor alle ongelukken , kan alleen zulke

vroeg
in den
morgend hebben
zaterda` de
l
1 '
.
hetVan
grof
geschut
en _hetgoluyd
der klokkendae
аютзёшшгщ

diepe wonden genezen.
De kamer besluyt dat zy onmiddelyk tot het bcraedslngen van dit
adres zal overgaen.
Dit adres word met eenparige stemmen , wade-r eenige verdere
«aanmerkingen , aangenomen.
Ziet hier de namen der aenwezigen die alle voor het adres gestemd
hebben :

Het lyk is in de kapel der koningin gettlaatst,`die gelieelin het
zwart
behangen was , en in welkey ,er eene 1 groote menigte
koersen
brandden.
.
h
l

afgekondigd. Van zeven uren 11011шоггепф{щмьдьдйщеудпди
lykdienst is er , van half ner tot half ner , eene kanonscheut gelost'.

0m negen uren hebben dekompagaiejagers van Chasteler, de mili
taire school, de linie troepen en borgerwaehten zich vereeni d om

zich паст hunne respektìeve bestemmingen te begeven.

g. ‚

De -borgerwachten en de linie-troepen' wareriin dubbele ry’î e`

v

1111. Brixhe, Cughon., Cols, Coppietern ‚ ВаШгеЪапда , de Broue
kere , de Foere , 11. Dellafaille , de Longrée ‚ `de Meer-de Moorsel,

l'ilaetëlt1
vanlaen
pulleys
tutáien
tle kerk' van
van aste
er , Äieî
e _eer
in en
er miiitaire
se Ste-Gudula.
`
A Dejagerů
''

piers bezetten het binnedîte der kerk.

`

bool en de “wem Pm

Werner de lerode , de Muelenaere, de Puydt, de Renesse , C. Vinyl

ataka , de Roo , de Secos , Desmnnel de Bienne , Desmnisières , de
Smet, de Stambier, de Terbecq, de Theux , Devaux , de Witte,
(PH-ane , d’lloiïschmidt, d’lluart, Donny , Dubois, Dubus, Dumortier,
,Duvivier , Eloy de Burdinne , Ernst, Fallon , Cornet-de Grez ‚ Helios

,d’lloddeghem, llye-Hoya , Jadot Lardinois, Lebeau, Legrelle , Liedts,

0m elf uren zyn de ministers in grotńe kostuem , de leden 'dan het
hof van cassatie, het hoog militaire geregtshdf, de rekenkamer de
senatenrs in kunnen, de sfgezanten van En elnnd ‚ de minis't'ers

van >V-ranltryk, Pmyssen , Oostenryk den der ereonigde-Staten met
hunne geheymsehryvers en den hertog van Aremberg aengeko

А. поделись, Rogier , Schaetzen , Simons , Thienpont, Ullens ,

nien en hebben in den ehoor plaets genomen.
In de beuken langs den choor bevonden zich : het hor' van appel

Vanderbelen , Vanderheydcn, van Hoobrouck , Verdusaen, 11. Vi
lain XIIH , Vnylsteke , “fallaert , YVatlet, Zoude en Kaikem.
tlet adres zal tot den koning gedragen worden door eene deputatie

’leg in het zwart, het tribnnaelvan koophandel , de algemeenegef
heymsehryvers, de hooge bedienden der verseheyde ministeriali

.samengesteld nyt de volgende leden : ЩИ. Dautrebande, Fallon, de
leer-de
, ddloHscllmidt
Smet,
Posohet , Moorsel
deSecus, ,Cols
Ernst,
de Brouckere, , llye-lloys,
en Rnikcm.Eug. "dit
y

dencivielen gouverneur der provincie ,Y de leden der. regentie deze!c
stad, een groot getal militairen van allen greed onder welke mest

Паша, Mileamps, Nothomb, Olislagers , Polfsvliet, Pollenus, Poschet,

van Brussel met hunne roode togen , de regtsbank van eersten aen

bemerkte de generaals Tiecken-de Terhoven, de Ghigny снаш
leugnet over tot het beraedslagen wegens eenige ontwerpen van
wel dienen zommige persoonen een jaerlyksch pensioen toestaan.
.Deze ontwerpen worden aangenomen.
Dan minister van justicia en den genen van het inwendig vragen
«Mide kamer zich welhaest zeu bezig honden met eenige ontwerpen
van wet die reeds sedert lang zyn voorgedragen.

Lafosse, Wnuthier ,-Van Halen , 'Mellinet en vele opper'ofiieieren der

bpá'gerwaeht. Vele dames in grooten ronw >bevonden zich ook

a ser.

'

'

In het
midden , van
denwelke
ehoorerverb'efte
zich eene
im '
falka
of lykbaer
boven
eenen grooten
baldak'lyäililggeiiiiiibakt
was, ondersteund 110011101- kolönnen ;Y hier beiten zug meu rle ko- n
ninglyke wapens en de koniiiglyke k-roon in perlen.' De plaetsI dip

l. Legrells vraegt dat men over de wet op de naturalisatie be
raedslage.

ll. Alex. Rodenbach gelooft dat de kamer eerst en vooral zich met

bestemd was om het stoßelyk overblyfsel van den jongen prins te
ontvangen
onder den baldeky'n , was met. eene stof, geburduerd met
goud , overdekt.
А. ‘

`het ontwerp van wet op de orangislsche demonstratien en uytda
.gin en zou moeten onledig honden. ily vlaegt of de persoonen , die

b Den groottenknutaer en de lfkbler waren vefliaht met eene 011101—
.nat een orangnie-vaendel in de have van Antwerpen zyn binnen ‘beuken
menig
e den
eerssen;
oen`
etal
lam gehangeizi
en
deare
kerk.
nevens
Geheel
denchoor;
ehoar
geheel
wgsro'ot
inhet
hset
110110113"!zwart
walhin
met witte boor ‘
_gekomen , gestraft zyn geweest.

. __

11. „В. den minister vang iash'oa'e antwoord dat ee'ne regterlyke vervol
den afgeleyd.
.
'0m elf uren en een kwaert zynde leden der kamer van de 90111:
het ontwerp van wet belrekkelyk de provinciale inrigting.
~ »vertegenwoordigers,voorgegucn van hunne deurwaarders en detecten
Verscheyde artikels worden aengeitomen.'('Wy zullen die nader-_ van hun bureel, de kerk binnen geleyd en hebben in den 011001301":

ging wegens deze zaek is begonnen.

~Het order van den dag is het voerd-zetten der beraadslagingen over =

hand mededeelen.)

‘

'

ne bestemde plaets genomen.

'

(2l
мышами: nadien is den artsbisséhop van Mechelen , vergezeld
van een groot getal geestelyken , de kerk binnen getreden en heeft
zich neer den choor begeven. Na aldaer zyn bisschoplyk gewaad te
hebben aengetrekkeu , is men prooessie-gewys naer den grooten
ingang der kerk gegaen ‚ om er het lyk van den overleden erfprins
te ontvangen.

"

Een weynig na elf uren is den doodwagen uyt het paleys vertrok
ken. ily was met. witte zyde moore‘overdekt, met ryk verguldsel en

zwarte tranen versierd.0p dc kist was dekeninglyke kroon geplaatst.
Dendoodwagen wierd getrokken door zes zwarte peerden, wiens

den hertog Karel van Lerreynen. In de handschriften van den veer.
dezen raad van Braband , die nu van de archieven van het hof van
appel deel maken , bevind zichA eenen sleutel die in een papier gn.
wonden ligt en op wolk er geschreven stset :

a Sleutel der kist can Z. K. Н. den hertog Karel een Lors-cyaan d
begraven in de kerk van Ste-Gudula, den l0julyl780.-Eenen andere»
sleutel fr aen den kenenlíer een Braband gegeven , en eenen derden en
den deken van Ste-Gudula. n
'
 De kamer van in beschuldigingslelling heeft v‚erscheyde per.
aoonen, verdacht van in de laetstu onlusten deel genomen te hebben,

hoofden met witte pluymen versierd waren. Hier na volgen twee nner het hof van assisen van Brabant verzonden. Onder anderen
rytuygen van het hof , insgelyks door ze: peerden bespannen.
noemt men de sieurs Winckclmaus , Abts en Denis.
Het muziek der koninglyke nywacht opende de lyktitatiel en
— Den sieur Nieulle, die aangehouden is als verdacht van deel
speelde van tyd tot tyd lyk -marchen; hierop volgde een detache _ genomen te hebben in de onlusten van april, is volkomen шиши.
ment van het zelve regiment. Voor den doodwagen gingen te voet nig geworden , zoodanig dat men is gedwongen geweest hem naar
den minister direkteur van oorlog en verscheyde genoraels. Van St-Jans-hospitael te vervoeren.
den eenen kant venden doodwagen bemerkte men lll. d’llooghvorst,
_Eergisteren is het peerd van M. de Минск, schepenen dezer
generael der borgerwacht en M. Нате! opperhoofd van den staf; van
stad , op het gezigt van eenige duyven verschrikt , en is aen de Lae
en anderen kant M. Raikent, voorzitter van de kamer der volksver
-tegenwoordigers en M. de Secos, ondervoorzitter van den senaet. kenbrng met den cabriolet in het water gesprongen. Den аншлаг.
'Achter het lyk volgden den marschalk van het paleys M. d’Aer er zich alleen in bevond is gelukkiglyk gered , meer het респ] u
sehoodt, de_‘geheymschryvers des konings, de generaels Constant verdronken.
d’l:lnne, Chasteler, Nypels, Goethals, Gerard, de aide-de-camps en
GEND , 27 lav.
andere ordonuaneie-oﬂicieren des konings. Den lykstoet ging traeg
voorde langs de Plaets des Paleys, de Koningiyke-slraet, de Leu
Een dagblad dezer stad maekt bekend dat het regterlyk vervolgd
vensche-straet en het Pleyn van Ste-Gudula.
word , om dat men eenige zyner N“ gevonden heeft zonder tegel.
Het was twaalf uren min twintig minuten wanneer den stoet aen Niets is gemakkelyker voor onze ﬁskale agenten dan vele zulke pru
de kerk was gekomen. Men heeft de kist van den doodwagen afge
cessen te verwekken , terwyl het dikwils aen hunne onachtzaem
nomen, en zy is door vier kapiteyns gedragen , (twee der berger
heyd moet toegeschreven worden , wanneer er dagbladeren zonder
wacht en twee der linietroepen) , tot in de choor waer men het lyk zegel ontdekt worden. Want byna dagelyks vinden wy bladeren ра
op de katafalke geplaetst heeft. De hoeken van het baer-kleed wier
pier die, nadat zy van het zegelkautoor terug zyn` gekomen , onge
den gehnudcn door den generael der borgerwncht , M. d’Hooghvorst; zegetd zyn 5 op die maniere kan het zeer geluakkelyk geschieden
ll. den geuerael Hurel, opperhoofd van den algemeenen staf; den dat men een ongezegeld blad in omloop geeft in de meyning dathet
voorzitter derkamer , M. Raikem , en M. de Secus , ouder-voorzitter gezegeld is , zoo veel te meer daer men betaeld heeft om het te doen
van den senaet.
zegelen.
De mis , gezeyd der Engelen , is onmiddelyk gezongen. In plaats
van gregoriaenschen zang , gelyk men gezeyd had , is de mis in groot ‚ Eenen gekenden dichter, willende eene bedroefde moeder ver
muziek gezongen. ’
troostcn , die bitterlyk weende om dat haer eenig zoontje , nauwe
Om een uer was de mis geeyndigd en men heeft onmiddelyk de lyks een jaer oud, gestorven was, schreef haer de volgende regelen :
stoffelyke overblyfselen van denjongen erfprins in den grafkelder
der hertogen van Brab-'Ind geleyd , op de plaets die aldacr voor de
..... Constantintje ‚
zelve waren bereyd gemaekt. Niettegenstaande de militairen is eene
‘T zalig kindje ,
groote menigte nieuwsgierigen in de chonr gedrongen om den graf‘
T' Cheruby utje van omhoog,
kelder te zien toezegelen. Eene losbrandiug van een-en-twiutig
Ziet beneden ,
scheuten heeft het teeken gegeven dat de begraefnis geeyndigd was.
D'ydclheden
Het is eygendlyk in den grafkelder niet der herlogen van Bra
Aen . met eene loddere oog.
band dat dan erfprins begraven is , maer in eenen kleynen kelder
Moeder , zeyd' by .
die men nevens den eersten gemaakt heeft. Na de begraefnis van den
Weerom kryd gy ?
jongenprins is den grafkelder in den zelven staet gesteld in welken
Waerom sehreyd gy om ingu lyk Y...
men hem gevonden had.
Boven leev' ik ,
Alle de persoonen die dezen lykdienst hadden bygewoond waren
Boven zweev‘ ik ‚
sterk getroffen. Alle de overheden en korpsen van den staat zyn, ver

gezeld van linietroepen , terug geleyd.

Engeltje in het Hemelryk .

Den koning en de koningin zyn gisteren , zondag, van Laeken
alhier omgekomen. Om twee uren heeft den koning de deputatie
ontvangen die belast was met den koning het adres het welk de ka
mer aengeuomen had , voor te lezen.
Terwyt den president het adres las , heeft den koning zyne tranen
niet konnen weerhouden , en verscheyde leden der deputatie heb

beninsgclyks geweend.
De >antwoord des konings op het adres is dreef maer ter zelver
tyde ook weerdig geweest; niettegenstaande zyne droefheyd heeft
den koning zich niet neerslachtig getoond. ily heeft onder andere

geantwoord dat men niet mout wauhopen ‚ en dat de Voorzienig
heyd, die reeds zoo veel voor Belgien gedaen had, ons land niet
zou verlaten hebben.

De antwoord des konings zal heden in de zitting der kamer in
haar geheel bekend gemaekt worden.

Na dat de deputatie der kamer van de volksvertegenwoordigers
vertrokken was , heeft den koning de senateurs in gehoor ontvangen.
Alhoewel den senaet niet vergaderd is, zyn de senateurs, die
zich te Brussel bevonden , overeengekomen , van een den koning

ook hunne gevoelens van droefheyd te geen bekend maken.
M. de Secus, ondervoorzitter van den senaet heeft het woord ge

Wy halen deze dichtregelen hier aen om dat zy zeer wel kennel
toegepast worden aen de bedroefde moeder van dezen , wiens sterfe
lyk overschot zaterdag in den grafkelder der hertogen van Braband
is uedergeleyd , eu wiens overlyden door alle opregte patriotten be
treurd word
Het hof van assisen , na negen dagen zitting , gedurende è'
welke er meer dan 70 getuygen , zoo ten laste als ten ontlaste der
beschuldigden gehoord zyn , heeft voorleden vrydag ‚ om tien uren
des avonds, uytspraek gedaen van zyn vonnis in de zaek van Cambie.
de Groote , Landrie en Rousse , verdacht van pooging ven moord en
diefte met de vyf bezwarende omstandigheden , op den persoon en
ten nadeole van den genaemden Van der llauwaerds, invvooner der
commune Maeter. Dry der beschuldigden , te weten z Cambre, de
Groote en Landrie zyn ter dood veroordeeld ‚ en het hof heeft in zyn
besluyt bevolen dat deze doodstraf, op cene der openbare plaatsen
der stad Audenaerde moet uytgevoerd worden. Den vierden beschul
digden , den genaetnden l.. Копаю is onpligtig verklaerd en onmid
middelyk in vryheyd gesteld.
_
'
Deze zaek , die groot gerucht gemaekt had , heeft vele тестам“
rigen uytgelokt , en de zael is gedurig met aenhoorders vervold ge’
weest. De beschuldiging is met kragt ondersteund geweest door lt
Faider , substituet van den prokureur generaal , den advokset Vfl!

voerd , en in eene korte redeuvoeriug den koning trachten te ver

de besculdigde Cambie en de Groote , M" de Souter heeft демарш

troosten, met hem te herrinnercn dat de Voorzienigheyd ons zoo
dikwils geholpen heeft en nu ons niet zal verlaten.

delen van verdediging verzuymd. M" de Laruelle , die Landrle e“
Rousse verdedigd heeft , heeft ook met het grootste order zyna ver
dedigings-middelen doen gelden ; men heeft by dezen 500509 l '
vokaet eene gemak kelyke uytspraek, hevigheyd en groote pooglnl;m

Den koning is zeer beweegd geweest door de woorden van M. de
Secos , en heeft in den zelven zin geantwoord.
— Woensdag toekomende, den 28 dezer, zal er in de israéliti
sche synagogue , om elf uren des morgends, eenen kadienst gedaen
worden, ter gelegenheyd van het sterven van den koninglyken

p rlns.
_Alle de regtsbanken en hoven van iustieie hebben zaterdag,
ter oorzaek der begraefnis van den erfprins geene zittingen ge
honden.

bemerkt, die in hem eenen nytmuntenden verdediger voorspellen

Ook is Remise voor wie by gepleten heeft vrygesproken, wm"
drie is meer door het hof en den jury te zamen by meerderheytl N“
eene stem veroordeeld. Vyfjurás en dry raeds-leden van het hol l" ’
ben voor zyne onpligtigheyd gestemd , en zevenjuréa en twﬁe'rfl‘à l;
leden voor zyne veroordeeling , zoodanig dat Landrie ‚ zond" e
jury , zou vrygesproken geweest zyn.
.

-Eene vergadering van leden der kamer heeft by M. Coghen

—- Z. lloogvv. den bisschop heeft zaterdag in de hoofdkerk13 Рт"

plaets gehad , om aldaer te beraadslagen over het vraegstnk van
eenen voorstel te doen tot het benoemen van eenen troonopvolger.
-Buylen do graven van dc hertogen van Braband , bevat de kerk

ters , 18 diakens en 21 sub-diakens gewyd.
d
 Over acht dagen is de genaamde Pieternelle Dobbelaerñ, nl;

van Stm-Gudula nog verscheyde andere , onder welke het graf van

42 jaren , woonende te Everghem , verdwenen , zonder dat Ш'“

‘l

.

t_s)

_

‚

.“”"Ï1

Мог! dien iets vsn' veriiomen heeft. Daer deze vrouw krankzinnig

.

is, word eenieder, die wegens haer eenige inlichtingen kan geven.,

verzocht‘vulks to doen aen de overheydvan Everghem.

1.».

Д. den gouverneur komt den «_ volgenden zendbrief van den ‘
minister vanhet inwendig te ontvangen die by aen alle de plsetsœ

- De ofﬁcieren van het 6° regiment komen lmnne medemakkers lyke bestieren der steden en gemeenten' heeft toegezonden :
den kapiteyn De Cremer en den onder‘lnytenunt WVeustenrned , hey
de dan »2. nugnsty 1831. by het Verlaat in Vlaenderen gesneuveld ,
elk een gedenktccken op te regten. Het geen van den eersten zal
geplaatst zyn te Eeelno en het ander tc Watervliet.
- -De tydingen nyt Holland zyn zonder belang; alleenelykvheoftmen'
vernomen dat de Belgen , die zich nog in Holland bevinden , op het
vernemen der dood van den belgischen erfprius , de voorgevels
hunner huyzen des avonds verlicht hebben.
_Men schryft uyt Antwerpen van den 24 :
a Alle de schepen in onze dokken hebben hunne vlaggen half
mast gestreken , ну! hoofde der dood van den kroonprins. De bor
gerwacht heeft ook den rouw aengenoinen voor eene niaend; Ilot
eere-vsendel op het stadhnys uytgcstekcn is met eenen zwarten
krep omhsngen,en de nﬂ'ieieren dragen er eenen een hunnen degen.»
-- De voorwerpen welke men in den grafkelder der hertogon van
Braband gevonden heeft, verwekken levendig do algemeene acn
dacht. Het geen niet min wetensweerdig is , dit is dat er nu te Brus
sel eene dame bestaat. afstammende van Jan I , hertog van Braband
en vader van .lan ll , waer van men het graf in den gomelden kel

’

Myirhecr den Gouverneur,

 -

Ik heb de_ecr ter uwer kennis le brengen dat_mynen lmhtgenoot den minister

van financien geene zwariglievd vind ‚ dat de ontvangers der godshu _zen en der
bureaux van weldadigheyd . even als de andere ambtenaren aen `het and reken
schap verschuldigd en de gemeente ontvangers , borgingten in specicn in de pu
blieke kassen storten , en daer van inschryvingen bekomen op het algemeen re- ‘

ister der boi-gtogten . met genot v'oor den titularis vsn eenen intrest it 4 “la
sjaers, overeenkomstig het besluyt van den 23 november |830. Ten eynde‘de
outvangelsder godshuyzen en van de bureaux van weldadigheyd. die van de „пи
die
geenhun
vertragingen
door М. den
ontmoeten
ministervoor
van linancien
de inschryving
word van
aengeboden
(leszelfs horgtngten
gebruyk ша
, 'iseb
het
noodig, dat op den oogenblik dat een horgtogte zal bepaald wezen, de gedepu

teerde staten daer van onmiddelyk het departement van financien onderrigten ,
met opgave

1° Van den naem en kwalitcyt van den rekenschap verschuldigde;
2° Het bedrag der te stellen borgtogte. enz.
3° Het tydstip wanneer die horgtogte in ‘s lands kasse moet gestort worden.

Het zal nog noodig wezen de bclmnghebbcndeacn te bevelen, dat zoodra hunne
horgtogten door de gedtputeerde staten bepaald zyn , er de inschryving van le

verzoe en in het algemeen register van bergtogten volgens de inlichtin en die
zy konnen bekomen in de bureaux van den administrateur van ’s ryks sc вши
in de provincie.
Ik denk het onnoodig is UEd. te doen opmerken , M. den ouvernenr , dat de
storting van borgtogten in de 's lands kassen niet verpliglen is en slechts moet
geschieden wanneer de banken van leening zouden wcygeren die tc ontvangen.
Den minister van binnenlandse/ze zaken, Cn. Booten.

der gevonden heeft. Jan l, had eerst eenen onechten zoon die den

naem bekwatn van .lun van Meenwcr; dezen zoon nani een luyster
lyk deel in den slag van “’oeringcn : later bleef hy dienen onder
BORGERLYKEN STAND.
дупел broeder Jan ll, die hem tot loon zyner diensten de wapen van
Brabant! met de heerlykheden van Waver en Donglebert gaf. De af
De officieren ron den borgerlyken-stand , moeten zich de by hel dekrnt‘
stammelingen van Jan van Meeuwer namen sedert dien den titel van
van 16uny 1808 voorgeschreven toelating doen overleggen voor иди!
barons van Waver, “тег onder zy in de geschiedenis bekend zyn. Men
tot Íiel trouwen van militairen over le geen.
vraegt ofden degen welken men op het graf van Jan II gevonden heeft
¿en de plaet’seĳlte beslieren der sleden en gemeenten van de provincie.
niet voordkomt van Jan van Meeuwer, die in 1342, twintig jaren na
In evolge de uytnoodiging van M. den minister van ‘nsticie heb ik de
zynen broeder gestorven zynde , den zelven op het graf van Jan ll Myn eeren , UEd. te herinneren de bepalingen van het dii-kreet in dato 16571:;
zou geleyd hebben. Dit heeft niets onwaerschynlyks als men let op mogen
|808, betrekkelyk
noodige
magtiging
aenaendacht
de militairen
treden en ik
vestig
UEd.
op hetom
art.in 3h ouuc
. de
. beznnderlyk
‘ I y k .e
het Inneksel van de schilde, welke het teeken draegt van die der
van dit de
,Li-eet
,
het
welk
de
overtredende
olliciereu
van
den
borgerlyken
stand
met
afzet— ‘
onechte kinderen , en overeenkomt met het geen op den degen
bedrcygt.
gegraveerd is. De dame, Welke die bezonderheden aen een dagblad ting
Naervolgens dit dekreet ‚ in het Bulletin des Loir, No :95: geplaetst r mogen
heeft medegedeeld, stamt in regte linie af vande barons van iva
de
ollicieren
vanvan
alleden
geslacht,
werkel
ken
dienst,
slechts
trouwen dan
wan
neer
zy tot dies
ministerinvan
Dorling
eene
schriflel
'ke toelating
bekomen
ver, die aen de eerste huyzcu van Belgien , Spangnien en Engeland
hebben De onder-ofﬁcieren en soldaten in wcrkzaemhcy van dienst moeten
verwantschap zyn. »
deze vergunning van den beitreriugs-raed van hun korps bekomen.
l
Het nrt.. 3 draegt : и Allen officier van den borgerlyken stand die met kennis
-— Door akt van 26 december 1828 , aengegsen voor den notaris
de Wever tc Tervuercn , verkochten MM. Gaiﬁler’aen den prins van

Orangnien onderscheydene onroerende goederen , waer op nog te
betalen bleef eene som van 58.654 fr. 56 c., en den prins van Oran
gnien wierd gemaend de betaling binnen eene maend te doen. In de
zitting van den 20 dezer der regtbank van Brussel eyschten de aen
leggers de vernietiging van den verkoopings-akt by faut van be
taling : den prins van Orangnien is by regtverzuyui verwezen tot de
uytkeering der registratie en hypotheek-regten , cn de goederen be
grepen verklaerd in het beslag het welk op de eygendonnuen der fa
milie van Orangnien is geleyd.
 De brieven uyl Maestricht geven cene treurige schets van den
toestand dier stad , dank aen het militaire regiem hetwelk den ge

nerael Dibhets aldaer iu zwang houd. Den 13 mey kon men het inis

van zaken eenen olﬁciei‘, onder-ofﬁcier of soldaet, in wel'kzaemheyd van dienst
zal hebben getrouwd zonder zichv de gezeyde toelatingen te hebben doen helian:
di en of die zal verzuyoxd hebben van de zelve by den houwelyksakt te voegen
:af van zyne fonction worden afgezet. n
Den gouverneur шт Oost-Vlaenderen ,’
’ Baron na Lssssss'rs.
l

'BUYTENLANDSCH.
_

‘Î

DUYTSCHLAND. — Рацион, 19 na!
Hot gouvernement van Hesse-Cassel komt alle de nachtegslen
eogelery te verklaren en strikt verbod te geven van de zelve te van—

gen ; al wie eenen nachtegael houd zal eene boet van cellen dukoet
voor den armen verbeuren.
'
- Men verneemt uyt Berlyn dat den graef d’0riola portufreeschen
minister by het gouvernement van Pruyssen benoemd is.

u

noegen op een ieders gelaet lezen , want het was voor de vierde mael

sedert de omwenteling dat er geene isermerkt plaets had, welke
voor dezen zoo zeer bezocht wierd dat alle de herbergen en afspan
ningen vol waren'mct vremdelingcn die-er hun geld kwamen ver
teeren. Nu is er niets van dit alles te zien. De stads-poorten geen
ten7uren open en sluyten op de zelve uer des avonds: tuen kan
meer met de grootste moeyte binnen komen: in een woord , Maes
tricht gelykt meer aen eene staetsgevangenis dan aen eene stad.
- In het gemeente Sprang , provincie Noord-Brahand , was den

Men spreekt aldaer ook van een groot ontwerp betrekkelyk de'
openbare fondsen , welk men welhaast zou ten uytvoer bre`ngen.
«- Het oostenryksch gouvernement komt eene nieuwe leaning van
25 milioenen te sluyten , het welk te Berlyn veel opzien gebaerd

heeft. Men zegt dat er eene andere leening dadelyk moet onder
handeld worden , ten beloope van 60 milliuenen. Sedert den vrede

heeft Oostenryk zyne schuld met 170 millioenen verminderd

meer

ook sedert dry jaren heeft 141 millioeuen geleend , поддел-‚да: do
groote krygsmagten des lands zyn te werk gesteld geweest.
-- Volgens brieven van Tauris (Armenien) te Constantinopolen

15 dezer eene vrouw aen haren man kaﬂ‘é gaen dragen. Twee kinde
ren, weer van het een in de wieg lag, bleven t’huys. Toen de vrouw
ontvangen , was den 'prins Mahomed-Mirza tot erfgenaem van de
weder kwam vond zy hare kinderen door de varkens scltrikkelyl;
kroon van Persien uytgeroepen , en Mirza-Abdul-Hassan-Khan was
verminkt; het _oudste was het geheel aenzigt verslonden ‚het ander
‘naet‘ Londen gezonden om den keus door Engeland en Rusland te
was de ooren e‘n vingeren der linke hand geheel afgebeten.
doen herkennen.
-— De stad Amsterdam guet eene leaning van een millioen guldens
VRANKRYK. — Paars, 24 шт.
sluyten. — Is dit niet een bcwys van haren voorspoed ?
De plegtige begraefnis van den genernel Lafayette heeft den 22
Men meld uyt Frankfort, dat het niet dan koning Ottho is, maar plaets gehad. Korts na negen uren is den lykstoet uyt het sterfhuys
zynen broeder den kroonprins van Beyercn , die eene dochter van getrokken, om zich naer de kerk van О. L. V. tlemelvaerd te begeven
den keyzer Nikolaas gaetgtroavì‘en.
`
Den baron Jacques Lafitte , den generaal Fabvier, M. Odilon-Bsrrot’.
«- Den oostenrykschen minister prins Metternich heeft 16 stukken eenen polschen generaal, den buytengewoonen gezant en gevolma Z
van zynen kostclyken' wyn van Johannisberg verkocht voor 50,000 tigden minister der Vereenigde-Staten van Noord-Amerika by ой:
hof en M11. Salverte en Eugène Laﬁtto droegen de hoeken der pel De
dnytscho guldens.
'
familie
van den generael , den markies Georges de Lafayette en den
 De dngbladeren van Madrid van 14 mey , vervallen het ko
ninglyk dekreet, waer by aengekondigd word dat de koningin graef Destntt-de Tracy ten hoofde hebbende, en uyt do graven de
Brigode en de Latour-Maubourg en MM. Francisque de Corcelles en
besloten heeft , op den voorstel van den raed der ministers , dat de
Jules de Lasteyrie zamengesteld, volgden het lyk , weer naer gingen
plegtige opening dernlgemcenc cortés van het koningryk, die geen
twee en twee langs eene ry den voorzitter, questorert en meest alle de
yeengeroepen worden, zal plaats hebben den 25 july vanhet leden van do kamer der gedeputeerden , en langs de andere ry in;
tegenwoordig jaer.
gelyks twee en twee, 250 à 300 ingezetenen der Vereenigde-Slaten
- llet koopvn'erdy-schip Demetre'o , kapiteyn Toinbocchi , was van Noord—Amerika ; дает na zag men den algemeenan staf onzer
van Alexandrien te Trieste aengeknmen en lag voor het pesthuys , nationale garde, onder het geleyde van den 'generalel Tourlon en van
ln quarantaire , toon het den 8 dezer is in brand gekomen , en de den generael. Marbot ', aide-de-eamp van “dein hertog van Orleans
geheele lading bestaande uyt 580 balen katoen, 274 kisten arabische  Onder het volk hetwelk den stoet vergezelde bemerktemen den na;
gom en wierook met -131 vaten pearlmoer‘, zyn’daer by door de politaenschen generaal Pépé, den poetschen graef Plator en den ¿M_
vlammen verslonden geworden.
tor Dewreny.
.
.
t i

(4)
ganisatie, plaatsvervanger benoemd by de civiele regtshank ; twee 0f

PHYS DER KOOPWAREN ТЕ GEND,

dry шве! hadhy, waersehynelyk in de korrektiouuela kamer, helpen
regieren , toen den sieur regler Camberlyn, ridder en latynscheu
dichter , kwam te overlyden. Señ'ens , zoo als het behoorde , vraegde
l. Van der Bruggen de vacature ; even wel verschayde andere , zelfs

van den 27 meg.
Kafé Cheribon , is 42 cents. - кем Batavia, van 34 à 36 cents. -— Kafé
St.-Domingo, van 33 à 34 cents. — Kafó Sumatra , van 32 à 33 cents. — Katoen
Louisiane , van fr. 1-20 à fr. 1-25. — Katoen Georgie . van fr. 1-04 51 fr. 1-16 —

Katoen Surinamen , van fr. 1-28 à t'r. 1—30. — Кашеп Surate, van 84 à 90 ceutim.
eenen die sedert meer dan 20 jaren licenciaet was , en altyd practi

seercnden advokaet was geweest , hebben insgelyks de plaels aanga
vrsegd, maar zich steuneudc op hun goed regt, hebben zy geene ver
dcre démarchen , en veel min knienbuygingen gedaen. Het sehynt
evenwel dat meester Lebeau , om welstacn’s wille, de eer uytwendig
trachtte te behouden : inderdaad hy zond alle die lnetste vragen tot
advies nen de verscheyde hooge overheden in de provincie, maar

vergetende zyne eerste handelwyze , en verhaest en aengahitst от
den jongen schoon-1.0011 van eenen l'n president te plaatsen , liet hY
de benoemin van lll. Van der Bruggen tot regter, door den koning
teekencn , a leenelyk op den voorstel van den prokureur-generael ,
voor aleer alle daandere requestau van Gend terug waren gezonden,
en terwyl de overheden daer op nog beraedslaegden. Нос kan nu den
minister zeggen dat hy den weerdígsten , den ervarendsten en ge

leerdsten uytgekozen heeft? - Все heeft lly beslist met kennis van
zaken als hy alle de kandidaten niet kende? - Het is dus zeker dat
de plaets vergeven is, gelyk of er maar eenen persoon die had ge
vraagd ! —— Is dit den nieuwcn nepotismus ? — Zal meester Lebeau op
de zelve wyze van de nieuw te vergeven plaatsen in ’t hof van appel

beschikken ? _- Zullen de jongste de voorhand hebben ? — Wy zul
len wel later zien l!! Идет , eylaes ! ab una disco omnes.
Aeuvecrd , llynheer , enz.
Eensn адов/шеи
VRANKRYK. —- Paars, 26 ner.
De kamer der gedeputeerden is door een koninglyk besluyt
ontbonden. De kies-kollegien zyn voor den 2l juny byeangeroepen,
en de kamers zullen zich den 2O augusty moeten verecnigen.

Belgien.
и
и

van de sekretaris en gaf hem eenen zwareu slag. Men grypt hem
vast; alsdan treed hy in eene onbeschryvelyke woede, schreeuwt
dat Parys binnen twee uren in vlam zal staan , dat Napoleon in eenen
balon afkomt, dat de republiek is ingerigt en dat hy er president
van is. Men wierd gedwongen hem armen en beenen te binden ,
met keerden ter dikte van eenen vinger; op eenen stond brak hy

berrie te binden en dus naer het zinnelooshuys te dragen.
-- И. Marin , papiermnker te Ars-sur-Moselle heeft in zyn hoen
derkot een kieken-ey gevonden , volmaekt rond en van zeven duy
men omtrek. Dit ey behelsde er een andar van vyi“` duyrnen omtrek ,
maar zoo rond niet. Dit tweede ey bevatte slechts het geel , terwyl

hat wit verspreyd was in het binnenste van het groot ey.
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ADVERTENTIEN.
AENBBSTEDINGS-BERIGT.
Het plaetsclyk bcsiier der gemeente Astene, provincie Фиги—спасти.
distrikt van Gend , brengt ter kennis van het publiek . dat op den 12 der maand

juny aenstaende, 0m dry uren namiddag, in het Gemeente-Hu s,te Astene.
onder nadere goedkeurmg, en in het bywezen van den kerkfa riek-racdnal
worden overgegaan tot de aenbcsteding van eene nieuw te bouwen KERK,
weer van het plan, voorwaerden en bestek berustende zyn щ— inzage van een
ieder , ten kantoore van het plaetsel k bestiar.
_
Het leggen der fondatien tot aen et eerste versny zal alleenelyk dit )ser ge
daeu worden, en met 1 augusty aenvang nemen; de overige werken zullcnds
hernomeu worden met 1 april van het toekomende `pier, om geheel ten uytvoer
gebragt te z n met uytgang september 1835.

Astene. en 27 muy 1834.
Bor cmeester en sche enen der stad Gend, brengen ter kennis deringezetenen
dat 'odgens eenen brie van den heer minister der binnenlandsche-zaken, in
date 17 dezer щепа, toe ezonden aen den heer provincialen gouverneur,er
geene verandering is magg ragt aen de weerde der zilvene geldszukken van het
gewezen koningryk dcr ederlaudeu , en dat men diensvolgcns niet. mag wey
geren de zelve , op hunne nominale weerde, in betaling le ontvangen.
Gedaen ten stadhuyze , den 24 шву 1834.
Van Csousanoeua.
Ter ordonnantie, den sekœtan'r , Romea

Den assessor gedelegturd,
L. Bocas".

SOCIÉTÉ DE PARIS, LONDRES ET BRUXLLLES ,
POUR LES PUBLICATIONS A BON MARCHÉ.

Bureau belge, Montagna de la Cour, N° 80, à Bruxelles.
Non. Editeurs-pmpńc'laíms de tous les ouvrage: que nous ипподром, пои

'.„BORGERLYKEN STAET DER STAD GEND.

sommes à méme de_/ìu're de утри]: шприце: a nos corresponderse.

х,
Overledene aan den 26 tot den 27 may.
1an Hoogsteel , oud g maenden, buytcn de Brugschepoort. — Eugenia Helle
haut, 3 jaren, Koornmerkt. - Joanna Ledeghem , 86 Jaren, leekezuster der
abdy van het R kegasthuys, korte Violettestract — Joseph van den Во aerde .

EN VENTE :
DICTIONNAIRE FRAHçAIS,

18 meenden, бивнем. — Barbara van Acker, weduwe Teirlinck, 8 jaren,

sinnlos mamar,

St. Antoniuskaey. — Petronilla Kimpe , 14 da en , groot Meerhem. — Jau Lan
erock , so maenden , Beenbouwerstraet. —

TIREE A 300,000 EXEMPLsmEs,

oanna de cheire , 15 maenden ,

t. Lievenstraet. - Dominicus van Луне , 14 dagen , Slypstraet. — Maria Goos
aena , weduwe Grym , o jaren, Bestermstraet. — Godefridus van der Maesen ,
4 jaren, pompier, ederscheldstraet. — Pieter Hoogstoel, 49 jaren, zager ,
lerolnmenessche.  Bernardus Alsem , 6 dagen , St. Iansdreef. — Constantlnus

Lefehure, 2 dagen , Byleke. - Caleta Duchesne , huysvrouw Fieraerx , 66jaren ,
lange Bogaerdstraet. - Judoca Wille , 18jaren, dagloonster, Beenhouweratraet.

C

tenant tous les mots nouveaux ~ ceux relatifs aux sciences , aux „11,11:

métilärs, à la médecine, ‘a la chirurgiefà la pharmacie , à la marine , à la chante,

tc. etc.beau papier vélin superiin; prix
. 3 fr. , et4 fr. rellé.
_
au1djllîlxi’t :oelume
Ce Dictionnaire quoique d`un format de poche,_c0nt1ent cependant tout \е1
dictionnaires publiés jusqu`à ce jour , et même env1ron 2000 mota de plus qui

' KOOPHAN DEL.
WISSEL COURS VAN GEND, val naa 27 un.
Amsterdam kort , 5/8 о]. verlies P.
g Brussel kort, 1/4 °/° verlies.
»leerdam kort , 3,'4 vl. verlies P.
Parys kort, 47 1/4 G.
Anteg-pan, pari.
Moden kort , п. 12 02 1/2.

'

BORS VAN PARYS , van nal 26 11“.

alles. Andere koordeu van eene dubbele dikte wierden ook gebro
ken; men bond hem met ledere riemen op eene honte draagberrie ,
duch in twee schokken brak hy de herrie in twaelf stukken en
vraegde een glas vvyn tot vergelding van zynen arbeyd. Men wierd
ayndelyk gedwongen den dollen krankzinnigen op eene yzere droeg



L. van 24 mill.
Act. van de stad.

и
Act. van de bank. 790
Holland. Werkel. schuld. 51
u
Dom. losreuteu. 9')

- Men schat op 250,000 het getal der persoonen Welke den lyk
stoet van den generaal Lafayette volgden. Men bemerkte er 10,000
bergers welke arm een arm tien op eene ry gingen , en 6000 nn
tionale garden zonder wapens. Men zag er geene leerlingen der
politechnicke school , zy waren in hunne kamers opgesloten. Het is
teu onrcgte dat men gezeyd heeft dat den koning zyn rytuyg niet
gezonden had , want ouder omtrent veertig welke den stoet volgden
waren er dry van het paleys.
— Eenen apotheker is onlangs aengehouden als verdacht van
valsch geld gefabriekaerd te hebben. Men heeft eene nieuwe huys
lookin by hem gedaan en eene somme ontdekt van 4000 franken
in stuk en van 10 cantimen , die in den kelder verborgen was.
-Over weynige dagen verscheen voor den kommissaris van poli
cie Bosset zekercn Saverne , betigt van eenen ‘vynverkooper en щупе
vrouw uyt hun huys te hebben gedreven. Eerst scheen den kerel
zeer bedaerd , maar dit duerde niet lang; hy spoog in het acnzigt

BORS VAN BRUSSEL, van nas 27 lar.
Werkel. schuld. 51 1/8 G Sicilian. Leening 1811. ..

ceux-ci . dont les prix sont si élevés.
`
Nota. L’édition que nous annonçons ne se vend que 3 fr. parce quella a 6d
tirée à 300,000 exemplaires.

DRUKKERY VAN J. F. BLOCKEEL ,
av sr. nanas, 11° 16 n, am.
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DENVADE кыш
‚De Belgen syn getrouwe onderdanen .

maar zy verdragen geene slsvern .' ‘

tamme si nar 1834.
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Froidmont heeft de doodshoofden bezigtigd en de verseheydebeeu-I
‚ deren een een gebragt.

BELGIEN.

_ Den minister van justicia en dan genen van het inwendi ’ zynA г.
by den joodschen lykdianst voor den koninglyken prim , in’_ e ay- -

Виши. . 30 In.

nagogne tegenwoordig geweest.

m ‚u VULIIVIBTXGINOUBDIQIBI.
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aangeboden
 Vyf ondernemers
voor het ondernemen
van openbare
der kunstwerken
werken hebben
en graviugen
ziob den te'

Zs'tts'ng aan dan 28.
I

Voorzitter M. Raikem.

Gil een ner swordr de zitting geopend. — Na de lezing word het

verrigten aen het deel van den yzeren weg van leohelen naar Brussel.

verslag zonder aanmerkingen aangenomen.
. в. Pollemu doet verslag over het ontwerp van wat tegen de oran
вишне demonstratien en uytdagingen.
. ì
.

Het zyn ЩИ. Delestrée, te Brussel ; Schaepkens, te Oostende; il' ydams,
te Vilvoorde; Van Imschoot , te Antwerpen; en Borguet , te uyk.
Men weet nog niet wie den ondernemer zal zyn , maar men-verze

r De kamer beslnyt , op dan voorstel van
d’tloﬁsehmidt ‚ dat z_y
na het eyndigen der wet op de provinciale inrigting , over het ont
werp van wet zal beraadslagen.
‚_
Ц. Zonde zegt dat hy geern een verslag zou doen in den naam der
kommissie van nyverheyd en koophande over de petitie der fahne»
kanten van Gand , maar dat zulks hem onmogelyk is aangezien hy

kerde dat het beloop der gevraagde somme de begroeting niet te
boven ging en zelfs minder was , hat geen groote spaerzaemheden
zou doen voorzien voor het toekomende , want wat aangaat liet deel
van den yzeren weg van Machelen naar Brussel, zyn de voorwaarden

nner dry leden dezer kommissia kan verzamelen. lly doet zien hoe

van dan tyd de slechtste; men moet delwerkingen beginnen in het
jaargetyde in het welk de gravars schaarsch zyn , en den dagloon
zeer groot is , en daarenboven moet men de werking in een zeer kort

noodì het is van kragtige maatregelen te nemen nopens dan katoen

verloop van tyd voltrokken hebben.

hande , en verzoekt dat de kamer nog eenige leden by de kolnmissxe
van nyvcrheyd zou benoemen om een verslag te konnen doen.

. -- Geheel het buskruyd~magazyn is geledigd. len. gaat achter
het zelve een algemeen slagt-huys bouwen.

_ -De kamer besluyt dat zy morgen vyf leden zal kiezen die als sup
pleanten van de kommissio van nyverheyd zullen deel maken.
Het overig der zitting word besteed om over het ontwerp van wat
betrakkelyk de provinciale inrigting te beraadslagen. '

. lo de zitting van den 29 heeft men beraadslaegd over verscheyde



-

l

‘-“-

.i

Антип ‚ 29 uv.
~
Eergisteren avond om 6 uren heeft het eerste conoert in dan hof
der societeyt van Guillaume Tell by den planthof alhier plaats gehad.'
De onderscheydane toonkundiga stukken zyn door het muziek van
het '7° linie-regiment metveel kundighe d uytgavoerd en wierden

crtikela van het ontwerp van wel op de provinciale inrigting , die

met toejuychingon beantwoord. ' Ondan s het koud weder' , was de

voorgaandelà’k naar de sektien gezonden waren , om eenen anderen

vergadering genoegzaam aenzienalyk. Ilan bemerkte er verschey

opstel te on ergaen.

_

dene krygs-overheden ia groote houding an verscheyde des самбе—

‚ Ilan heeft in deze zitting ook vyf leden benoemd dio , in de afwa

nalykste persoonen onzer stad.

zlglieyd der leden van de kommissia van nyvarheyd en koophandel,
ala supplcanten van deze kommissia zullen deel maken. De vyfgeko
eene leden : ЩИ. Donny , Lardinois, Eloy de Bnrdinne, Desmalzxèras
en d’l1uart.
v

—- Men ziet thans in het arsenaal dezer stad eene ‚спишу van
ll. da Keyzer, die 25 voatan boeg en 28 breed is,verbeeldende Chris

—- llet schynt dat dan koning an de koningin den 7 der toeko
mende maand van hier naer Parys zullen vertrekken.

nog niet geheel voltrokken.

 Den generaal van llalen is tot ridder van het Leopolds order
benoemd, voor belooning van het deftig gedrag hetwelk hy in 1831
ehouden heeft. Den generael is door den koning in bazondcr ge
hoor ontvangen en heeft aldaar nyt de handen des konings zyn eare

teeken ontvangen.
—- Den grafkelder der hertogen van Braband is eergisteren entrent
den avond ,in de tegenwoordighoyd der leden van den fabriekraed

der kerk ‚ van de ministers en andere hooge ambtenaren , gesloten.
I. Dewez heeft alle de inscription opgenomen en den geneesheer

'

tus hangende aan het kruys tusschen twee moordenaran , met eene

menigte ﬁguren. Dit stuk is bestemd voor eeno kerk in Ierland en

'

‘ ’

— Il. F. Bogaerts alhier , komt een fransch toonealstak in dey be
dryven uyt te geven , getiteld: Ferdinand Лиги een Toledo , waar
van het voorwerp in onzcjaerboaken genomen is.

’

.

- De zaak van de vlag aan boord van de amerikaenlehe brik is
niet voor de regtbank geweest op maandag , zoo als wy gemeld had
den , maer de getuygen en de beschuldigden zyn voor den regter

van instruktie geweest.
Литву-рант. ‘ ”
-Zekeren sieur D . . . . . . wilt in den Journal du сбитни
eenen grooten ophef maken van 'eenige geweereoheuten door eenen
belgischen kanonnaerboot op eene schuyt gelost, oas dat zy niet

М

’ Ik heb lang geaerzeld om UEd de volgende omstandigheden mede
te dealen , maer aangezien gy in uw dagblad van den 15 april laatst

triotioken Messager da Gand, is door aanbesluyt van l. Lebeau, aan
onze liefde en eerbied ontrukt! Myne oogen zwerven vrucht'eloos'in
de ronde, zy ontmoeten nergers onzen Froment! Dit verlies ware
voor ons onherstelbaar, indien wy de hoop niet voedden van hemvvel->

leden my zyt voorgegaan , heb ik gemeynd dat mynen brief heden

haast weder in ons midden te zien, en hem da hand te drukken,- die

AEN DEN OPSTELLER VAN DEN VADERLANDER.

maar dan pendant kon zyn van het geen gy van eene andere verga

hand , welke met zulke kunde den bo‘rstel...‚. pardon , de pen vreet

dering , die onder de beestenkoopers gehouden is , gemeld hebt. Er
bestaat misschien eenige onbascheydenheyd in het openbaar maken

te handelen. lk stel voor eene kommissie te benoemen tea eynde een

van het geen onze orangistan meynan verdoken te zyn , maar aen
gezian Velux niet hapert om de geheymen der francs-maçons aan
den] dag te brengen , mag ik wel kenbaar maken het geen er in
eene orangistsche vergadering van inteakenaran voor de paarden

adres van condoleance aen onzen vriend Froment op te stellen.
Dezen voorstel word eenpariglyk aangenomen en de leden voor
deze kommissie zyn : de sieurs Ch. Verviar, Сотням-Упр lalde‘

ghem , lloyson , Van Poneke en Ilatdepenninghen.
F. Lagers .‘ 1k geloof dat een adres van condoleance een hors
d’œuvre is , aangezien Froment, gelyk men my altyd gezayd :heeft ,

van Diamantski voorgevallen an gezayd is.
Ik moet beginnen met UEd te zeggen dat de vergadering talryker

deze maend moet terug komen; laat ons liever eea komplimeut van

was dan de eerste, dooh dat vele aanwezigen met spyt aenmerk

gelukwansching opstellen.

ten dat er geene dames tegenwoordig waren 3 maar dit belette geen

J. B. Ответит : Chut! ohnt! Eenieder weet dat Froment in zyne
verzen niet ernstig maar alsdicbter gesproken швам. daer men het
spreekwoord kant
'

sin s de zitting te openen.

en Voorzitter gaf lezing van de lyst der genen die betaald _had
den , en maakte bekend dat de kommissie, die belast was met eene

memorie op te stellen , in welke men bewyst dat de inteekenaren
voor da beesten van Agrippa niet min aen den meester dan aan de
dieren getrouw zyn gebleven , hun werk geeyndigd , en den sieur

Borlnut d’lIoogstraeten tot rapporteur genoemd heeft.
ya@ alle kanten : Gedrukt , gedrukt an uytgedeeld.

r

Multa liceos нит: pietoribus atque poëtis ,

zal men ook verstaan in welken zin , onzen vriend Froment in пупс
afgelezene improvisatie van zyne wederkomst gesproken heeft."
F. Lagers: Pardon , M. den advokaet , ik kan geen lat La.
J. B. (Этот-тал: Het is een spreekwoord hetwelk eduyd dat

` Dan'Voorzs'tter : Mynhaeren, er zal aen nw verzoek voldaen worden,

er aan zullen , schilders en dichters veel is toegelaten.
y
R. Strobbe : Mynheer den president , ik verzoek dat gy den ladvo,

Sieur Hetdepannínghan : Laat my toe , llynheeren , u uyt te drukken
de gevoelens die myn hert verstikken. Sedert onze laatste vergade

kaat Groverman d l’ordre roept ; hat is niet toegelaten onzen vriend

ring zyn er ernstige gebeurtenissen en treurige voorvallen de ge
trouwe ondardanen van den adelmoodi sten , regtvaerdigstan en
goedhertigstea der vorsten , Z. ll. Willem , koning der Nederlanden,
prins van Orangnian-Nauauw , groot-hertog van Luxemburg, etc.

Поэтам, Руп en G. een Haecke : A l'ordra , à l'ordre l Qui una in'
salte. (Hevig gemor en beweging.)
..

Froment aen eenen zot te vergolyken.

Р. Weedemon . Ik vraag het woord.
Van alle kanten : A l’ordre !
y

‘

‘“
‘ ‘

"

‚ч 1- .
r

по. ate.,‚komen bedroeven. Eenan onzer vrienden , dan moedigsten

B. Blrobbe : Froment eenen zot lll C’est abominable! " "

anser medehal‘pen ,‘ dan onweerdaerlyken opsteller van onzen pa

Den Voorzitter verzoekt vruchteloos stilsvvygendheysl en doet te

'i 2')
v

haastig genoeg bydraeyde. lIndian ile‘iaek weer is, heeft dan kanon
neerboot ongelyk gehadìeo haesti' `tietvysndlykhaden over te geen.
Ia" sieur D . . . . . . is waerly eenen zinnaloozen dompelael'
dit in verband te willen brengen met het breken van de vryhayd

der Schelde: ‚het syn as Buesa »niet welke de ты op die rivier
zullen belemmeren. W‘y 'zullen mik een kienr D. vragen hoe dikwils
de hollandsche kanonneerbooten op onze schepen geschoten hebben ,
wat reden ц er toe hadden, en of dit manschliavandar is dan het

geval weer van hy eene staetszaek wilt maken ?

Anne. таить.

P

спина-—

Deﬁgeﬂo heeft тает aan de pompiers bevel gegeven om
den rouw te dragen. Indien wy wel onderrigt zyn , is het den sehe'
pencn die met de polieie belast is , den sieur Ch. d'llane , die ver
balyk het order gegeven heeft.
Volgens andere inlichtingen, die wy bekomen hebben, sehtynt
het dan sienr Missiaen geweest te zyn, die het verbaal order van en
schepenen in de kazern der pompiers heeft kenbaar gemaakt.
lien weet dat den rouw voor dan koninglyken prins eene maend
moet duren , men vraegt nu of de pompiers elf dagen langer den

rouw zullen dragen dan de andere korpsen , aangezien zy hem meer
elf dagen later aangenomen hebben. ll. Ch. d’llane of zynen kommis
zal waerschynelyk welhaast dit vraagstuk oplossen.

GENE ‚ 81 lav.

‘Sedert lang weet men dat de spaerzaemheyd de grootste deugd
onzer ragentie niet is; meer dan eens hebben wy hier bawyzen van

aangehaald, en wilden wy onze lezers nog een ander voor oogen
leggen ‚ wy zonden hier maar moeten zeggen dat burgemeester en
schepenen eene groote nytgestraktheyd grands , gelegen op de Cou
4nre, ат“: gaan weggeven , die verkocht zynde eenige dnyzenda
tankers zou opgebragt hebben. liner wy zullen van dit ontwerp
op eenen anderen stond gawaeg maken , wy moeten hier van iets

anders spreken.

‚

’

Den sieur Fiavé , koopman in hout , te zamen met eenige andere
nooners, had sedert aenigen tyd oorlof gevraagd om eenen water
op te maken , van in ‘den dok tot ontrent zyn magazyn , om aldus
met weynige moeyte zyn hout langs dien waterloop of duyker te kon
nen bekomen. Onze regentie had haren bouwmeester belast een plan

te maken , het welk door haer wierd goedgekeurd. 0f nu het besluyt
der regentie , om eenige reden , aan dan sieur Lagrange mishaegde ,
weten wy niet, maar hetgeen :onderling voorkomt, is dat den sieur
Lagrange het genomen besluyt der regentie deed opschorten en het
goedgekeurd plan afkeurda. Den direkteur van het octroy beweerde
dat den waterloop te wydwas, en dat men langs den zelven zou kon—

nen sluykhandel dryven. Meer sieur Fieve' stelde voor er een yzcrcn
hakken te doen voor maken , van welk sieur Lagrange alleen den
sleutel zou hebben, en die men hem zou komen vragen als men
benig hout geern door den waterloop zou inbrengen ; dit hy op die
maniere nooyt kon bedrogen zyn , aangezien hy eenige kommisen

s_urvaillantan д met den sleutel kon mede zenden. Doch dat alles kon
niet‘helpen, sieur Lagrange hield zich by zyn voorgenomen ontwerp
en 'den waterloop moest zeer nauw gemaakt worden.

Het eerste plan is dan verwezen , en den wille van sieur Lagrange

is door de regentie uytgevoerd.

Eergisteren is in het gevangenhuys alhier den jubile gevierd
van den majoor Staffs, die gedurende vyftig jaren aldaar in be
diening is geweest.
f'
Das morgends om tien uren is er eene plegtige mis in groot вш—
ziek gezongen, en des avonds heeft eene luysterlyke verlichting
-plaels gehad.

Geheel den middenkour was zeer sierlyk met wit katoen behangen
en met sperreboomkens beplant, aan welke des avonds gekleurde

lanterns hingen, die even als de gekleurde glazen op alle de vensters,
eenen fraeyen oogslag opleverden. 0m tien uren is er eene luyrtar
lykaserenada aen lll. Sloeffs gegeven en een vuerwerk is afgeschoten
het welk van eenen der gevangenen scheen gemaekt te zyn.
Er waren kaarten nylgedeeld om die mis en die verlichting ‘te
komen bywoonen, inaer men scheen geene genoegzame voorzorg”

van order genomen te hebben , aangezien men vele personnels dass
ingang ontzeyd heeft die nogtans van kaerten voorzien waren.
— Den sieur Lenssen , nida-de-camp van den sieur Helsen , die
zich sedert eenige dagen in deze stad bevond , om eene snel te zoeken
ten ayndo er zyue zuyvere zedeleer te prediken ‚ komt op bevel der
regterlyke overheyd aangehouden en nner het Rasphuys gelcyd te
worden , als verdacht van versteking van een kind ‚ van welk z.an
dienstmeyd over aenigen tyd bevallen is.

- Den policie-kommissaris van den 4" wyk komt in den nacht
van den 28 , in het logisthuys , de Fortune genaamd , by de Vrydsg
merkt, den genacmden Andreas Role' aen te houden. Dezen persoon,
verdacht van dicfte , was reeds gesignaleerd geweest.
Den zelven kommissaris heeft buyten de Dampoorle de genoemde

Livina van Noortele, verdacht van huysdiefte, aangehouden en in de

Tot hier toe ziet men in deze zaek niels anders dan eene onder
werping der regenlie aan eenen harcr kommisen ; doch ware er niets

bnyten dit, wy zouden noch van waterloop noch van sieur Lagrange
gawan gemaakt hebben. lllaar men verzekert ons dat de regentie
voor het maken van dezen waterloop , die tot nut en voordeel van

eenige bazondcre persoonen gemaekt Word , 600 Franken gegeven
beeftnlndien dit weer is ‚ zaek waar aen wy weynig twyiïelen , zal
elk met ons bekennen dat het een zonderling gebruyk is dat men

handen derjusticie geleverd.
 Gislercn is llieronymus Bonaparte met zyne twee zoenen , ko
mende nyt Engeland, alhier aangekomen.
- In den nacht van den 16 dezer mnend , om elf uren en halfis
te Erondegem , distrikt van Aelst , de schucr van de weduwe Schoe
kaert de prooy der vlammen geworden. De schade word begroot op
meer dan 2000 franken; men moet het behoud van het huys en ver
dere stallingen aen de spoedige hulp der geboren en verdere ps

van onze franken wilt maken, aangezien de inkomsten der stad niet

rochiancn tocschryven. Het was bezonderlyk Il. de Dewint, tweeden

moeten besteed worden om eenige bezondcre persoonen te bevoor
deeligen.
Wy bepalen ons heden by die klayna aanmerking , de verdere be

assessor van het gezeyd gemeente, die door zyne manschlievendbeyd

heeft uylgeschenen ,in het uytdooven der vlammen; M. den pastor

londerheden , die wy wegens deze zaek vernomen hebben , zullen

zyno tegenwoordigheyd het goed order in het blusschen gesteld.

wy op hunnen tyd doen gelden.

is ook ten spoedigslen tor plaats des ongelnks gesneld , en heeft door
Men kent de oorzaak van dezen brand niet; man moet als iets

Ш

vergeefs zeer’ sterk zyne bel hooren. De woorden van den gewezen
greßerderproviuciale staten hebben zommige der aanwezige zooda
nig ontstald dat er onmogelyk geene stilzwygendheyd te verkrygen
was. Gelukkiglyk stelde de aenkomst van de baronnes Pyeke-de Keirle

een ayude aen die hevige beroerte.
De dobbele deur wierd op aan mael geopend, en men zag de
gendsehe Joanna d’Ara de vergadering binnen treden. Zy was om
ringd van baer gewoonaiyk gevolg, en vergezeld van haren schild
knaap den chevalier Coco à la ﬂeur d'Orange. De baronnes, alhoewel

del en houd het in de hand). Ziet hier die duerbare kleuren—Beat
ik de welsprekendheyd van velen onder u , had ik de kunde enle
vendige inbeeldìng gelyk onzen dichter N. Ch. Verviar ‚ om myne
gedachten op eenen zoetluydenden toon myne lippen le laten ont‘
rollen , met wat voor zou ik n van Orangnien spreken.' Hoa zou myn

gemoed ontvlammen als ik my ons voorgaande geluk , onder het
gezegend bestial“ van Willem, zon harrinneren ! Meer het is aan
eenieder niet gegeven van in zyne verzen Bilderdyck te evenaren
en daer ik niets half wil doen, heb ik liever aen de welsprekendheyd

oud van jaren , schoen in-harejonge iaren wederom gekomen te zyn ,

te verzaken en myne gencgcnheyd door daden en niet door woorden

en aen haren gang zou men niet „gezeyd hebben dat zy van het
{leer 1770 was; de kostnem van Amazonne die zy droeg gaf aan

te betoonen.

are houding iets dat krygsachtig en oorlogzuchtig was. Deze aan
komst dead de woordanwisseling ophouden. Eenieder stond regt, en

ner handen, maar als een geschenk dat ik u heden opdrage. Verzaed

de baronnes groette met hare gewoonelyke beleefdheyd en ceremo
nia де vergadering.
Na dat eenieder op nieuw zyne plaats hernomen had, vraegde Me
vrouw Pycke hat woord , hetwelk haer door den voorzitter wierd

meer hebben ‚ aengezien de omwentelaren , die in Holland zoo wel
muilers genoemd worden, eene wet gaen geven, by welke het zal
verboden zyn van een vaandel van dit kleur te toonen , zonder zich
een een gevang of eene boat bloot te stellen. Het is met tegenzin en
met spyt dat ik my van myn vaandel schcyde, het is met hevige dreef»
hayd dat ik myn vaandel oprol. Eene zaek vertroost my , te weten
dat dan tyd niet ver meer is afgelegen, op welken wy op nieuw den
kleuren , die ik nu omhelze (zy kust haer vaandel) in het openbaar

toegestaan.

l

.

Zy regtte zich op , riep den sieur Caco by zich , die haer iets ter
hand stelde, nu haer eenige woorden in de oor gezeyd te hebben ;

zy drukte zich in dezer voegen uyt:
Mynheeren , Damen en Joﬂ'ronwen !
Het spyt my van uwe onderhandelingen te onderbreken , maar
laat my toe van n eenige woorden loo te stieren 3 zy zullen ceu be

wys zyn van de genegenheyd die ik u_ en onze heyliga zack toe
drage. Gy weet met wat moed en iver ik altyd de zaak van onzen
Willem heb voorgestaen en hoe ik hem , niettegenstaande de wey
gering die ik er heb van ontvangen , altyd bemind heb. Het ware

Acnschouwt dan met genoegen dit vaandel , niet als het werk luy-_
uwe oogen met deze kleuren , want gy zult niet lang de gelegenheyd

zullen brengen; alles voorspelt ons eene aanstaande herstelling. Als
dan zullen wy zeganpralan, en alsdan zullen wy da wat geven. Abt
met wat geestdrift zal ik aen uw hoofd optrekken ! Met wat verruk
king zalik myn vaendal ontrollen! Men noemt my, ik weet niet of

het in ernst of uyt spot is, de Joanna d’Arc ‚ ah! wel, man zal on

dervinden dat ik die benoeming verdien ‚ en ik zal u bewyzen dat

onnoodig u hier van bewyzen aen te halen 5 het vaandel dat ik in

myn bloed zoo oud niet is als myn vel het schynt aen te dnyden. la .
mynen geest’klimt op tot de verrukking wanneer ik myne oogen op

bet begin der omwenteling gabordneŕd heb , moet n doen zien hoo
ik met hert en ziel een het. und tir'der’van‘zakèn en aen onzenWillem
«as gekleefd. Ziet hier dezen kostbaren pand. (Zy отгон мед- пед

het toekomende vestige 3 ik zien iets in da verte dat myne hoop zal
_verwczcndlyken :eenen onzer mede-inteekenaren heeft eene prophe
tie ontdekt, en ik gevoel in myn hart dat zy welhaast zal ten uytvoet

(3)
aldzeem bemerken dat er op rnin dan een jaer op dry имение.
nen in ’het ronde, in het шины van мы vyfof zes der élyke
branden zyn ontstaen , en alle in den nacht tusschen vrĳdag en
zaterdag , zonder dat men er de oorzaken van kent.
- Исп meld uyt Andenaerde dat eene leurkraemster des nachts

op den weg van St-Blnria~Andenhove doodgeschoten is. Мец heeft

moetteer syn’e node kennis den prins Lucien Bonaparte. Op deze on
verwachte ontmoeting, welke allen anderen gezant zon ontsteld heb
ben , veynsde den lisligen gryzaerd belangryke papieren te hebben
din zyn >hotel gelaten , en zonder te toonen dat hy lord Palmerston of
den prins Lucien gezien had, ging hy benen met eenen spoed die hy
niet gewoon is.

7— Eenen koopman van Londen komt eenen nieuwen en gemakke

haer noch geld noch eenige der kostbare voorwerpen , welke zy op
zich droeg , onlvremd. Den dader dier moord is onbekend.
-— De kerk‘fsbriek van Loenwergeln is by een koninglyk besluyt

plaetst hunne namen met hunne rekeningen op eene kaert voor de

'van den 26 dezer gemagtigd geworden om de kerk dier gemeente te

venster van zyn magazyn , zoo dat ieder die kan lezen , met dit gu.,

doen vergrootcu.

gelukkig gevolg dat elken achterblyvor zich haast om te komen be
ta`len ton eynde zynen naam van die nieuwe tentoonstelling te zien

~ Den luytennnt-kolonelÀe Gant , voorzitter van den krygsraed
te velde, by de 7' verdeeling van het leger to Antwerpen ingerigt ,

ly`ken 'middel te vinden om zyne schuldenaars te doen betalen. Ну

verdwynen.

.

‚

VRANKllYK.  Paars, 28 In.

komt ad interim tot het krygs‘bevel op den linken oever der Schelde
(land van Wees) geroepen te worden.
‘

¿aw
Ingevolge bevelen van den minister van oorlog ‚ en ingeval

— Het‘gereglshol“ van Luyk komt zich onbevoegd te verklaren om
in de zoek van den sicur Dobelin ‚ die den l2 der voorledene maend
uyt‘bet land gebannen is, te vonnissen.

er beroerten kwamen nyt te bérston', ztiilon de verlofgangers van het leger , die eene zeerßalryke reserve vormen , verpligt zyn zich

dadolyk to be even naer het korps het паев! by hunne verblyfphiete,

—- Men schryft uyt Vcnloo : «Den 24 ‚ om half zes uren s'a vonds,

om er te wor en gewapend cn gesoldeerd zoo lang als het zou noodig

na dan geheelen dag eene slikkende hitte gehad te hebben , en in
weerwil van eenen noordwesten wind , kwam ceucn dikken stin
kenden mist’op met eenen torl" en solver-reuk , welken alle de om
streken overdekte; de Maes, die eerst zeer kalm was, wierd on
ltnymig; den wind verdubbelde; de zon wierd roodachtig en ver

zyn.
. »- Ш. Dupin , voorzitter van de kamer der gedeputeerden ‚is naar
Engeland vertrokken , alwaar by meer dan eene maand moet vor—
Ы x;von.
Ziet hier de bcscliryving van den degen vvelken den menubalk

dween om zes uren. Na nen ieder een onuytsprekelyk ongemak te

70,003 palissaden te koopen , die dezer dagen tot hunne bestemming

Gerard is oengeboden. Op het gevest stoot de Poem verkondi nde
de inneming der citadel van Antwerpen en houdende eene roon
voor den overwinnaar. Op den anderen kant is eenen bliksem met
eenen gallischen baan in het midden. Op de zy-kanten steen palm
takken, en te midden in vorm van medalie eenen peerden-kop ked

moeten aankomen.

merkende de dupperheyd , en eenen uyl verbeeldende de wysheyd

hebben toegebragt‘verdween den mist om tien uren. п

‘

- De militaire genie van Maastricht willende zoo veel als het
noodi is bare verdedigings-mitldel'en vernieuwen , komt in Belgien
 len schryft uyt Bcrlyn dat den 24 de groote krygsoeﬂ‘cuingen
moesten beginnen.
'
- Bonen bricfuyt Roomen is ons te laet toegekomen om heden in

die de zelve bestiert. Op de groote schelp van het gevest ziet men do
geschiedenis sehryvende eene wapendaed op eenen schild aen eenen
palmboom hangende. Dit beeld houd het franseh vaendel met den

one dagblad eene plaets te konnen vinden.

galliscben haen er boven ; nen dcszelfs voeten is den bnyt der over—

BUYTENLANDSCH.

wonnen , een zegeteeken , waer van het harnas , het welk in het

ENGELAND. -— Lonen , 27 Ier.

het kasteel van Antwerpen zyn op den grond aengewezen. Op de
kleyne schelp is eene kringvormige slang welke zich in den steert
byt , bcdiedcnde de eeuwigheyd van den roem van den marschan

De beste eensgezindheyd schynt onder de ministers niet meer
te heerschen. len vreest voor eene verandering in het ministerie.
Den raed der ministers heeft gisteren eene vergadering gehouden,

die meer dan dry uren gedriei‘d heeft.
— De. emeente-kamer komt twee gewigtige voorstellen te ver

w
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neenen is betrekkclyk de afschafﬁng van den zegel der

de; lederen 5 dan anderen om het slipt vieren van den zondag te
bewaken.

 De kamer der commonen heeft in hare' zitting ’ van eergisteren
t‘vïeelf‘artikels aengenomen , strekkende om de tegenwoordige wet
ten op de armen te vvyzigen.
De bill voor de afschaffing van de belasting op de hnyzen is voor
de tweede meel gelezen geworden.

- len verzekert dat do koningin eene reys naer Duytsehland
gset doen.
-- M. Korrell , afgezant van den koning van Prnyssen , is alhier
eengekomen. lien zegt dat hy met eene bezondere zending belast is.
_De gebroeders Joseph, Hieronymus en Lucien Bonaparte worden
tot de avond-gezelschappen onzer ministers toegelaten. Dezer dagen
had dus prins Talleyrand zich by lord Palmerston begeven , en ont

midden ligt, zich buygt in tecken van onderwerping. De stad en

die over het leger het bevel had. In het midden staan deze woorden :
Анн nm! maascnsus Grinsen. Op de linke hand omslingeren lauwer
takken e’enen palmtak ‚ en eyndigen in eene militaire kroon. Op de
regte hand vormt eenen eyken boom eene borgerlyke kroon. ‘Het

deel van den degen dat op het gevest volgt is een arends~hoofd`hct
welk het oud leger herinnert.
’
- Hen zal met genoegen vernemen dat de tyding dat den groeten
kunst-beschermer, den russischen groef Demidoif, de stad {Ел-уз,
weer hy jaerlyks eenige millioenen verteert, moest verlaten , onge

grond is. Dezo famillie Demidoﬁ‘ komt uyt de goudmynen van den
Oural, die nu jaerlyks 18 millioenen franken opbrengen en voor de
twee derde een partiknlieren behooren; want in dit barbaarse/r land
is ieder eygcnaer van de myn die hy op zyn landgoed ontdekt, het'

welk hier geene plaats heeft. Den laetsten graaf Demidoﬂ‘ liet een elk
zyner dry kinderen een inkomen van 3,750,000 franken. Den stam—
vader der familie Demidoﬁ‘ was eenen mynwerker die onder` de re—

gering van Pieter-dcn-Groolen leefde , welken hem edeldom-brioveu
gaf tot loon zyner nuttige werken. Deze familie heeft nog tot ge

s
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gebragt worden. Wat zegt gy , broederen , aenschouwt dit ’veendel ,
en antwoord of het zoo niet is ?

J. Voortman doet «anmerken dat het misschien нашедш
еп voorzigtiger zou zyn meer eenen ambassadeur te zenden , en, in

-Denechildknacp der Ьапт nes, den sieur Coca, kon zynen transport
niet meer tegenhouden en riep nyt : «Ja, zoo ist'» En alle aanwezigen
riepen Jzenjnycbten‘ toe. Teen de stilzwygendheyd hersteld was cyn

digde Joanna d'Arc trucgzaem here redcnvoering :
« Ontvangt dan myn orangnie-vaendel en weest indach'tig dat het
ons voor een vereeniging-teeken moet dienen; elken keer datgyy
bet zult ten voorschyn brengen, gymogt op myne medehulp rekenen.
Het is met de tranen in de oogen dat ik aen myn orangnie vaarwel

dien het танец-ь ware , deze zendingl een eenejoli'roaw toetever.’ ‘
trouwen , zoo veel te meer om dat dit et vermoeden zal wegnemen.
Den grae( de Thiennes zegt dal hy vernomen heeft dat eene der

dochters van den sieur Gaspard Borluut d’Hoogstraeten op het punt
is van naer llolland eene reys te doen met den sieur Van den Bo- gaerdo , en dat men aldus eene fraeye gelegenheyd zou hebben ош
den prins van Orangnien alles mede te deelen en alles voor oogen te

zeg. Ah ! Ah ! ..... .. Neen , ik kan niet meer....Ah l Caco , gy kent

leggen wat men voordeelig en geracdzaem zou oordeelen.

myne gedachten eyndigt voor

Dezen raed beviel zeer wel aen de. vergadering en den-vobĳiﬂq’;
wierd gelast met de noodigedemarchen by die juffrouw te doen teh

.

‘

Den chevalier vanmneJmnndbbe ‘bael’dveen‘molokleurig pa
pier uyt de zak en las het volgende :
Adieu drapeau ,
'Indie si beau !
_Mis en lambean (x)
_
:Par nn Lelîlcau. ne
^
‘Avant
‘Ait urgrchirmló
ue 'uilletle jaune
e’ses etu?!
дои:
огню
träs'u’s”, r

eynde haer te verzoeken deze zending op zieh te nemen.

’

Bier mede nam de zitting een eynde.
Een groot getal der aanwezigen verlieten hunne plaets en om»
ringden de baronnes Pycke om haer te komplimenteoren over hare
redenvoering; andere gaven ook eenigen lof aen den dichter Caco.
Van eenen anderen kant bemerkte men eene hevige woordenwisse_

‘M‘Bruit‘bruyant des hannetons étranger

: 'i

Vers vous ce drapeauprendra son essor.
Adieu drapeau ,
'
‚
“мы si beau‘!
‘Miren lambes’u‘ﬁt)
‘Par sir'Letieau.
_‚ -

Eene aigemuneteejuyehing volgde op die lezingen den sieur
умеющими vmogdo dat dit, te samen mot het rapport van
den sieur Borlunt , zou gedrukt worden. Dezen voorstel wierd niet“
meerderheyd van stemmen aangenomen.
Den осетина- maekt nen- de vergadering bekend dat men nu moet
beraedslngen over het zenden of niet ‚zenden van eene deputatie

naer den Boeg.
‘
‘
Niemand vraegt Митинги: voorzitter raadpleegt de aanwezigen
en er word besloten dat er eene deputatie zal gezonden worden.

ling tusschen den advoknet Groverman, den sieur F. Legers en eenige
andere, .waerschynelyk ter oorzaak der benoeming van zal die men
aen sieur Ch. Froment had-willen toepassen , maar men scheen op#
de'lyk zich te versl‘aen.
‘
Den spoed met welken ik тупо noten en aenmerkingen heb n'im ‘

ten schryven ‚ kunnen misschien my eenige kleyne olnstandighev `

hebben doen achterlaten, meer, indien een'ig lid over de eeti'e‘o!"
andere ayt’drukking misschien zou meynen eene reklame te doen ,
zyt zoo goed my er van te verwittigen, ik zal my belasten met ‚de
antwoord.
.‚ ,
.

Ik verhoop dat gy nu van mynen goeden wille zult overtn‘ygd zyn
en dat gy zult ge’looven dat ik myn=woord houde. In afwachting. "n"

UEd Welhaest nog eenige bezon‘derheden toe te stieren, heb de ge;
u te groeten.
Акт.

.

(2)

_ Den нед of de deputatie nl ‚ boven het plaatsen in den _Memorial administra
#Ieene andere wyze van pobliciteyt mogen voorsehryven.

Van den provinciale” gre/fier`
Art. roy. Den p_rovincialen greffier woont de zitlin en van den raed of van de
deputatie by; hy is bczooderlyk belast met den орда: дег processen-verbael en
denoverschryving van alle da beraedslagingen; hy houd ten dezen eynde ver
lebllligeregisters voor den raed en voor de deputatie, zonder wit of zonder tus
schenlinien ; deze registers worden geeoteerd en geparapheerd door den voor
zitter van den raed.
De akten aldus oytgeschreven ‚ even als de minuten van alle de beraedslagin

en, zyn geteeken
oor den gretiier , het zy met. den voorzitter van den raed ,
c_t zy met alle de leden der deputatie die tegenwoordig geweest zyn , gelykvor
all lyk met het geen er door het. reglement il vastgesteld.
n geval den grefiìer belet is, zal de deputatie een harer leden aenwyzen om

hem te remplaceren.
Art. юг. De expeditien zyn afgeleverd onder handteeken van den greffier en
den zegel der provincie van welken hy bewaerder is.
Art. |09. Den lgreflier beweert de handschriften; hy is gehouden van aen de
leden van den rae en der deputatie alle stukken mede te deelen die hem zullen
gevraegd worden, en er, in nood afschriften van te geven.
Hy zend aen elken provincialen raedsheer ecn afdruksel vanalles wat er gedrukt
word in dan naem van den raed en dcr deputatie.

Hy is gehouden van mededeeling te geven zonder ver laetsing, aen elken bc
langhebbenden persoon, van de akten van den raed der eputatie en der stukken
die in de archieven geplaetst zyn.

lHy snrveilleert de bureelen onder het opzigt van den gouverneur en gelykvor
ml aen zyne bevelen.
_ dy geniet eenejaerlyksche jaerwedde van 5000 franken. Hy is gehouden van
ш e oofdplaets ter provincie te woonen.

Активная , 3 лип.
De processie van het‘li. Sacrament is dit jaar met eenen bezon

deren loyster vergezeld geweest. Onder de overheden welke haer
volgden bemerkte men h1. Teichmann , gouverneur der provincie /
Ц. деп burgemeester Legrelle en den kolonel Lamotte van het 7° li'-7
nie-regiment.

 De oostenryksche brik Macdanoll ‚ kap. Pocovisch , heeft gis‘
teren by haer vertrek de stad niet vyfkanonscheoten begroet.
-Den engelschen stoomboot, gisteren alhier aangekomen , is

dedelyk gelost geworden , en is dezen morgend met de brievenmael
naar Londen vertrokken ; hy had 30 reyzigers aen boord. Donderdag
zal nenkonien den Attwood , anderen stoomboot , en zal insgelyks

des anderdags vertrekken.
 Eergisteren is eene schoyt met timmerhout geladen , in de
Schelde gezonken. Eenen pikeor en twee werklieden die er in waren,

zyn door vyf matroozen van het tolkantoor gered.

GEND , 5 wat.

Zoo als men gemakkelyk kon voorzien, den voorstel van het
ministerie, om aen het gouvernement het regt te geven van de pro
vinciale raden te mogen ontbinden, is door eene groote meerder~
heyd in de kamer verworpen. Byna alle de leden kwamen hier in
overeen, dat men niet te veel magt aen het gouvernement moest
toestaan, bezonderlyk wanneer het zoo zeer onze regten raekt en
zoo sterk met de vryheden des volks in verband staet. Macr indien
men de zaek meer van naby wilt nazicn , zal men ondervinden dat
men met de ontbinding der provinciale raden aen liet gouvernement
toe te stnen , niet meer aen het ministerie zoo gegeven hebben dan
het. geen het reeds bezit.

`Alle akten van den provincialen raed mogen door den minister
vernietigd worden; dat is dat alles wat de administratie van eeno

provincie aengaet van de gekozene des volks , de leden van den pro
vincialen raed , niet zal afhangen meer van den wil der minister;
die niets zullen goedkeuren dan het geen zy in hun belang zullen

oordeclen, terny zy de msgt hebben van alles at' te keuren, te
breken, te vernietigen. Het is den minister van het inwendig die
elke provincie , na zyn goeddunken zal bestieren , en niet zal toela
ten dat er eenen boom geplant of uytgedaen worde , zoo hy hier toe

zynetoestemming niet gegeven heeft. Indien het ministerie deze magt
reeds bezit, moet het zich weynig gelegen laten of de kamer de
ontbinding der provinciale raden toestaet of niet, aangezien het
reeds volmngtig geworden is ; want , dat men zich niet vergisse ,
den naem doet niet ter zaek ; de ontbinding der provinciale raden
te mogen werkstellig maken , of de beslnytcn en akten der zelve te
mogen vernietigen , de inagt blyft byna de zelve en het ministerie
heeft geene reden om zich spytig te toonen van de ontbinding niet
bekomen te hebben.
‚
_

Deze weynige woorden ,in verband gesteld met de artikels 31 en
108 onzer konstitotie, zonden konnen tot vele aenmerkingen aen
leyding geven , maer wy zullen ons op eenen anderen stond hier
mede verder bezig honden, wy willen alleenclyk hier in het voorby
gaeu doen aenmerken , dat de groote magt die men aen het minis
terie in de provinciale wet geeft, een slecht voorteeken is_voor da
communale wet. Indien men den zelven weg inslaet voor de com
monaleinrigting die men voor de provinciale volgt, zullen onze
commoncn weynige hunner vryheden behouden. Wy zullen het
verslag over de communale inrigting afwachten om onze aenmer
kingen aen onze lezers voor te stellen , en met onze gemeenten de
vryheden voor te staen die men hun zou trachten to ontnemen.
Den burgemeester van Royen , J. B. Reyntjens , en den денешь
C. J. Reyntjens , komen af te kondigen dat, aengezien het den ko
ning behaegd heeft het gemeente-bestier van Royen te bemngtigen
van nldaer eene jaer- en poerde-nierkt op tc regten, die merkt op den
feestdag van S‘°Pietcr en Paowel , niettegenstaande dien feestdag op
eenen zondag komt , zal placts hebben.

Daer wy ver zyn van te weten wat den sieur Rcyntjcns heeft aen
gestoowd om do jacr- en peerde-merkt te Royen op eenen zondag te
stellen , konnen wy ons toch niet onthouden onze verwondering te
kennen te geven van de regentie van Royen zoo ver den eerbied die
wy de dagen des lleeren moeten locdragcn , to zien schenden , en
van te bemerken dat zy juyst den zondag kiest voor eenen merktdag,
daer op alle andere plaatsen alles wat op den zondag zou moeten
geschieden tot den volgenden dag word oytgesteld. liet zal eenieder
zonderling voorkomen .van een gemeente-bestier een te treﬁ‘en dat

zich niet schaemt opcnlyk tot het onteeren van den zondag eenen
oproep te doen , en den dag, die by elkeen als heylig aanzien en
gehouden word , in eene beesten-merkt te zien veranderd worden;
inderdaed men kan zyne verwondering niet te boven komen wan
neer men bemerkt dat de regentie van Royen juyst de godelonie
grondstelselen, die door zommige anti-katholyke dagbladeren wor
den aengepredikt , werkstellig maekt. Tot hier toe was het. nog
nooyt in het gedacht eener regentie gekomen van den zondag voor
eenejaer-en peerde-morktte kiezen. Dit zien wy to Royen geschieden.
Dit voorncmen van sieur lìeyntjens , от деп zondag in eenen
merktdag te veranderen, kan misschien door den eer- cn godeloozess

Messager de Gand worden toegejuychd ; inner wy geloovcn nouytdat
de omliggende oommunen aen den oproep der regentie van Ruyen
zullen beantwoorden. Wy hebben te goede meyoing van den gods
dienstigen geest, niet welken de bevolkingonzer Vlaenderen bezield
is, om te denken dat eenige commune zich aen eene openbare schen
ding van den zondag zal pligtig maken.
Deze kleyne aenmerking achten wy genoegzaam om te doen zien
hoe ongeschikt, om niets meer te zeggen, de handelwys der regentie

van Royen is.

W

Den Гепатит: : Ik verantwoord ook voor de gene die langs het
oosten zyn. -- Broeder dekker , doet owen dienst.
Ondertusschen versieren de broeders zich met lionne kordons ; het

is niet noodig voorschooten aen te hebben.
Den broeder dekker trekt den sleutel al“ en sluyt de deur , en van
dien oogenblik gael niemand meer uyl ofin.

Den tweeden surveillant zegt aen den eersten dat de werkingen
gedekt zyn , en den eersten surveillant maekt dit aen den Venerabe

len bekend.
Den Venerabelen geeft eenen slag met zyn hamerken en zegt :

Myne broeders , do werkingen die onderbroken waren geweest ‚
worden hernomen.
_
De broeders surveillanten herhalen het bevel.

Den Venerabelen : А l’ordre , щупе broeders t
EERSTE GEZONDHEYD.

Den Venerabelen . Broeders eersten en tweeden surveillant, noodigt

de broeders van de eeno en de andere kolonne oyt op dat zy zich be
reyd maken om te chargeren en te aligneren voor het drinken der
eerste verpligtende gezondheyd.
De broeders sorveillanten herhalen dit verzoek.
Den Venerobelen : Broeders , lnet ons cliargeren en allìgnercn.
0p den zelven oogenblik schinkt eeniegelyk zyn glas vol. Indien

iemand oyt smack of om andere roden water drinkt ,hy moet zyne
gewoonte niet te buyten geen.

Wanneer men zich geschonken heeft , stelt men zyn kanon (glas)
een weynig langs den regten kant van zynen tichel (talloor ). —
lien alligneert de okshoofden en de sterren ook op eene linie.
Als no alles cp de koloan van het noorden gealigneerd is , maekt

den tweeden surveillant zulks aan den eersten bekend, en dezen zegt
het aen den Venerabelen.
Den Venerabelen : Aen het oosten is ook alles gealignoerd. Regt op ,
en à l’ordre; het zwoerd in de hand.

Men regt zich op en men houd het vaendel (де serveet) op den
arm , de gedecoreerde broeders van hoogen graed leggen het
vaendel op de schouder; men houd het zweerd in de linke hand, en
met de regte hand stact men à I'ordre.
Den Fenerabelen .~ Broeders eersten en tweeden anrveillanten, wilt
op owe kolonnen aenkondigen dat deeersteverpliglende gezondheyd

de gene is van Z.. Ns. Mn. den koning der Nederlanden en zyne
doorluchtign familie. Wy zullen by deze gezondheid onze wenschen
voegen voor den voorspoed van den staet. Het is voor eene zoo kost
bare gezondheyd dat ik u oytnoodige tot het beste voer. ik neem
voor my van de wapenen te kommanderen.
Den eersten en tweeden surveillant herhalen de bovenstaande
woorden.
'
Den Venerabelen : Broeders neemtacht t

De regte hand nen de парни t
De wapens om hoog l
Legt aen t
Voer i
Goed vner !
Het hevigste 'van alle veren l
De wapens voor uyt l
Een , twee , dry!
Een , twee , dry l

Een, twee, dry 1- Voor uytl-Eon, twee, dry!
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Gisteren hebben de opregte patriotteïl , leden der vaderlands
minnende maetschappy , genaemd Société Léopoldiste, in hun lokael
op de Botermerkt , met allen loyster gevierd den verjaerdag der
kiezing van Leupold tot koning der Belgen. Eene pragtige verlich
ting en een concert heeftdeze fecal geeyndigd ; eene uytdeeling van

brood nen den armen had reeds in den namiddag plaets gehad.
Gebrek aen tyd belet ons heden met meerdere omstandigheden van

deze palriolieke feest te spreken.
-- Een kind is by het toedraeyen der Zuyvel-brug alhier geheel
verpletterd. Het had willen de brug overloopen voor aleer zy toege
draeyd was.
— In onzen vorigen N° is eenen kleyncn misslag geslopen. In den
medegedeelden artikel wegens de zaek der gebroeders Tydtgat , word
u. Van de Velde aengodnyd als de regtsbank voorgezeten te hebben,
het is in tegendeel М. Morel die in die zack voorzitter geweest is.
-- Den 1 dezer in den namiddag kwam eenen persoon in eenen
modewinkel in de Veldstraet en vraegde om eenige hnlsdneken te
zien; na de zelve bedongen te hebben, greep hy eenige vast en nam
de Vlugt; doch wierd door de eygenaers achtervolgt en aengchonden.
—- Eenen onzer stadsgenooten M. Felix Devigne, komt eene nieuwe
schildery te eyndigen , van welke hy het voorwerp in de geschiedenis
van Vlaendercn genomen heeft. Dit sehilderstuk ‚ dat voor de tentoon
stelling van Kameryk bestemd is , zal alhier eenige dagen , te begin
nen van heden donderdag, van 10 tot 12 uren , in het Musœnm te
zien zyn.
Ziet hier wat het verbeelt :
.

Het is den 24 january 1381 , de stad Gend is reeds sedert eenige
jaren in opstand tegen haren vorst Lode:ka van Maele, en door het
toedoen van jonkcrs Pieter van den Bossche , Francies Alterman en
andere kopstukken , word jonker Philip van Artevelde, wiens vader
Jacob een veertìgtaljaren te vouren in de hoedanigheyd van Ruwacrt
van Vlaenderen zyn vaderland zoo vele groote en gewigtige diensten
had bewezen, tot eersten hoofdman der stad Gend nytgeroepen door
het volk, dat dien dag (zynde eenen vrydag en desvolgeos merktdag)
op de Vrydagmerkt vergaderd was. lly heeft voor medegezellen in
het bestier jonkers Sander (Alexander) van Vaernewyck , Raes (Eras
snus) van de Voorde of liever van Voorde , beyde ridders , Jan de
Bert en Jan Herman, 'Lynde jonker Jacob de Rycke deken der poor
terye, Pieter van den Bossche , deken der neiringen en Lauwereye
(Laurentius) de Maecht deken der weverye. Philip zoo vaderlandslio
vend en zoo grootmoedig als zynen vader , aerzelt niet zyn stil,
eenvoudig en gelukkig leven te verlaten, om eeno gevaervolle weer
digheyd aen te nemen ‚ welke hem later eene geweldige , doch eer
volle en rocmruchtige dood, moest doen verwerven.

Weynige dagen daer na vertrekt Van Artvelde met twaell“ voor

{опустел en wiuekappan , op del anderdags met het krieken van
en ag.
‘
Alle zyn getrouw aen hun woord, alle bevinden zich ter plaets
en vertrekken naar Brugge vol moed en vol vertrouwen in hun dap
per opperhoofd , latende hunne ouders, vrouwen en kinderen in

het nytersto gebrek. lllaer deze manhaftige burger-soldaten komen

den 3 may 1381 te ‚Beverhoute, op het grondgebied der parochie
van Asvehrouck , omstreeks Brugge, aen , en leveren er eenen bloe
digen veldslag tegen het leger van den groef 40,000 mannen sterk
zynde , het welk zy volkomen verslagen en op de vlngt dryven , en
doen nog den zelven avond hunnen zegenpralenden intrede binnen
de vynndlyke stad Brugge.
j

Het is den stond , op welken het gendsch krygsvolk op de Vrydag
merkt vereenigd is en bereyd staat om naer Brugge op te trekken

die door den schilder gekozen is.
 Onze regentie is by een koninglyk besluyt van den 30 mey ge
magtigd geworden om : 1° gelykvormig aen de beraadslaging van

den regeringsraed van den 25 february de bestaende regten op de
olyf-olie, de heulolie , den kaes, den mechelschen kalk et het tim

merhout te wyzigen; en 2° om de reglementaire schikking, in de
bovengemelde beraedslagìng gestemd , aengaende de depots van

wynen en gedistilleerde dranken in fasten , ten uytvoer te brengen.
 By een koninglyk beslayt van den 3l mey zyn ter belooning
van daden van menschlievenheyd en opoffering aen de volgende par

soonen de hier nner aengewezene geldsomlnen en medalien verleend,
te weten :

In de provincie Oost-Vlaanderen.
Aen Francics der Kinderen , draeyer der Rekollettenbrug te Gend ,
die op verseheyde tydslippen , niet zonder levens-gevaer, zeven pel'
soonen uyt het water heeft gered , eene som van 100 franken.
Acn Pieter Lammens, schipper te Gend , die den 9 maart 1833 den
genaemden lo Clercq by de brug te Rouoourt uyt de vaerd van Pom

merœul gered heeft , eene vergulde zilvere medalie , ter weerde van
50 franken.

Aen Joos van der llaege , Werkman te Geeraerdshergen en vader
van acht kleyne kinderen , die den l april jongstleden een twaelf
jarig kind uyt den Dender gered heeft , eene som van 100 franken.

In da provincie Weat- Vlaenderen.
Aen Jan de Smet , zeeman te Brugge , die een vrouwspersoon en
een negenjarìg kind uyt eene vaerd te Brugge gered heeft , eene som
van 50 franken.
‘
Aen Jan en Simoen de Clerck , werklieden te Oostende, die den 3
september 1833 de equipagie van het belgisch vaertuyg I’Alexondro
hebben helpen redden , 40 franken ieder.

Aon Pieter Dicryckx herbergier te St-Jans-ten Distele, die den 8

name poorters naer de byeenkomst van Doornyk, door bemiddelaren

november 1833 den genaemden de Grave te Brugge uyt het water

gehouden , om , is het mogelyk , Vlaenderen rusten vrede weder te

gered heeft, een som van 50 franken.

geven, en na zyne terugkomst binnen zyne geboorte-stad (alwaer
den koning van Engeland Eduard lll hem voorlyds in de nbdy-kerk
van St.-Bael“s over de vont gehouden had) , doet hy alle do poortera
en bergers op de Vrydagmcrkt byeenkomen en deelt hun de lrotsche
antwoord van Lodewyk van Maele mede.
De Gentena ren verontweerdigd over de barbarsehe voorstellen van
hunnen groef , willen liever sterven met de wapens in de hand dan

Aen Lodewyk Poopaert , steenhouwers-gast te Brugge , om er den
20 november 1833 een tienjarig kind uyt de vaerd te hebben gered
eene som van 50 franken.
l
Aen Francies Brandt , werkman te Brugge , die e den 23 january

jongstleden een negenjarig kind uyt het water
gered, eene
som van 75 franken.
’ "‘
’
’Aen J. J. Spilliaert , blikslagar te Oostende, voor medehulp in het

zich door het aennemen “der zelve le onteeren , en Artevelde, ver
heugt over het eenparig besluyt zyner vrome stadsgenooten, na jon
ker Gyselbrecht de Gruntere en verschcyde andere edellieden die
zich geneygd toonden van zich nner Lodewyks wil te voegen , door
het woedend volk te hebben zien ombrengen, beveelt het vertrek

redden der equipagie van een zweedsch vaertuyg , eene vergulde
zilvere medalie, ter weerde van 25 franken.
Aen Karel llnyge, kommissaris van policia te Oostende , voor me
dehulp
in het
den engelschen
stoom"
pakket-boot
the redden
Talbot, der
eeneequipage
verguldevan
zilverel
medalie ter weerde

van verscheyde duyzende uytgelezene mannen, ten meedereii deele

van 25 franken.

"
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Alsdan juycht men toe door de drydobbele battery en door den
drydobbelen tira! l
Den питьем : Broeders , hernemen wy onze plaats.
De surveillantcn herhalen die woorden.

пуща van 111. dan burgemeester , om dat hy de processie zondag

Zoo lang de werkingen voordgezet worden , is het toegelaten van

in de tentoonstelling der planten voor zyne Aalrwmen'a tricolor. Wat
zullen zyne mede-inteekennren voor de beesten van Diamantski zeg

voord te mastikeeren, meer men moet het doen in slilzwygendheyd.

Het vervolg in eenen aenslamden N“,
Veux .

niet had bygewoond

*n Den sieur Mechelynck heeft te Brussel eenen accessi! bekomen
gen , wanneer zy zullen vernemen dat eenen van hun eenen tricolor
heeft tentoon gesteld ?
‚f. Men zegt dat den sienr Coca à la /leur d’ Orange bezig is meteen
een
fransch
dichtstuk
te werken
hetwelk voor titel zal dragen ‘l
La Jeanne
d'Árc
ou la Шиша
merveilleuse.

MENGELINGEN.
f, Een brusselsch dagblad kondigt af’ dat eenen persoon nyt ons
land , die 1n Sicilien gereysd heeft, een koppel сидела van een nieuw
slach heeft doen komen. - Men zegt dat eenige leden eener gekende
societeyt dezer stad zullen acnzocht worden om die nieuw aengeko
mene dieren te beoordeelen.

g' L’Emoncipalíon doet aanmerken dat de twee verkens die nyt
Bicihen in Belgen zyn aengebragt, veel gelykeuis hebben met het
wild-urk».
I, Den Messager da Gand, in zynen N° van gisteren zegt dat Ш.

*nu lloe alaet het met de bloemen?» vraegde onlangs eenen afge
stelden ambtenaer en eenen hovenier. — Ah! Mynheer, ùnlwoordq
dezen ‚ nooyt ging het beter.‘ -- Dit is niet mogelyk , zvyde onzen ai.
gestelden sieur ‚ als alles slecht gaet , het kan met de bloemen ook
niet wel gaen. De revolutie heeftalles vernietigd. -— Wat de bloemen

aengaet ‚ ik kan er ook van oordeelen , en ik mag u verzekeren dat
wy aooyt meer hebben te doen gehad. - Het kan niet zyn. — Het i.

nogtans zoo. - Gy zyt eenen rovolnlionnaire. -- Neen , llynheer ik
antwoord maar op uwe vraeg. — Gy zyt eenen mailer. — Ik zeg, de

waerheyd en niet anders. -Gy zyt eenen dwazen patriot, gy ш" he;
u beklagen als onzen beu zal terug gekomen zyn.  Ilynheer Р'"

dan ouverneur en den generaal Malherbe eene inkonstitutionnali
teyt_ gaen hebben en zich hebben pligtig gemaekt van eene over
treding met de processie by te woonen. -— Indien een ander dagblad
zulks неуда men zou er moeten over verwonderd zyn , maer by den

ik verzoek u van my met uwen armen klap niet te komen vervelen,
.- Ja , nog weynigen tyd en ik zal myne bediening wederom beko:
men ; wy zullen alsdan die muiters en bacnstroopers vinden ; wy gul.

.usager schynt ons dit zeer natuerlyk.

len u alsdan doen zien dat het met de bloemen niet zeer wal ging. ‘.

llier mede vertrok den sieur die door de omstaenders byna пред.

4." Den Imager de Gand sprak gisteren met lofvan de godsdiens

„lachen wierd ‚ want deze samenspraak had op‘ dan Катафалк.

„‹ z.)
lenige leden’tnaken no kleyne aanmerkingen op sommige arti
kels doch eyndelyk wor het ontwerp van wet aangenomen en is
van den volgenden inhoud :
Art.l . Alwie, het zy door redenveeringen,geroepen of bedrey in

gen in openbare plaatsen of vergaderingen gehouden, het zy door
geschriften , druksels, teekeningen ,‘ graveren , schilderingen of
zianebeelden verkocht of uytgedeeld , te koop of ten toon gesteld
voor het publiek , of op alle andere wyse epenbaerlyk zal geroepen
of uytgedaegd hebben tot het terug komen der familie van Oran

gnien-Nassanw, of van een des zelfs leden ‚ zal gestraft worden met
aan gevang van dry maanden tot vyfjaren , en met eene boet van
500 tot 10,000 franken.
Art. 2. Alwìe eene openbare betooning (démonstration) zal gedaen
hebben ten voordeele der zelve familie of van een des zelfs leden ‚
zal gestraft worden met een gevang van eene maand tot twee jaren,
en eene beet van 25 tot 500 franken.
Art. 3. Alwia zal uytgesteken of openbaerlyk gedragen hebben ‚
zonder toestemming des konings, een vaandel , eene kokaerdc of de
eere-teekcnen van eene vremde natie ‚ zal gestraft worden met de
straffen in den voorgaandon artikel gemeld.
Art. 4. Allen openbaren ambtenaar , allen militairen ‚ allen par
soon die een pensioen of eene jaerwedde ten laste van den staat , der
provincie of der commune geniet , en die zal pligtig verklaard wor
den van een der feyten , voorzien by eenen der voorgaande artikels ,
zal bovendien veroordeeld worden , door het zelve vonnis, tot het.
vervallen van alle openbare bediening, greed en eer, en zal door
het zelve vonnis, van zyn pensioen beroofd worden.
Art. 5. De pligtigen zullen , in de gevallen by de zelve artikels
voorzien, verklaard worden vervallen te zyn van de regten van kiezer

en van kiesnaerheyd , gedurende dry jaren ten minsten en gedu
rende zes jaren ten langsten.

Het order van den dag is het verslag op de petitien.
Onder de petitien van aenig belang bemerkt men de volgende :
с Elf wevers van Moorzeele vragen dat hetloodrcgt (droit de plom
bagc) op het lynwaed, gelyk gesteld worde met het fransch regt.
»Een groot getal wevers van lioorzeele vraagt op nieuw dat de
kamer de voorgaande petitien die haer betrekkelyk het loodregt zyn
toegezonden , in aanmerking neme.
‚
‚
v
»Vele wovers van llloorzeele , Gulleghem en 'Dadizeele (diatrikt
Kortryk) vragen dat er op hunne eerste verzoekschriften , by »vele
zy gevraagd hebben dat het loodregt op het lynwaed met het regt in
Vrankryk gelyk gesteld worde, regt gedacnwnrde. a
Deze verzoekschriften worden aen den minister van ﬁnancien ge
zonden met verzoek van u_ytlegging.
и Vele stoken van сена vragen dat het reglenıent der regulatie
betrekkelyk het octroy-regt , als tegenstrydig aan de wet van 1833 ,
vernietigd worde. 
Eene lange woordenwìsscling ontstaat hier nopens deze petitie ,
die niet. anders ten gevolge heeft dan het verzenden der petitie een

den minister van het inwendig.
(Wy zullen op deze petitie terug komen.)
« Verscheyde ıonlzieders van Brussel vragen dat de wet op het
zout veranderd en herzien worde. n
Deze petitie word naar het bureel van inlichting verzonden.
Alle de andere petitien van welke men verslag gedacn heeft zyn
van geen belang ‚ en zyn byna alle van de hand gewezen.
De zitting word om vier uren gesloten cn verschoven tot maandag.

Den koning en de koningin zyn den 7 des morgens van hier
naar Parys vertrokken. lion gevolg bestond uyl zeven rytuygen. Zy
zyn vergezeld van den gront-marschalk , lli. d'Aerschoodt , den stal

Art. 6. Alwie. openbaerlyk , zonder toestemming des konings , zal

meester , 111. Chastcler, den generaal Const. d’liane, M. Van Praedt cu

gedragen hebben de eeretcekenen van het een of ander order, zal
gestraft worden met een' gevang van acht dagen tot een jaer en eene
boet van 50 tot 500 franken , zonder prejudicie , indien er aenley
ding too is, der toepassing van de straffen , gemeld in den boven
staenden art. 2 en den art. 259 van den straf-wetboek.
solyk ncn de deplomatieke agenten en geaccrediteerde kunsuls met
hun gevolg , noch aen de vremdelingen die belast zyn met eene zen
ding by het gouvernement of met toestemming van het gouverne

de baronne» de Stassart. Den zelven avond hebben zy te Pel-ono'
vernacht.
Des anderdags zullen zy te Neuilly acnkomen en langs St-Dan’a
voorby trekken. De afwezigheyd des konings zal van acht dagen zyn
en de gene der koningin van dry weken.
-— Den prins Ferdinand do Cobourg , broeder des konings , ia uyt
Londen alhier aengekomen en naar VVeeuen vertrokken.
-— M. Le llou is den 6 van hier naar Parys nfgereysd.
— Men spreekt op nieuw van het ontslag van M. Evain, ministri

ment reyzen.

van oorlog , die door Il. Goblet zon vervangen worden.

De oorlogs-'en koophandelsehapen, toebehoorende aen verbundene
of onzydigenaticn zullen insgelyks, in de haven en de binnenwatcrı,
hunne vlaggen mogen laten wapperen volgens de bestaande ge
brnyken.

- Het gouvernement komt bevel tegeven om de plans te bereyden
tot het bouwen eener kuzern voor do rnytery achter het paleyı dee
konings.
Активным ‚ 7 mav—
,
‘De beweging onzer have levert nu den genoegelykston oog
slag op. Gisteren en eergisteren zyn-nlhier aangekomen 15 koop
vaerdyschepen , weer onder een van Rio-Janeiro , een van Boston ‚
een van Matanzas , en andere afgelegene kusten met ryke ladingen.
Boneden de rivier zyn nog zeven schepen , alle van de groote
soort en komende van do Wast-lndiön en Amerika , waar onder
twee ameriknensche brikken en verscheyde engelsche. Wy hebben
sedert den eersten dezer maand reeds twintig schepen aengekregen‘,
zoo voordgaende zal jnny de maand ıney overtreffen.
Tot Vlissingen ligt in quarantaine het belgisch dryınast-'chip Je'
Key, geladen met snyker , komende van de Havana.
De tien ladingen hout op Woensdag laetstleden publiek ter veyling

Art. 7. De artikel 3 en 6 der tegenwoordige wet zyn niet toepas

Art` 8. De artikels 57 l,en 58 van den straf-wetboek zyn toepas
selyk aen de tegenwoordige wet.

Art. 9. De herkenning der misdaden voorzien by de artikels 1,
2 en 3 hier boven , is aen de hoven van assisen toegekend.
Art. 10. De tegenwoordige wet zal ophouden haer uytwerksel

te hebben , op het,tydstip van een deﬁnitief verdrag tusschen Holland
en Belgien.
De zitting word om vier uren min een kwaert gesloten ‚ en ver

achoven tot morgen.
Zitting van den 7.
De zitting word om een oer geopend.  Na de namelyke oproe

ping word het verslag der voorgaande zitting aengcnomen.

и

sproken wanneer gy van deze die/7e geweeg gemaakt hebt, aangezien
gy de zelve aenhaelt als of er van het stelen van een kieken kwestie
ware; waerlyk, kon men nog alzoo eenige dieven vinden,`zy zouden
hy het belegeren eener stad of kasteel niet ten onpas komen , wie
weet of den vyand op eenen vroegen morgend zich van alle zyne po
sitie-stnkken niet zou beroofd vinden ?
Vermeynende dat den kleynen neef op mynen brief zal antwoor
den bepale ik hier by myne aanmerkingen, my voorbehoudende
van aen dan audonaerdsohen Keurenıinne, naderhand nog een
woordeken toe te stieren.
Gelief deze regelen eene plaats in uw dagblad te verleenen , en
ontvang de uytdrukkingen myner hoogachting
Velux.

eenen vvoedenclen twist waarin zy waren , om dat een der leden hunnen boezem
vriend Froment als zot nytgemaekt had.
Verder' vertelde hy ons dat hy over eenigcn tyd, buytcn de Dampoort te Gand,
in de Goude Poort zynde, daer is ingekomen eenen gendschen orangist; die .
onder andere, de weerdiu vraegde om eenen [тифом te koopen : zy hare kalk

hoeneu hebbende laten zien, zoo begeerde h te weten hoe veel zy сумы.
van dan genen die hy acnwees. Zy vracgtle 'zo ranken._Macr gelyk hy dien pry.
te hoog achtte, voor een buykvnlling'e in den Seplenlrran . zoo antwoordde zy ‚
dat zy te Audeuaerde nog veel meer lioude krygen. Den orangist ledigde alom
melings zyn pintjen, en gin stillekens hanen, beschaamd over de dwaesheyd
der vrye metselaren van An euaerde. die in eene mastikering opgediend hadden

eenen gebraden kalkhocn, verbeeldende vader Willem.
Hy verhaalde ons ook dat dan a7 muy laetstleden de katoen-wevers hunne
feest vro lyk gevierd hadden ; ‚dat meest alle de fabriekantan aen elken wever
gegeven miden 30 centen op elk getouw ; maar dat sieur D. B. D. Н. de z ne
aanbevolen had de borze ‚ bestemd voor den armen , die 41 franken inhield , om

er zich mede te Vcrlusligcn. Dat zync Wevers hem geantwoord hadden ‚ dat zy
het 'oor zoo groote vraekrocpeude zonde aenzagcn het geld van den armen to

den dan opstelle' van de" Vannßzsanzn te Gand. (Belgenland.)
Napels 6 juny 1834.

Mynheer !
Den voorleden nacht hebben w . op den top des bergs Vesuvius, zien wapperen
een oranguie-kleurig'l vaandel ry elyk geborduerd en met russische diamanten
omzet . met dit opac rift er onder:

Gemaakt en gehorduerd
Door Joanna d`Are van Gend..

verdrinken ‚ als van achter le houden den loon de" werklieden .' dat zy dus de

borze niet wilden, en dat zy niet min dan de anderen zich gingen vermaken.
Eyndclyk dal de ministers door geheel Belgenland hadden doen afkondigen een
bcsloyt, by welk sneu het geld van het voormalig koningryk der Nederlanden
moet aenvcenlen tot de weerde die het altyd gehad heeft, het welk te Gend met
groote verwondering aanzien is, om dat het klcyn volk en ıommigo bactzuchtige
winkeliers , anhaltende de centen tot 47 par frank (volgens gewoonte) . de belgi

achc dubbele centimcn in alle betaling weygeren , en dus het wettig geld willen
vernietigen; niettegenstaande dat het meermaals beloond is in het goudgewigte.

dat 11 centen groote meeyta hebben om a decimcn of ıo dubbele centimenop te
.

Straks reea er onder, uyt den berg, eene kolonne van eenen dikken mom-m.

rook g ııevens deze voegde zich eene écarlaet-moda vlam , uytmakende eene an
dere kolonne ter breedte der zwarte, en tu'ıchen beyde reeı uyt eene even breede

heldere klaer-gele kolonne. Door deze dry vurige kolonnen , welke een zeer
schoon schynsel opleverden .‚ wierd het bovenstaande vaandel ‚ met opschrift,

'teel en wortel ganach varuieti d.
_
Dezen morgend is hier 'enge omen eenen ınwooner van Gend Wy vraegden
bem ras of er in Gend eene Joanna d‘Arc was ‚ en wat hy ons "n haar kon ze@

halen; zoo dat er moeten 55 zyn , om roo centimen (l fr.) te konnen evenaren.
En welke zyn die verschaelde verstanden, die geen acht nemen op het ı ı' mil
lioen dat. den voor-igen dwingeland , in het koperc geld alleen , gesmokkeld
heeft ?... Die zelve baetzuchtige winkeliers, en onwetende huyshouders, die den

voorkeur' geven aen het oud gewigt , het welk sedert 3G jaren niet geykt is ge
weest , en dus eene once ten ponde verminderd is,
Dit besluyt van de ministers; de orangisten die tot twist komen en bonnen

gen. Hy gafona eenige uytle gingen wegens haar die in alles отпишите"

Froment voor zot. u tmaken ç de vry-melselacrs die hunnen vader “'illcm ver
beelden in eenen ka khoeu, die het domste allen dieren is : dit alles doet zien dat

met het geen wy in u' d_ag ed gelezen hebben Hy zeyde ons verder wegens
Il“ Gene WY d" Mle gezien had en., datdía vrouw mat den ерш—ад: van baer

de wereld op krukkeu springt ; om dat er nog vele zyn die met den mond ope'

vaandel in de vergadering «сланцами, hun bedaard en afgekeerd had van

lla en.

Ik heb de eer UEd. te groeten.

Шатун“

(3)
gesteld, zyn op eene kleyne hoeveelheyd na ‚ alle verkocht gewor
en тост rekening van Brussel.

Antwerpenaar.

— Den Phare berigt dat sieur P.... .., welken het voorregt heeft

ren , op eenen boom , welken hygehesl heeft in stokken geslagen ,
zonder eenige andere schede te veroorzaken.

.

~

и

v.'

—’ Den 15 dezer is er te Orthenville (Luxemburg) , eenen hevigen и
brand uytgeborsten die de stallingen en schuren heeftl in asschen

van de handelsbrieven neer Holland te voeren ‚ op de grenzen is aen

gehouden , als verdacht van by onze gebaren te hebben willen draw geleyd. Dezen brand is veroorzaekt door del o_nvoorzigtigheyd den ‚
gen eenen brief een eenen hollandseheu generacl , inhoudende ver- » ienstboden die met eene brandende, koers ‚waren nner hun bed
‚_ l :
scheyde bezonderbeden welke onze vyanden verlangden te weten. gegaen.
—Eenen persoon dezer dagen uyt Holland,gekomenLverzekert dat
Den Phare zegt met reden dat er eenen eenvoudigen middel is om
de direktie der algemeene handelfmnotsehappy, op de reklamen van
dit misbrule te doen ophouden , te weten aen sieur
zyn voor
regt te ontnemen en nen eenen meer vertrouwden persoon te geven. de hollandsche uytrecders en de_vertooningen.van haren voornoem
Andere klagten zyn reeds tegen dien sieur geduen. Wy hebben over sten deelhebber vader Willem, het beslnyt komt te nemen van voor
eenigen tyd gemeld dat sieur van Beuth , die het zelve voorregt taen geene andere dan hollandsche schepen te gebruykeu. Dit besloyt
heeft, vgfguldens eyschte voor elken hollnndschen courant die hy heeft de nner Holland gewekene belgische feeders zoo zeer in verle
bezorgde. Dezen bovennmtìgen en schnudelyken eysch komt _sieur genheyd gebragt , dat zy het hollandsch gouvernement aengeboden».
konpen,afhing.
meer het zelve zou verklaerd Y heb
Р.... .. tot de brieven vragt nyt te breyden , en Voor gewoone brieven hebben
ben dat hunne
dit nietschepen
van de teregering
is by schaamteloos genoeg om 10 ‚ 12 , jn 15 franken te eysschen ,
—- Men is tegenwoordig bezig met te ßelœìl , in llenegeuw , een
en indien men hem deze vrngt betwist, weygert hy de brieven en
klooster in te rigten voor de Zusters van St-Vincentius a Paola.
draegt ze nner Holland terug. Deze knevelmry en afperssing is waer
-— Te Sinte-Gall , in Zwitzerland, is een nieuw dagblad versche
lyk onverdrngelyk ; om er een eynde nell te maken zou de overheyd
nen onder den zeldzamen titel van: Jaerboelsen van Seton of den
eenen tarief van de brieven-vragt moeten vaststellen , en het voor
Reg/zenden Duyuel.
.
‘
regt vsn sieur Pauwels aen eenen vertrouwden persoon geven.
-— Den grooten Turk komt bevel te geven dat er door geheel syn
Antw. Nieuwsb.

ryk eene borgerwacht moet ingerigt worden.

(шип `‚ 10 ‚m.
1
Wanneer den cholera-morbus over twee jaren in onze stad
voedde , wierd eenen persoon , gekend voor eenen def igen
patriot, door de ziekte aangetast; eenen geneesheer , die het zich
tot eer rekent orangist te zyn, weygcrde den zieken zyne zorgen toe
te dienen , en men was gedwongen om eenen anderen geneesheer te
zenden. Deze dnedzaek halen wy hier nlleenelyk aen om het verschil
te doen zien dat er tusschen dc patriotlcn en orangislen bestaet ,
want terwyl de laelste de eerste zouden laten sterven , ziel men de

patriotten hunne vynnden ter hulp snellen en van eene zekere dood
verlossen;-Zict hier een voorbeeld : y

Vrydng, om lien uren en half des avonds, begaf den sieur F. Meche
1 nk , snyker-ramnadeur , zich nner zyne woonst, wanneer by in de
G’eldrnunt’, door eenen onbekenden persoon wierd aengesproken ,
die hem vraegde hoe laet het was. Sienr F. Mechelynck antwoordde
hem dat by het niet wist en zette zynen weg voord ; meer den
kvvaeddoeuer, die eenen langen en kloeken mauskeerel was, viel den
rsﬁnadcur op het lyf, greep ‘hem by de keel, en bem op den grond

.len den Opsteller van den Vanaazsaosa.
Gend, den 7 iuny 1834.

Een gerucht is verspreyd, om niet te zeggen dat het zeker is, dat
den direkteur der in- cn uytgnende regten en accynseu der provincie
Oost-Vlaenderen den zelven sieur Mesdnch is die, om eenen holland

schen controleur, genoemd A. Kooy, te believen , in 1827 de stekers
van deze provincie uytsluytelyk buyten andere dwong twee wenns
ten te nemen , de eene voor de stokery en do andere, zonder eenige
communicatie met het hnys der stokery te hebben , om den drank te‘
vorkoopen ; het gerucht zegt verder dnt den sieur Mesdach , welken

eenen slael“ geweest is van ministerieele instroktieu , een confiden
trieel advies overhandigd heeft aen het ковше van conservatie dezer
provincie , op de petitie der stekers van Gend , in welk hy onder

andere beweerd dat er geenen anderen 'middel om de :lads-regler»
op den gestokten genever binnen deze stad te ontvangen , kende e

eonden worden , dan het reglement van den 11 december 183 te
blyven behouden.

geworpen hebbende , begeerde alles te hebben wat by by zich had.

Den direktenr sieur llesdagh en zynen ou'den kommis (sieur

Op het geroep van : Moordhnoord! snelde lll. Tytgat , die zich niet
ver van daer bevond, toe en verloste dudelyk den sieur Mechelynck
uyt de handen van den baeustrooper , die by, niettegenstnende de

Ls Grange) zullen zekerlyk niet willen weten dat er eenen anderen
middel bestaet; dat zy de oogen werpen op het stelsel dat voor het
octroy in de steden van Brugge , Kortryk , Yperen en andere gevolgd
word , en dat zy dan zeggen weerom onze provincie andere regten
dan die van YVest-Vlacnderen moet betalen , aengezien in deze laatste
provincie de reglen gesteld en ontvangen worden in den geest en
gelykvormigaen bet stelsel der wel. van lSjuly 1833 , ’t is te zeggen
dat de stekers aldaer niet moeten verklaren hoe veel tunel zy hunne
knypen binnen de 15 of 30 dagen vernieuwen. Nn dat men eene wet
tegen de overdrevene orangisten en hunne betooningen geeft moeten

geweldige poogingen van den dief , vasthield en in de banden der
polieie overlevcrde.

Den booswicht is herkend geworden voor eenen Bruggeling ,
en was zonder papieren. ‚Men heeft den sieur’F. Mechelinck aen
stonds bloed gelaten , en alles doet verliepen dat dezen voorval op
hom geene erge gevolgen zal hebben. M. Tylgnt heeft alle vergel
ding geweygerd die men hem heeft aangeboden.
‘
Dat men nu het gedrag ven dezen patriot in vergelyking stelle
met het geen van zon vele orangisten. Den sieur llecbelyek is eenen
der genen die ingeteekend hebben voor de beesten van den prins van
O_rangnìen, en llt. Tydgat is dezen welken door den Messager de Gand
en de Gazelle van беги! zoo dikwils voor moordenaar en baenslrooper is
nytgeseholden , en‘nogtans dit heeft dezen patriot niet weerhouden
eenen zyner vyanden van eene zekere' dood te verlossen. -Zou
zekeren geneesheer dezer stad ook zou veel durven zeggen 'I
Wy hebben enkelyk deze kleyne nenmerking hier by gevoegd om
zekeren gekenden orangist in stoet te stellen over deze zack te oor
deelen , aengezien hy ons zaterdag op straet gevraagd heeft om van
alles onderrigt te zyn. Hy zal hier door een bewys hebben dat wy

wy vragen hoe lung de stekers van Gend nog zullen onder de dwin
gelandy van een ornngistscb stelsel zuchten 'I
In den hollandschen tyd , wanneer de willekeurigheyd de wetten
vervangde , waren de ﬁscale agenten zeker dat de tribunalen zich
incompetent verklaarden (zaek van 11. Piens), meer nu dat onze
konstitutie daer in heeft Voorzien ‚ zal het hun zeker dit. mael zou

goed niet afloopen , want ten dien opzigte heeft reeds het hof van

cassatie zich competent verklaard en de dispositie der boete van een
reglement der stad Antwerpen vernietigd.

Geliel“ deze regelen eene plnets in uw dagblad te geven, en sen
veerd enz.
X s, Y Jg Z s..

dienstveerdiger zyn dan de orangisten die waerschynclyk zoo veel
voor eenen patriot niet zonden doen.

Asn nu живи.

l

Gend den 8 iuny 1834.
Dry wel gekende muzieksnten dezer stad , moesten deel maken vanlde sero-A
nade , _die gegeven is tergclegenbeyd van den verjaerdagder kiezingvan Leopold

over eenige dagen nner Nazareth heeft begeven, alwaer by eenen

als koning der belgen In iet lokacl van de vaderlandsmlnnende socleteyt , op do
groote Botermarkt alhier , en op het zien van het_dr kleurig vacndel het welk
even de deur van het lokael wapperde , hebben die leerkens dadel k de vingt
genomen. Het is een zonderling geval; meer het is hun te vergeven. en eersten

persoon beschuldigd heeft van ons de inlichtingen wegens den wa—

was bevreesd van gezien te worden by de patriotten en van zyne plaets te verlie

Men ’ komt ons bekend te maken dat M. >Ch. d‘llane , schepenen
dezer stad en administrateur der goederen van de hospieien, zich

terloop, die de goederen van den armen zo'o moet verslechtert om dio
van den sieur‘d'llanc te verbeteren , gegeven te hebben. Wy mogen
het opperhoofd onzer stedelyk polieie verzekeren dat het zich groo
telyks misgrypt, en dat wy zelfs den bedoeldeu persoon niet kennen.
И. den groef Ch. d'llnne moet ook weten dat zyne vraeg voor eenen
waterloop, ten e'ynde zyne goederen ten nndcelen van den armen te
verbeteren , sedert lang geen geheym meer is aangezien die bynn in
alle de bureelen der administratie geweest is , en dus dat meer dan
eenen persoon er heeft konnen kennis van bekomen. Yoorders meld
men ons dat den voornoemden sieor d'llane eenen pachter , die op
het goed der hospicie woont, le lreygd heeft van zyne voorwaerde
te breken , om dat hy hem ook verdacht houd de zaek van den wa~
terloop te hebben helpen openbaer maken.
- De genaemdeCambie, de Groote en Landrie , van laeteren , door

het geregtshof van assisen dezer provincie ter dood verwezen, hebben
zich tegen deszelfs arrest in cassatie voorzien.
- De kiezing van eenen nieuwen burgemeester te Geeraerdsber

gen, in vervanging van llt. A. Spitsels, is op den 17 dezergcsteld.
_ Den 5 ,_ ten 4 uren namiddag , is den donder gevallen te Beeke

zen van nnderwyzer by de vierde klasse in het Ryke-Gasthuys alhier , die hy
van de regenue onlangs bekomen heeft, waerschyuelyk om dat hy den ouden
bacs genean is. Den tweeden was bang van nog iets een de oog’te bekomen‘
gelyk in de stad Terneuzen over eenige jaren, alswanneer by Willem den Ke kop
moest te Ботов: gruen, met zyne medeledcn van het muziek-korps van Ste-¿mei
lia. Wat den derden aengaet, ik weet niet wat hem heeft doen via ten; mis
schien ‚was by verschrikt dat zyne lating zou open gespron en zyn.
n hier van

zy of niet, die heeren hebben wel gedaan van et hazenpa te kiezen, want wie
weet of z den cholera niet zouden gekregen hebben og het hooren van Leve den
Ironing.’ even de Belgen .' die zoo dikwils de lucht he ben doen weergnlmen.
Ik heb de eer UEd. te groeten.
Eelten waren Leopoldist.

щ nsn zum.
y

‘

Everghem , den 6 juny |834.

lynheer ,

A

_ Wanneer onze boerkens byeenkomen ter gelegenheyd eener ker
mis of andere feest , hebben zy de gewoonte van onder het drinken
van een glaesken bier of genever , eenige gezangen op to heffen, en
g'even altyd den voorkeur nen onse patriotieke liedekens , welke _
gemeenelyk door de omstaenders medegezongen worden; 111139—

bruyk word tot heden nog gepleegd en dient tot vermsek van омб
Landbouwers.
. .
s

(д)
штампик suer _aan site een.

щ laetitan т gelegenheyd der kermis van lverghoin ,
waren eenigejougelingen ve nderd iu eene herberg op het dorp en
stelden voor onder hun eenige patriotieke liedekens te zingen g

eenige orangisten dit hoorendo gingen welhaest hier van kennis geQ
von aen hunnen opperbaes.
Aenatonds zag nien den notaris vnn de Velde , van llaeverbeke
greilier van den juge-de-pnix en twee of dry andere van den zelven
deessem , zicli begeven neer de plaets nlwaer deze jongelingen ver
gaderd waren. Er wierd besloten van don hala te stellen aen deze

i

.i

Overleden; van den 6 tot den 7 jung.
Livina van Nouwe , ond 58 jaren, korte надпилив. — luis Minis»,

huysvrouw We st, 'sg jaren , Kanonikstraet. — Maria Rupermoude , n weken `
huge Wyngaer street. — Leontine Leblanc , i8 dagen, lienouikstraet. —— Maria
slimbroeek, 96 jaren, Veerstruet. -— Maria Blommaert, 85 jaren, щупе,

Нвуп веду-11101.

KOOPHANDEL.

vreugd, te meer om dat alle deonistaenders met genoegen die patrio
tieke gezangen nenhourden. Den baies en het greñìorken stelden zich
dan nen het werk , en gewapend met twee Hessehen in (Le hand , be
veelden zy liet gezelschap hunne gezangen op te houden , en deden

MERKT VAR ВЕНЕ), nl он 6 self.
Par hectoliter

aan de deur van de herberg in het niidden van het dorp eene tafel
brengen en zongen aldaer onder hun ook lìedekeus dio meer naer
den smack der oraiigisteu waren.
Шеи zal niet verwonderd zyn dat zulks gebeurd door den notaris
welken zoo vele bewyzeii van aengekleefdheyd een Orangnien ge

geven heeft, inner wie zal kunnen uytleggen liet gedrag van den
großer , hy die alles bekomen heeft van het tegenwoordig gouver'
nement , hy die zonder wcynìge verdiensten grellìer is benoemd van
een der bezonderste vredegeregtcn ‘t Indien den greßier liet gouver»
nement waerlyk te vooren stond zuil men kunnen zeggen dat men ,
door zyne benoeming, heeft willen beloonen niet zyno bekwaam
heyd moet zyne nengekleefdlieyd aen hrt nieuw order van zaken.
Laet ons hopen dat het gouvernement welhaast de oogen zal openen,
en zulkdanige ambtenaren vervangen door persoouen die met den

BUYTENLANDSCH.
ENGELAND. _- Loim, в или.
De vier nieuwe ministers zyn delinitievclyk Il. Spring~Rioe ,
lord Auckland, sir Ellice en den graeF Carlisle. Noch den Globe, noch
den Courier, noch den Times , noch de Sun, noch den Standard too
nen zich over deze keuzen voldoen. llet hervormd kabinet heeft reeds

twee byeenkomsten gehad , en in> de gemeente-kamer de onlzaelie
lyke meerderhcyd van 396 stemmen tegen l2() bekomen wegens eenen
voorstel van lll. Ward betrekkelyk de goederen der irsclie kerk,

з‘м‘”
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 Gisteren hebben de nieuwe ministers den vereyschten eed afge
legd. in de handen des konings.
~ De afgezanten van Vrankryk, Spangnien, Porlugael en Belgien,
hebben dagclyks niet lord Palmerston onderhandelingen.
- len heeft geene andere tydingen uyt Portiigael ontvangen
den deze welke bevestigen dat de vyandlykhoden tegen don Miguel
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ADVERTENTIEN.
SCHOONEN STEENEN
WIND-MOLEN EN тошнит! ,

'
ten :
Ártx,. Delupliliciekommîssarisseu
zullen hunne werking beginnen tot liet op~
when der nieuwe bevolkings-registers ‚ in hunne onderlinge vlyken , binnen

и

99 ila

106

т
saß а: {и

qi 105 aengenomeu.
— lletkerkliof van Père Lachaise behelade eerst 54 bunderen land,

TP. сшпнп ‚
OPFNBAERLYK ТЕ KOOPEN.
Den- Notaris JOANNES FACON , ter-residentievan Gend, nl inmenging»

я. Allen иудеям: of principaleu hneraer van liuyœn zal hun opgeven de na
gaan . voornamen , ouderdom , geboorte-plums . den dag van hunne inkomst bin.
пед de stad en het beroep der persooneu gedomìcilieerd of wooncude in het

gen, zonder meer, de eerste voor den instel op пуда; 30 may, eu de (унии
voor het absolut нету/пр vryda 13 juuy i834 , t’elkens_len dry uren ваши! ,
in de herberg den Posthoorn , in e liromstegc, by St-Nikolnes-kerk, te Gen ,

liu .s.De persooncn welke op hun buyien-verblyf of om al andere beweegredenen
afwezig zyn , zullen zor hebben om aen de beweerden hunner huyzeu, eene
door hun geteekcnde ver lering te geren, inhoudende alles het gene by den voor
gaeudm artikel veroyscht word.
_ _
4. he gene die de voorenstaende schikkingen zouden overtreden, zullen ge
etraft worden met eene boete van fr. z-ii tot fr. 10-58 ji tot 5 guldens) of, in

tc Eenen
koop veylen
:
ч
schoenen
steenen OLIE-, KOORN- en GORT-WINDTMQLEN
„в n
k Woonhuys , Bakkery , Stellingen Moeshof, sedert вставании nieu'
het dorp , om er van da eljk in bei
geriet'fel , staande en elegen te Clujzen,
ieur Jacobus de Coninck , daer neveus wooncnde, zelden
gebouw
aenwys doen.

gebruyk
te komen. De копании der verkooping (by de welk er _alle geraak van
111109

' ”в! van onvermo en , met een gevang van een tot vy dagen , overeenkomstig
Lt besluyt der g
рамы-де staten van Oost-Vlaenderen , in dote 7 july i828 ,

goedgekeurd by koninglyk bcsluyt van 4 february 1829.
Hei. tcgcnwoordi bcsluyt zal in de twee talen gedrukt en aengeplakt worden
m gewoonelyke p aeisen. Er zullen exemplaereu v_an gezonden worden neu de
pelicie-kommislarissen, gehst met денет uytvoeiiug.
ш ten “идиш van Gand, den 4 jouy i834.
Vn` Caouueeœn.
Ter ordonnantie , den :chatarra , im».

esiaon) berusten met de titelen ten komptoire van den vom-.ogm ‚д,
CANNES FACON .‚ in de Veldstraet, te Geud.

Instel penning te winnen.
щ

DR-’UKKERY VAN 1. F. BLOCK'
‘ ш,
изъяны,”

`17,.-nr

qm

N° 69.

DONDERDAG 12 JUNY 1834.

BELGIEN.

Den Moniteur , kondigt verscheydn koninglyko b'esluyten nf , by
welke cr nen een groot getal militairen eene verhooging vun grned
word toegestnen.

Вишня. ‚ 11 Je“.
выпив пвв VOLKIVBBTIGBNwoonnIGBm‘

—— Morgen zal het hof besln'yton of alle de personnen, die verdacht

Zitting van den 9.
Voorzitter M. Raikem.

l Ош een ner treed den voorzitter het bureel op en opent do zitting.
len geeft lezing vanvhet verslag , het welk , na de namelka op<
roeping , word aengenomen.
l
liet order van den dag is de definitieve stemming over het ontwerp
van wet betrekkelyk de orungistsohe belooningen eu uytdagingen'.
It. Jullie» stelt nog eene verandering voor in den art. 4, meer zy
word nn cene lange woordenwisseling verworpen..
lien gaet _tot de stemming over wegens de wet in haer geheel.

Er zyn 66 leden tegenwoordig; (il) stemmen voor; 4 tegen , en 2

zyn van in do шк der plunderingen deel genomen tc hebben , voor
het hof van assisen van llenegauw zullen verzonden worden.
 llet getal der persoonen die in do gevangenis der Petits-Carmes,
nu zyn opsloten , beloopt tot 327.
‘
’
’
 De plegtige prysdcelìng der koninglyko akademie von schilder
bouw- en beeldhouwkunde heeft zondag met buytengewoonen
luystcr plaets gehad.
- Gedurende den loop der voorledene maend zyn ‘er in het mi
litaire hospitaal dezer stad 278 soldaten ingekomen die door de

oogziekte zyn nengcdaeu.93 zyn volkomen genezen; 58 zyn in verlo'
gezonden en 126 worden in het hospitaal nog verzorgd.

hebben zich onthouden van stemmen.

De wet is dan aeiigeuomen en zal nner den sonnet gezonden
worden.
_
_
Hebben voor gestemd : MM. Beckacrt , Berger, Boucqueau ‚ Driithe , Coghen,
Coppìeters , Dams, Daulrrbandc, de Behr , Delaminne, A. Dellafailie , H. Del
нищие , де Longrée , de Man , F. de метис . W. de Mérode , de het“ , de Pu di,

C. Vuylsteke, de Roo . de Secos, Desmanet de Biesme , de Stambier., de

er

becq . de Theux , de Witte , d'llane ‚ d’lluart . Duignnn . Donny, Dubois, прыщ,
Deseham s, Duvivier, Eloy de Bnrdinne. Ernst ‚ Cornet-de Grez, _Holland Hud
deghem , ebeau , Liedis . Milcainps , Nothomb, Uitslagen , Polfvliet, Polletius,
Poscliet, Quirini , A. Rodenbach, (2. ltodenbaeh , Rogier , Schaetzen. , _Simons ,

Thienponi.. Ullcns, Vandeuhuve, Vauderbelcn, Vanderheydeu, Il. Vilain XlIlI,
Zoude en Raikem.
.
_

llebbcn legen gestemd : mi. Fleussn, Gendebien, Jadot en Jullien.
Hebben zich onthouden van te stemmen : mi. do Fuero en Eug.
de Smet.
_ _
.
Men is alsdan overgegaen tot de deﬁnitieve stemming over het
ontwerp van wel belrekkelyk do provinciale inrigting.
De eerste artikels tot art. 30 worden aengenomen.
De zitting word om vier uren gesloten en verschoven tot morgen.

Amann, 10 1m.
Den engelschen stoomboot Sir Edward Banks is hier gisteren

van Londen aangekomen met vcrscheydc huysdieren , als schapen ,
verkens-en runderen van engelseh ras. Мец zegt dat zy bestemd z_yn
um ons inlandseh ras te verbeteren.
’ ‘

«- Er is eergisteren in het Burgt-Rek een koelschip van Charleroy
gezonken, het volk is cr niet vele moeyte von gered. liet is waerlyk
eene`sohande zoo als men die scheepjcns , die alleen voor de vaerd
gcmaekt zyn , alhier ziet nenkomen met eenen zwarcn bovenlnst,
hebbende nauwclyks twee duyinen kant boven het water. Indien er
daer voor geene niaetregelen genomen worden ‚ zyn er nog meer on-‘
gelukken te vreezcn.
Antwerpenaar.

—- Den genaeniden W'outei's~ , vodden-verkooper in het Schoen
makers-straatje ‚ heeft zich gisteren in zyn huys opgehangen.

— Het llistorisch-lnstitnet van Parys komt tot zyne korrespond'en“
ten in Belgien te benoemen de' schilders ММ. Wappers en De Keyzer,

‚(Лисица hdm zender verlo/Í — MM. Angillis

Brabant, Cols , Demeer-do

Moorsel, do Muelenaere , de Robaulx , Devaux . d‘linll'schmtdt , Fallon , Lanh-t

nots, Legrelle, Meeus, Pirson, Teichmann , Trenieseaux, vsn Hoobrouck en
L. Vuylsteke.

Zitting van denpl 0.
0m een uer word de zitting geopend.  Eenen der gehoymsehry

den gravcerder Ltiério en’ den geneesheer ridder do Kirckhoif.
GERD, 12 mr.

‘
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Een groot getal persoonen' insekt zich eeh verkeerd denkbeeld

vers geeft lezing van het verslag het welk word nengenomeu.
Ы. Cogken in den naem der koininissic van nyverheyd duct verslag
over den voorstel van lll. Eloy do Bui-dinne, betrekkelyk eenen nieu
wen tarief voor de granen. lly bcsluyt tot het verwerpen.
Dit verslag zal gedrukt en uytgedeeld worden.
Men gaat over tot het voordzelten der deﬁnitieve stemming over

van do gendsehe ornngisten , met die te vergelyken aen deze van an~

het ontwerp van wet betrekkelyk de provinciale inrigting.
Den art. 40 ondergaet eene kleyne verandering te weten dat de

de gendsehe orangisten opvattc. Do woclzielien van Gend k'onnen.
zich niet bedaren , zy konnen zich binnen' de palen der geschikt

kommissnrissen van arrondissement zullen leden konnen zy‘n‘ van'
den provincialen raed.

triotteii op te hitsen , ten eyndo des ander'dags in hunne dagbladeren

' De andere artikels tot art. 50 worden zonder verandering eenge
nomen.
llet is vier uren ; de zitting word verschoven tot morgen.'

stacml’ers d’er rush Wilden’wy'allcs' nenhale’n‘ wat er van wegens 'den
kant der orangisten werkstellig geinaekt word’oni’d‘otn' henna uffi'

В! 836mm. -

„EN поимённо. — Il“ IIIIII'DÉ

’

Des pareils à deux foil ne se font pas connaitre.

i Deze woorden zoo ik aen vele akten onzer regentio konnen toepas‘
een , en bezonderlyk wanneer ik eenige harer openbare werken zou
Willen in oogbeschonw nemen; moer wat zou ik winnen met nog eens
van het smaekvol gedenkstnk der Koornmerk , het welk de vremde

dere plaetsen. Men gelooft dat onze onverbcteŕlyken' ‚ even als het
meesten deel der gen‘en van andere steden' , zich vergenoegen'mel
hunne denkwyze te behouden, en de'Nassauwen to beminnen zonder
de andere burgers te ‘intresten en hun tot buytenspoorigheden nyl

te dagen. Men zou zich vergissen indien‘m‘èn‘ dusdanig gedacht v'nn
heyd niet behouden , zy zoeken alle middelen nyt om do'riistige pa
hunne eygene betooningen ten laste te leggen' der vrienden en voor

Hetscliynt dat ik' reeds’dä’ уступим“ hoorn die" ntstìﬂeen‘de
oran‘gisten macr ook штыке-анаша persoone’n ; zölirl'er'ﬂe'zatilt' t6
doorgronden , my' toezenden. не Den Motenberg is niets mem; he!

is een leelyk zigt ; onze wandela‘ers‘ zullen ei" een метана in' ад
plaets zien opgebouwd worden.» 7.00 spreken dezen die niet'verdet
zien dan hunnen neus lang is, e'n'ongelnkkiglyll;`is bonnen 'n'eti's'nief

Gazelle olis heeft gezeyd cene wipschsel te zyn , te spreken ? Wie

te vergolyken met den genen van М. d’At‘gout'tc'Par’ysl Maer'ik
verhoop dat men my zal toestaan” dat ik va’n‘een виден-ведает Вед";

lingen als een hoender- of verk..skot beschouwen, en het welk Moeder

weet of er sieur Lagrange niet is tusschen gekomen , gelyk onlangs

ziet hier wat ik te antvvoorde'n’heb.

in den waterloop van sieur Yievé, en het plan der buyten‘versierselen
dezer wip zelf niet genihckt heeft? alsdan de gustibus non disputan
dunt .- men kan immers zoo wel in het monument dat voor het Pak
huys stoot, goeden smeek vinden, als zoininige persoonen patriotismus
by do leden der regrnlie willen a‘entreii‘en , of transport geen zocken
in de verzen van den sieur Coco. Scliynt alles niet geel by degene

и Den lllbienlierg , zegt riferi , is niet's Weerd.` n laeri’ndi‘en hy шей
Weerd' is, waerom’ heeft deregentie'hem over 'eenige' jaren gekocht ‘l
koopen dat’ tot niet kon"dienett ?'Indîen ik ond'eŕ d'ù‘ted’én‘der‘re‘
gentio niet eenige personnen aentrof die kennis van administratie
hebben , en overtuygd zyn dat` mende penningen der 'burgers zoo

die door de geelzucht zyn aengedaen ? en het is waerschynelyk daer

nutteloos niet moet vcrkivisten', ik zou my inbeelden dat ‘onzelfëë

een dat wy den'iehorus van lof moeten toeschryven welken door'

delyke regering den ondernemer 'van' den 'doddwnge'n tot‘ h'a‘rett‘
bouwmeester genomen heeft', en' dat dso sieur Ktekepoost тещи
versiering der stad is gelast geworden , wa‘nt men” heeft immer!

onze gendsche geelzielte ter eer van alles wat onze regenti'o voorstelt
of doet, opgeheven word. Nu, geen wonder dat‘tot de vorkwistingen
toe van burgemeester en schepenen , hare lofzangers vind; heeft
men immers niet den Messager da Gand en d'e Gazette can Gand die
altyd benò , opti'mè `, rectè schreeuwen ?` Zyn deze dngbladeren niet‘

altyd bereyd om toc tejuychen, zelfs wa‘nneer’et‘ kwestie is een dee'l
st_'ads~grond'grotù weg'le geven Т]: „zoo is Т; dit zien wy klaerfyk ,
nu dat de regentie vourgenomen'li'eeftdeu lllolenborg'in de Coupure
met den ttenpalenden grond tot geschenk aenvde maelschappyen van
Flora en Свисти te geven.

’

Waarom heeft zy ons gold ' nutteloos verkwisfom een deel grond le

nooyt‘ gehoord dat eene regentie‘het Vgemeente-geld besteed 'om ned
eene bezóndero societeyt zulke giften' te doen'. liner zal'men ze'g‘ en‘ ‚

tegen gedaen kwaed is geenen hulpmiddel: doch dit is hier het gea
vul niet. Het kwaed kan wel niet geheel hersteld worden', moet' шт
kan het verbeteren. Terwyl de_regentie den Molenberg , die zy'niet
noodig had , gekocht heeft ‚дат zy nu trachte er. ‚eenigen intrest ‘van'
te bekomen , het zy met hein te verltoopen ‚ het zy met hem to' doeii”

gfvoeren. Dat menniet zegge dat den Molenberg niets Weerd is, want

чаши-ъ ‚7

(2)
dsgingen tot onlusten op te wekken , wy zouden nenwelyks pleats

_len schryft uyt Audenserde dat eenen razemlen hond vyH

vinden om iets anders aen onze lezers mede te deelen; dus bepalen

zeeslagen lang in de omliggende gemeenten dier stad gezworven en

wy ons altyd een een gering getal, en maken meer van sommige
gewaeg , om ceuigzins een denkbeeld van het woelziek orangnie
gespuys te geven 5 zee doen wy heden nog.
’
Veorleden maendag bevond zekeren sieur.... zich in eene herberg
buyten ~de Brngsehepoort, en vorentweerdigde welhaest door de
gekreonde W en door een hert waer in Leve W. geschreven stond,
welke hy op de borst droeg , alle de aanwezigen die zyne denkwyze

’ dat men nu er het spoor van verloren heeft.

— Een kalkschip is regt over de oude kerk van Leupeghem , by
Audenaerde , in de Schelde gezonken.
— Den 8, des murgends, om vier uren namiddag, is er brand
ontstaen in de ga rnizoens-broodbskkery van M. Шиши-е", te Brugge,
door het ontvonkeu van koelen. Dank zy een dc spoedige hulp door
onze pompiers toegebragt, men is welhaest van den brand meester

niet goedkenrden. Eene gedurige beweging die hy maekte met de

geworden. Men berekent de schade op 500 franken. Alles was tegen

hand naer deze teekenen , stelde een eynde aen de bedaerdheyd van
eenen patriot die zich in het gezelschap bevond ; dezen maakte den
orangist ernstige aenmerkingen en ging hem met woorden zee wel
te keer , dat onzen sieur met zyne gekroonde W op de borst niets
spoediger te doen vond dan met haast de herberg uyt te geen en zich
in eene andere by eenige overige gekende orangisten te geen voe
gen. De uytjouwingen welke den sienr..... by zyn weggeen ontving
zullen hem wacrschynelyk overtuygd hebben dat by beter zou doen
met op eenen anderen keer zyne gekroonde W te buys te laten.

brandgevacr verzekerd.
- Gedurende de macnd mcy hebben 2t) schuyten te Oostende 814

maandag heeft men een de Dampeort alhier het lyk der ge
noemde Jodoca van Damme, huysvrouw van Masereel , opgevischt.
 Den voerman de Schepper , dezer stad , is maendag avond , toen
hy met zynen wagen naer huys reed ‚ onder een wiel gevallen en
heeft zich gevaerlyk gekwetst.
y

 Een kind in eergisteren ‚ ontrent de St-Miehielsbrug , door
eenen cabriolet omver gereden , en den voet gepletterd.
 Men komt een nieuw schilderstnk in het Musœum tentoon te

stellen, geschilderd door M. J. de Сипнет-1100550, verbeeldende een
teeneel van de deluvie. Deze schildery is bestemd voor de tentoon
stelling van Antwerpen.
-Den Journal des Flandres kondigt een declaratie af ten voordeele
van den sieur Bsrafyn, afgesteldvn auditeur-militaire, die hy zegt
door de avokaten van Goud opgesteld en onderteekend te zyu. Wy
zyn nieuwsgierig te weten ofolle de advokaten van Gend getcekend
hebben , zoo niet wie de onderleekenaers zyn.  Zou deze declara

tie misschien niet eene vernieuwing zyn der consultatie voor de peer—
den van den prins van Oraugnien, die men ook voorgaf door de
adaakaten van Gend geteekend te zyn , tewyl er meer eenige waren
die hun handtecken gesteld hadden ?
-De Gazelle van Gendmaekt hare lezers bekend u dat wy St Pieters

dag naderen , en verhoopt dat de leden der btoemmaetsohnppy de
zomer-tentoonstelling zullen doen pralon , even gelyk eertyds Calypso

in haer eyland boven alle schoone nymphen het hoofd uytstak en de

perlen verdiende. п
Dat men nu nog zegge dat Moeder niet welsprekende word !

-— Het hof van appel dezer stad heeft op den 28 der voorledene
maend veroordeeld den genaamden .lan Francies van Lovendeghem,
eehryver , en zyne dochter Isabella van Lovendeghcm , woonende
beyde in de Charlreuzenstraet N’ 32; den eersten tot dry maenden
gevangen de tweede tot eene maend, met bont , onkosten en schade

en intrest voor de civiele party , voor gi-lasterd te hebben sedert en

gedurende verscheyde meenden M. Ferdinand van Sehauwenberghe,
vader , brouwer binnen deze stad.

-— De zittingen der assisen van de provincie Oost-Vlaenderen ,
voer het derde kwartael 1834, zullen alhier den 7 july geopend
worden. M. Peeters , raedsheer by het hof van appel, is benoemd
tot voorzitter; de andere regters zyn : Mtl. Percy , Collines , Lebegue

on Verbadre. MM. Simons en Delecourt zyn als supplcanten benoemd.
— By zyne wederkomst uyt Parys zal den koning eene reys door
onze Vlaanderen doen.

indien men zieh herrinneren wilt dat dezen Molenberg en den genen
van den anderen kant gemaekt zyn wanneer men de vaerd dcr Ceu-
pure gedolven heeft, zal men overtuygd worden dat deze bergen geen
eteengruys alleen , zoo men zegt, inhouden , meer eene groote hoe
veelheyd goeden grond en zavet bevatten , het welk tot meer dan

een gebruyk zou konnen gebezigd worden.
Ik verhoop dat men nu zal geloeven dat den Molenberg tot iets
meer dan tot eene gifte zou konnen gebruykt worden , en dat men ,
terwyl het blykt dat hy {ш weerd is ‚ zeer wel den zelven zou kon—

nen vcrkoopen, met dit besprek, dat hy in dry of vier jaren moet ge
slecht zyn , om aldus aen den kooper den tyd te laten van het geen

er van den berg zal komen, wel te konnen gebruyken. Wel is waer ,
men zou zoe haelt het gezigt onzer wandelaars niet streelen; meer
aangezien den berg reeds zoo vele jaren aldner gestaen heeft, niets
zou beletten dat hy er nog dry of vier jaren blyve. Op deze wyze zou
men toch iets van dezen grond konnen bekomen ten voordeele der

stad: en dat men niet voorgeve dat de stad geen geld noodig heeft;
voor my, ik geloof, dat het geld nooyt beter zou gekomen zyn,ja zelfs
dat men meer middelen zou moeten uyldenken om, zonder de bor
ers te belasten , de gemeente kas wat beter te voorzien ; alsdan zou
de regentie niet gedwongen zyn den minister een reglement af to
perssen dat. tegenstrydig is aen de wet op de stokeryen , om het
octroy te vermeerderen ; alsdan zou men het hatelyk maelgeld , dat
veorgaendelyk zoo vele klagtL-n en reklsmcn heeft doen opryzen ,
zien afgeschaft worden , en alsdan zou men niet meer gedwongen

`zyn van poortgeld te betalen.
Wat nu de versiering der stad певицы, ik ben eenen voorstander

tonnen nberdaen nengebragt , te weten 17 schuyten , komende van

Doggersbank ,

462 , en 3 schuyten , komende uyt Ysland , 352

tonnen.

— .en brusselsch dagblad meld dat men een handschrift gevon
den heel‘t dragende het jacrtal 1527 en de handteekcning van dry
priesters , het wolk de maniere nenvvyst van op glas te schilderen
en er de verwen toe te bereyden.
 Den Belge verzekert dat. M. de Ram , professor in het seminarie
te Mechelen, rector magnificus benoemd is van de katholyke uni

versileyt, en belast is ter zelver tyd met de benoeming der andere
professors te doen.
- Een brusselsch dagblad berigt dat het gouvernement eyndelyk
genegen sehynt do Belgen te reklameren die nog in den kolonisten
hollandscheu dienst zyn , zelfs zou het sehynen dat er dringende
poogingen zyn aengewend by de bondgenooten van Belgien , om de
onmiddelyke terngzcnding dier manschappen te eysscheu.
- Eenen hevigen brand , van welken men de oorzaek niet kent,
is te Putte, kanton Oirsbeeck , den ls dezer uytgeborsten , ten huyzss
van eene taehenligjarige weduwe , die met hare dochter in de vlam
men is omgekomen.
Buyten dit ongeluk zyn nog 5 peerden , 15 koeyen , 24 verkoos ‚
100 schapen ‚ het huys , de scheer , do stallingen , met alles wat zy
inhieltlen , de prooy der vlammen geworden.

—Tweo kinderen van tusschen dc 8 en learen oud zyn te Rupel
monde by het zwemmen in de Schelde verdronken.

_- Over eenige dagen zyn de dieren in de kerk van Jemmsppee
gebroken, met voornemen van de deur der sakristy open te breken.
Zy zyn in hunne poogingen mislukt; de deur heeft nen hun geweld

wederstaen.

- Eenen sehrikkelyken brand komt plaets tc hebben in het ge
meente van Oiguies, kanton van Carvin, departement van het Noor
den in Vrankryk. Maandag 2 dezer maeud, zyn dry-en-zestig huyzen
en vcrscheyde andere gebouwen in dit gemeente den roof der vlam
men geworden.` liet voer was zoo geweldig, en de droogte zoo groot,
dat de hulp van ‚de pompiers van Oignios ‚ Carviu , Couri‘ieres en
eene menigte inwoeners van alle de omliggende gemeenten , l)an
vruchteloos geweest is. Deschade word begroot. op meer dan hun»
dcrd "yftig dnyzentl franken.
` De gevolmagtigde ministers van Vrankryk en Engeland by den
duytschcn ryksdag, hebben oen den zelven elk eene nota behandígd
in welke zy protesteren tegen het voornemen van het opperbevel der
troepen van Frankfurt in handen van den oosteurykschen generael
Piret te geven.
— Men komt in Denemarken de vvetten voor het daerstcllen van
een vertegenwoordigend gouvernement af te kondigen. Volgens de
zelve word het koningryk Denemarken verdeeld in vier staten , te
weten : de eylanden , waer onder behoort de hoofdstad Koppeiiha‘
gen; het sehicr-eyland Jutland , het hertogdom van llolswick. Deze
vier provincien zullen elk hunne vergadering hebben en te zamen
vertegenwoordigd zyn door 218 gedeputeerden , waer van 189 door

het volk zullen werden gekozen en 29 doorden koning.

hier van , en zal tot de zelve mede werken voor zoo veel het in my.
is , maar nogtans altyd op die maniere dat de versieringen niet go
schiedvn ten nadeelo der burgers , en dat men geene nieuwe regten
moet invoeren om de oogen der wandelaren te vermaken. llet ver—
minderen der belastingen zal by my altyd den voorkeur bekomen ,
en ik zal my weynig bekommeren of er eenen Molenberg meer of
min bestaat, Wanneer men maer den gemecneu man niet doet be
talen voor gebouwen die voor hem van geen of weynig nut zyn.
Indien nu de regentie waerka het nut en voordeel harer geadmi
nistreerden verlangde , ik geloof dat zy nuttiger zaken zou konnen
verrigten, dan eeneu snolenberg tc knopen om hem nadien voor niet
weg te geven, ten eynde de gelegenhcyd te hebben eenen medaillon
te meer rond hrt at'beeldsel van den achtingsweerdigen wetgever der
Gazette tan Gand en den godsdienstigen borgemeester van den Messo»
ger de Gand (zoo noemen zy sieur Van Crombrngghe) te konnen voe
gen. Om maer van pene zaek te spreken , waeroui doet onze regentio

de rivier op het Месте": niet zuyveren ? Zou de algemeene gesond
heyd misschien haer zoo sterk niet ter herten geen als het weggeven
van deu Molenberg ?1k heb moeyte om zulks togelooven; unser neg
tans is het nltyd waer dat «le voornoemde rivier eenen vnylen stank
uytwassemcndc , voor onheylen doet vreezen indien er niet in voor
zien word. Dat onze stedelyke regering zich in het geheugen roepe

met wat Woede den verdelgenden cholera-morbus zyne verwoestin
geu op dc parochie van Il. Kerst heeft aengerigl , en zy zal gemakke
lyk overtuygd worden van wat dringende belang het is, het n_ytbcrs
ten van zulke geraerlyke ziekten te voorkomen. Wanneer den che

lera eerst alhier in het Nieuwpoorth uytberst , schreef men zulks

i
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-- Don Pedro heeft eene algemeene kwytsehelding toegestaan voor
Ille staatkundige misdaden , begaan sedert 1826 , aen alle de gene
die zich binnen de 48 oren uen het gouvernement zullen onderwer
pen. De gene die zieh niet zullen gedragen naer deze schikking zul
len strafbaer zyn volgens de welten.
—- De Lloyds lys! berigt dat de zeeschuymers in de grieksche wa
ters weder verschenen zyn. Vier turksche en twee grieksche schepen
waren deor hun geplunderd , en al het scheepsVolk dat er op was
vermoord geworden.
— Den kardinaal Benedetto Cappellati , voormaligen gouverneur
_van Boomen ,is te Itietti overleden.
~ Atherton komt tot hoofdstad van Griekenland herkend te wor
den. Deze herkenning heeft acnleyding gegeven tot eene groote feest,
welke geopend wierd door eene godsdienstige plagtigheyd in den
voormalige“ tempel van Theseus, en welke eyndigde door de ver
lichtingvan de geheele stad.
-— Шеи heeft te Constantinopolen met alle de oostersche pragt ge
vierd het houwe-lyk van den groot-vizier llalil-pacha met de tweede
dochter‘van den sultan. De feesten moesten acht dagen in de stad en
het раму: duren ; op de merkten stonden winkels waer men koste- ‘
loos ververschìngen nytdeeldo, en koorddcdansers en poetsenma kers
speelden voor het volk. Den zevensten dag moest den sultan alle de
- troepen monsteren en den groot~vìzier moest in zyn paleys eene

‚- Men komt uyt Amerika ~te ontvangen het plan van een twee
»luchtig rytuyg , opleverendede vereeniging van eenen stoom-wagen
en stoom-boot. Te land loopt het‘op vier wielen, als het aen вене
rivier komt staan do wielen stil , en een roeyrad ,'juyst in het mid—
den geplaetst , komt in beweging, en den geheelen toestel bcrevkt
zonder moeyte den anderen oever. Dit rytuyg , пушеюпден door
zekeren Whiston , heeft de gedaente van eene eroeodil ; het word
gemukkelyk uyt een genomen en is niet zeer kostbaar.
HOLLAND. - 5’Сппвкщов, S Jeux'.
Niettegenstaende het vraagstuk van Luxemburg geene verlu
deringen ondergaat, blyft men zich met het zelve hier nog altyd be
zig houden. llet bureel dat in het ministerie der buytenlandsche zaken
bezondarlyk hier mede belast is , heeft eenige nieuwe bedienden

ontvangen om dat degenen welke er waren niet tereykande schenen
voor de bezigheden.
‚
- Het eyndigeu dcr vyandelykheden tusschen don Miguel, don
Karlos en don Pedro , heeft hier veel indruk gemaakt. Onzen konin
kan met geene goede oogen aanzien dat Spangnien en Portngne
onder de bescherming van Vrankryk en Engeland geplaetst is.
-— Den hertog Bernaerd van Salen-Weimar is in den nacht van
den 5, in allen spoed, uyt deze stad nner het leger vertrokken.
-— De mooyelykheden , welke er bestonden ten opzigte der frm

groote feest aen de пению gezanten geven.

sehe reyzigers, schynen ingetrokken te zyn.

nuv’reivzanoscn.
ENGELAND. — Loenen , 8 aan.
In de kamer der enmmunen heeft men zich bezig gehouden
met te beraadslagen over de wet aangaande den armen , ten eynde
eenige veranderingen in de zelve te wege te brengen.
- Den hertog de Newcastle heeft in de kamer der pairs eenige
llytleggingen wegens den zamcnstel van het nieuw ministerie ge
vraegd. Lord Grey heeft do gevraagde uylleggìngcn gegeven en er
by gevoegd dat indien man eenige beschuldigingen tegen het mini
sterie had in te brengen , men de zelve zou doen gelden.
— Het ministerie der buytcnlandsche zaken heeft doen afkondi
gîn dat het portugal-sch gouvernement de eylauden Madera en Porto
nto goet doen blokkeren.

— [let gouvernement heeft besloten dat er op verscheyde plaatsen
van het cyland Java eenige forten en versterkingen zullen gemaakt
worden. Twee ofﬁcieren der genie zullen ten dezen eynde dervvaerdl
vertrekken.
-— De stad Rotterdam heeft voorgenomen eenen nieuwen bassyn

te doen maken.
- Men verneemt uyt Vlissingen dat er in de standplaats der zee
schepen op de Schelde geene verandering is overgekomen. De fregat
Proserpina , de korvatten den Dalphyn , Pollux en de Komeet liggen
ter hoogte van Hoedakaoskerken , distrikt van Goes.
.
— De tjalk Jongen Frederik, komende van den Duel , geladen met
pyp-aerde, is tusschen Westkappel en Dombqu gestrand. Den
stierman is omgekomen en het vaertnyg is teenemael verbryzeld.

—- М. Loisset heeft oorlof ontvangen om te Breda eenige vertooniu’
gen met zyne peerden te mogen geven.

—Den Times behelst een «lt-kreet van den hollandschen gouver
neur-generaal te Batavia , betrekkclyk de vrenxdelingen die op het
VRANKRYK. —- Paars , 9 aan.
eyland Java aankunnen, het welk een nieuw bewys is van de holland
Den Moniteur deelt de wet mede welke een bnytengewoon kro
Iehe garltryheyd. Kraglens dit dekraet zal gef-nen vrcmtleling op Java
mogen пишут" voor alm-r hy het hollandseh gouvernement tien 1 diet opent op het dienstjaer 183!! , tot understand van de genen die.
gekwetst zyn geweest, en van de familien der genen die omgekomen
jaren eervol in de kolonit‘n gediend heeft ; het oogenblikkclyk ver
zyn , in het verdedigen der wetten in de beroerte" der maend april ;
blyf zal slechts lo Batavia kunnen toegestaan worden, en de gene
de gene Welke een bnytcngewonn krediet opent op het dienstjan
Welke deze gunst te boort valt , zullen zonder verlof lle omstreken der
1834 , voor get vieren van de vierde veriaring der dagen van july;
stad niet mogen verlaten. Zes weken na hunne aankomst te Batavia
en de gene betrekkelyk tol de verfraeyinget-werkeo welke de stad
zullen de vremdelingen welke eerie verlenging van verblyfverlan
Рагу: aen de Elyzeesche Velden en aen de plaats der Concorde moet
gen , eene borg van 100() guldens moeten stellen , om voor do boe
ten te verantwoorden Welke de regters hun na goedvinding zullen
doen.
- Er komt zich te Paŕys eene maetschappy tot hat koloniseren van
mogen opleggen. De vrmndelingan welke tot vast vet'blyl' worden
toegelaten zullen gewoone paspoorten voor het binnenland ontvan
Algiers le vormen, welke onder hare deelhebbers vele notabiliteyten
van het leger , de administratie en de twee kamers lelt. Den hertog
gen , doch zullen olleenely/s op de groote wegen ningen reyzen.
van Orleans heeft voor 20 aktien of 20,000 franken ingeschreven..
— Den genoemd Boutard , Fransehmnn , welken hier le Londen
 Onder de mikroskopeu die men op de nyverheyds-tentoonstel
ovangen zit onder lit-tigting van diefstal van diamanten, heeft aen
ling bemerkt, bewundert men den mikroskop van M. Chevalier , die
den regter eene petitie ingediend waer in hy zich pligtig herkent,
de voorwerpen acht millioenen mael vergroot.
en verzoekt opgehangen te worden om zyne schande niet te overle
ven. Den regler heeft hem geantwoord dat de wetten het geval van
- Do policia van Parys heeft bekend gemaakt dat geene vrouw
zulke zonderlinge vraag niet voorzien hadden, dat hy dus voor den
zonder paspoort zal mogen reyzen , en dat dit paspoort maar door

oogenblik zyn verzoek niet kon toestaen.

.
niet. toe aan de uylwassemingen van het gevuld vaerdaken 'I zeyde
men niet dat dan stank van den nog vogtigan grond er deels de oor
zaek van was? Indien zulks in eenigcr voegen waar en gegrond kan
zyn , wat heeft men voor dan ka van 11. Krrst niet te vreezen 7 Нов

moet men niet badueht z_vn voor gevaerlyke gevolgen, wanneer da
n en nachten venen vnylen stank door geheel dien Wyk verspreyd

is, en dat alle de pompen van hat omliggende dezer rivier bedorven
zyn,zoodanig dat de geburt-n genoodzaakt worden elders hun water te

halen? lk- muek hier enkt-lyk van deze davdzat-k gewan , van welke
iederen burger dagel vks kan ong-¿otorgo zyn, en late de verantwoorde
lykheyd der zelve over aan deze n io het aengaet. lien zal het nogtans

toestemming van den man zal worden afgeleverd.

‚
hollandsehe verbetering ‚ word het water niet meer vernieuwd, en
zyn de bewoouers van dezen wyk aen stank en ziekten blootgesteld.
Zoo leert men dagelyks meer‘en meer de hollandse/nv genie kennen ,
die , onder vele betrekkingen , in onze stad nog al eenige navolgen
vind.
‚

Indien myneapnmerkingen den zelven indruk doen oponzo regenlio,
gelyk eenen der voorgaande artikels van den Vaderlander op het ge
moed van eenen onzer advokateti-peerden-konpmans , den sien'
Groverman , gedaan heeft , mag ik verwachten dal ik deze regelen
niet vruchteloos zal geschreven hebben ‚ en dat de ragcntie ‚ te и
meu met den waterstaat , maatregelen zullen nemen om dit deel der

de borgers van het Meelhem en hat omliggende niet konnen teo laste
leggen van voor hunne zaken an hunne eygenc gazondheyd niet ge

stad zyne voorgaande gazondheyd terug te geven.

zorgd te hebben, want de vraag tot het knysschen dezer rivier is ge
daan geweest , maer welke antwoord er gegeven is, kan ik niet zeg—
gen. Altyd is het zeker dat tot hier toe deze rivier nog niet вешу—

zelte toestieren.
Men weet van over lang dat den gewoonelvken thema der eran
gistsehe dagbladereu is van luydkeelste roepen e dat wy geene yr’.
heyd meer bezitten; dat wy alles door de omwenteling verloren
hebben; dat wy meer slaven zyn dan onder het hollandsoh gouver- `

verd is.
‘
‘
Betzal misschien niet ongeraedzaem zyn hier te doen aanmerken
dat het onreyn en oogt-zond maken dezer rivier , nog een bewys is
der kunde van de hollandse/ie genie. Vooraleer men het kaneel van
Terneuzen gadolven had, door welk ‚ zoe men zegde , men van Gend
eeno zee-have wilde maken , en de stad van ovoxstroomingen belet
ten (ofschoon Willem zieh een ander plan voorstelde), had men geen
hoegenaemd ongemak van deze rivier. Twee of теснит-1 ter week ,
"он men het water aan het 'Iolhuys, en niet alleen het ltleerhem

Voor aleer ik cyndige moet ik nog een woordeken een Moeder Go

nement; dat de opregte vryhrvd nergens dan ill llnlland bestaat,
alwaar man onder het eadcrlyk bestier van den tedersten‘aller ko
ningen het geluk en den voorspoed geniet, die men vruchteloos in
een lnylckkerland zoo zoeken; dat men min vryheyd geniet in Bel
gien dan onder oo regering van den sultan. »Alle deze fraey'e dingen

vim) mĳn доеду!“ min of meer nytgebrcvd , het zy in het vlaemsoh,
hut zy in het fronsch , het zy in den Mesenger de Gand д het zy`~in de

meer het Slnyzeken wierd van ‘ersch water voorzien-en hielp niet

Gautiean Goud , hetîìy in verzen het zy in prosa. Hoer indien

“суша om de stad te verfrisschen eu gezond te maken. Sedert de

венец—ь de orangisten` hunne eygene woerden niet leugenachtig

(4)
_ > Ben baron d`llnu1nes , ond-minister van Kerel Х en den gewe
lçn marßchttlk еще? de Ниш-1110111 zyn den eersten uyl Napels en den
anderen uyt Rooinen , to Milnnennengekoinen , van waer den laatst»
genoemdcn des anderdugs vertrokken is om zyne reys nacr Geiieveii

WISSEL COURS VAN GEND, nl ou io лап.

Amsterdam kort , Ilz 0]., verlies G.
hotterdam kort, 548 0/0 verlies.
Antwerpen , pari.

Werd tezetlen.
— lion spreekt von de nenstnende terugkomst van den gewezen
marsehnlk groef de Вши-1110111 in Vraiilcryk.
- Sedert eenige welten hnort nien vnn zoo vele ongelukken spre
ken , by het ryden der diligentien voorgevullen , dat men zun
beginnen Inst te krygoii om te voet te reyzen. Op vcrsclieyde wegen
vallen er dngelyks diligeiitien от , weer by er altyd eenige persoo
nen meer of min zwiier gekwetst en gekneusd zyn en er zoinwylen
het leven verliezen. In eene enkele week zyn er op den weg van
Bordeaux nner Toulouse zeventien diligeiitien omgevallen. De dili
gentiewiin Narbonne nner Montpellier is in een water gestort, en
negen rcyzigers, zyn niet den eiiiiduetenr en de peerdeii verdronken ,
den postillnn en 3 reyzigers waor onder een vrouws-persoon , zyn
alleen gered.
De diligentie von Lyons nner Bordeaux is op negen mylen afstand
der laetstgenoeniden sind door struykroovers mengt-tast ‚ die den ge
leyderìen twee reyzigers onigehrxigt eu nllcs zelfs tot de peerden too,
gestolen hebben 5 zy hebben hun vullionien nat-kt op den weg laetcn
steen. Op den wegvviin Besançon nner Dijon is in het gebergte eene
diligentie , weer vin er zieh zeven vi'ouwlieden bevonden , nengetast
door een twintigtal kwnedwilligen, die, nner de iiiiinspersoonen nen
Ьоотеп vastgebonden te hebben ‚ nllo de vrouwspersouiien mishan
deld hebben , in het gezigt hunner mans , ouders ofzuunen. Eynde
lyk op den Weg van Tours nner lleniies is eene diligentie geheel op

gebrand.
BORGERLYKEN STAET DER STAD GEND.
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Órerledene van den 9 lot den 10 jung.
OPENBARE FONDSIIN.
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COURS 'FAH DE! 7.

Lucia G selinck, weduwe van Slyken , ond 54 jaren , Garenmerkt - Karel
Goubet',
jaren , Sluyzelten. - Paulina Serrin , lo uiaenden , Кии-тигле! —
Josephine Taininian , lo dagen , korte Riildi-rslriiet. — Morin Lage-_ye . weduwe

Wauters, ',‘i jaren , Galgenbergstract  Jan die Smet, 3o jaren, daglnoner,
buyten de Brugschepoort. -— Fri-incies Brand , 23 jaren , loodgieter, Uruiidslraet.
- Mattheus van Vocht, 82 jarro, priester, gepeiisiuiini-eid van den stoet,
Ste, Elisnbctlidriescli. - Lieven Moens, 8:1 jaren, landbouwer, liuyleii 110111115—
ICliepoort. - Coleta Pikavó, weduwe Ui-liieyz , 74 iuren , St Aiitoniuskaey. _

Victor Flenrqnin , 5 mneiiden , Bagalteslract _Philippiua Delahousse. weduwe
Neirynclt , Go jaren , Onderstraet. -- Jtidoea van Dumme , liiiysvrouw ltlaesereel,
61 jaren , Roode-Torenstraet. — ЬтнЬегНпн Litunnnder, huysvrouw tlc Meule
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Men heeft verinrmiiimhi-micvayan-pmu@ Mwicnede'rwizeiiot-:oezv
in doozen en een PAhSKEN МЕТ Ldl\Ei\. — Ег zal eene goede beloonmg
gegeven worden aen den persoon die deze voorwerpen in ons bureelulterng
biengen.

ef

Местными paginamng ligtgeloovigen gevonden
worden , die er eenig geloof zouden nen geven; indien de orangisten
door da dried zelve niet bewezen dat zy nergens zoo nytgebreydo

vryhoydzouden vinden als zy hier genieten , nien zon misschien nog
kunnen gelooven, dat zommigen van hun in goeder trouw schryven 3
maar eylnes zy stryken hun cygen oordeel.
t
Den sieur Joseph Mengal , die door Moeder Gazelle de :onderlinge

benutting van Мотыли bekomt , orkest-.meester van den schouw.

там geleken zy denfgoden niet van welke David spreekt, zy zonden
zoo vele teekenen van zinneloosheyd niet geven. Duell het is вещее
nelyk zoo, wanneer men eene slechte znelnverdedigt, nien neemt
tot elle middelen zynen toevlugt zonder te zien of zy goed zyn , m
dien meis hier kon nen twyflelen men zon meer moeten eenen blik

op de отв-511150110 dogliladeren werpen om hier van ovei-tuygd 1.
worden.
.
Nn dit zy genoeg nopens liet orungistseli gespuys,ik keer weder tot

bnrg in den Heeg , die zyn vaderland verlaten heeft, even als sieur  de sereiinde die door Moeder Gazelle met zulken smack en met zul
Balthazar Borluut, zoon vnn Gaspard , oin. by vader Willem te geen
ken geestdrift verhneld wurd , diit zy ongelukkiglyk hare gewonne
leven, is over eenige dagen in deze stad aangekomen , en des
lyke koelbloedìgheyd niet meer kan behouden en nytroept: ii dat
»hare tonnknnstoefl'ennren , door het vernuft vnn hunnen oudmqëp
"und, heeft. de societeyt van Sie Crecilía hem eene sorenndegegeven,
Niettegenstaande dit alles zonder dennúnsten tegenstand van wie
ntro met eene bnytengewoone bekwaemheyd bezield wnren gewor
het zyn moge geschied , schreeuwen de orangìsten dat de vryheyd. iiden. » Ziet hier liet vernuft vnn sieur J. Mongol dat alle_de Cœcí
meer in Rolland besmet. Doeli wat zou nien in de moerassen van den `linnen met eene buylengewoone [лишаешь/гуд bezielt !.'.f Wie weet of
overmoerdylsschen koning zeggen , indien lll. Canipeiiliaut_ of Bl.. den trommel , schyven en beyoerd op dien st_ond niet zonden in
d’Hollander, zich eens nner llolland begaven? Zou de policia van
stnet geweest zyn von hunnen maëstro met een oir carie te vcreercn?
Van Maanen toelaten> dat men deze pntriotten openbaerllyk eene sere
Wie weet of den triangle, door eene buylengewaana .bekwaemlieyd
nnde. geeft? Zekerlyk neen; er zonden geene geiidurinen spoedig
bezield , niet zott bekwaam geweest zyn van den Наги/11 111110011?
met шпане" te spelen ? “fie weet of Dfoeder....... meer neen ', ik wil
genoeg kunnen gevonden worden ont hun nen te honden en ergens
in het ondernerdseh kot eener vesting te werpen , gelukkig indien
hner in geestverrnkking en opgetogendheyd laten met hare dilet
„y alsdan nog .toti aen de grenzen geleyd wierden. tlet zyn noglans
tanti' , misschien zal zy my de gelegenheyd- verschaffen van haer nog
deze dnedzaken die de oogen der orangisten zonden moeten doenopen
eens te bewonderen.
geen om hun te overtnygen wat verschil er bestaet tusschen de vry
Gelief deze regelen met nwe gewoonelyke goedheyd te ontvangen
herd. inons land ‚ en het- regiem van Holland dat zy ons als zoo libe
en te gelooven dat ik ben ‚ niet sillon oder van dienst.
rndl. willen aenprediken. ‘Meer Aseos heeft het wel gezeyd, de oran
Vestax.

gisten hebben oogen en zien niet, zy hebben ooren en buuren niet.;
и

пикши vAN J. r. nLocKEEL,

BY ST. BAEFS , N° 16, TE ОШ.

De Belgen zyn ga
maar zy verdragen

ZATERDAG 14 JUNY 1834,

St-Jago‘da-Cuba , 2 van Nieuw-Orleans en 1 van Virginia , met kaffá,

BELGIEN.
Biiusszi. ‚ 1.3 лип.
щ‘ nu! VOLKIVIBTIGRHWOUBUIGBBI

Zitting van den ll.
Voorzitter M. Raikem.

0m twaalf nreu en half word de zitting geopend.

katoen, suykar, en tabak. Er zyn nog verschede schepen in het
gezigt on beneden de rivier , waar onder twee anierikacnsche dry
master’s ;»-men verwacht er zelfs engelsehe van Ваш via. Antwerp.
— Gedurende de maand mey zyn te Antwerpen verkocht 10,000
balen капе; 2344 balen katoen; 37,650 huyden; 550 vaten potas
sche ; 14,342 vaten suyker; 687 vaten tabak ; 15 balen galnoten ’
425 balen smak; 267,000 ponden verfhout; 735 kisten thé' 206
zakken salpeter; 2 vaten rokoe en 5 kassen indigo.
’

Het verslag word na de lezing aengenomen.
‘ -~ Verscheyde negocianten onzer stad eygenaers van do koopman
Il. de Fears breyd eenen voorstel iiyt die hy voorgaandelyk de
schappen
in den entrepot van Antwerpen verbrand , tydens het bom
kamer had voorgedragen , betrekkelyk de mariene. Den voorstel zal
bardement
in 1830 , hebben eene petitie aen de kamer ingediend
naar de sektian gezonden worden.
_
M. den minister van het inwendig vraagt de vernieuwing der wet om do vergoeding te bekomen van hunne goederen.
_- Onze stedelyke regering eene som van 2500 fra nken gestemd
van den 19 july 1832 op de vergunning der tolregten , die maer tot
hebbende
voor het boeren van eenen artasiaansehen pat, zal deze
de`n 1 july aanstaande zyn toegestaan.
Dezen voorstel werd naar eene kommissie verzonden , bestaande werking welhaast beginnen. Op dezen oogenblik doet l. Wood by
uyt DIM. de Muelenaere , de Puydt , de Theux , d’lluart , Desmaizieres, zyne tulfnbriek aen de Steenbriig by Deurne eenen dergelyken put
boeren. ltlen is nu tot 120 voeten diepte gekomen , zonder eenige
Teichmann , Smits, Fallon et Dubus.
‘
D
lien gaet voords met de deﬁnitieve stemming over de artikels der merkweerdigc ouistaiidigheyd te hebben waargenomen.
—- Men spreekt sedert eenige dagen in het publiek van eene gron
wet op de provinciale inrigting , van welke vele deﬁnitievelyk wor
den aangenomen; andere worden nog eenen dag uytgesteld en welyke kindermoord in eeno onzer voorsteden. Eene moeder zou haar
sommige worden nog eens met eene verandering naar de centrale nieuw geboren kind verbrand hebben. Dejustieie doet navurschin
gen , en voor de eer van het meusohdom hopen wy dat zy zullen
sektie verzonden.
strekken om de onschuldigheyd der moeder te doen blyken , welke
De zitting word om vier uren gesloten.
niet is aengehouden gclyk nien zegt.
Anno. Níeuwsb.
Zitting van den l2.
 Het genootschap van duyven-liefhebbers uyt het Sehuttershof
Geheel deze zitting , die om een uer geopend is , en geduerd heeft alhier zal zynen grooten prys toewyzen voor het vliegen van Londe
tot vyf uren , is besteed geweest met nieuwe beraadslagingen over naar Antwerpen op zondag 29 dezer. Reeds zyn alle de liefhebbers
sommige artikels van het ontwerp van wet betrekkelyk de provin
in de weer om hunne duyven den weg le leeren ‚ de diligeneien ne
ciale iurigting. Zomniige artikels hebben groote veranderingen on
men er dagelyks mede en laten die onder weg op. Verseheyde aen
zienelyke weddingen zyn gedaan ‚ waar onder eene voor eene duyf
dergaan , andere zyn vernietigd.
(VVy zullen de nieuwe en veranderde artikels geven wanneer de die dan zelven dag zou moeten terugkomen.
‘
-- Den Journal d’Anvara berigt stellig de aankomst van de engel
wet definitievclyk zal aengenomen zyn. )
sche sloom-diligencia van Londen te Antwerpen tegen het begin
der volgende maend. Dit rytuyg moet den weg in twee uren aﬂeggen.
Voorleden maandag is met grooten luysten , in de kerk van
Laeken , ter gelegenheyd der dood van den koninglyken prins , eene
mis, gezeyd ter Engelen , gezongen geweest. Na den godelyken dienst
GEND ‚ 14 Jan.
heeft nien eene uytdeeling van vleesch en brood aan dan armen
Niettegenstaande
den
afkeer welken den minister van het in
gedaan.
Den burgemeester met alle de leden der regentie, de oﬁciaren dar wendig voor onze Vlaenderen aen den dag legt , heeft dit de genees
horgerwaeht en eenoentalbare menigte geloovigan , waren dan dienst heeren onzer provincie niet moedeloos gemaakt ‚ maar in tegendeel
komen bywooiien. ln het midden van den choor was er ceneschoone zien wy met genoegen dat sy hunne poogingen, om de oude mis
bruyken en gewoonten door voordeelige en regtveerdige wetten te
katafalk opgaregt.
vervangen, voordzetten. Er is door onze petitionnarisscn besloten
‘ -By een koninglyk besluyt van 3l iney word den generaal Gn
dat zy een ontwerp van wet zullen opstellen en het zelve aen de mi
ltlet ontslagen van zyn ambt van buytengewoonen gezant en gevol
magtigden minister te Berlyn , nogtans zal hy dien rang behouden nisters en aen de leden der kamers zullen toestieren. Dit ontwerp

by het diplomatiek korps en in die hoedanigheyd de onderhande

van wet zal zeer liberael zyn , en het volgende tot grond hebben.

lingen by wooiien gelyk voor dezen.

1° De leden der medicale kommissie vooiI de provincie zouden
door de geiieesheeren zelf, en niet door het gouvernement benoemd
worden.

 l. den geneesheer Varlez , die gedurende de ziekte van den
=erfprins verscheyde maal aangaande de zelve is geraadpleegd geweest,

komt van dan koning eenen kostbaren ring tot geschenk te ont—
vangen.
—- Het hof van cassatie heeft bevolen dat de zaek derplunderìngen
den 5 en 6 alhier begaen , voor het hof van assisen van Henegauw ,
zitting houdende te Bergen , zal verzonden worden.
- Eene diefte met braak is begaan ten huyze van M. Diricq, goud
smit, woonende in de Bargstraat. De dieven hebben eene menigte
juweelen van hoogen prys medegenomen.
 0p het eynde dezer innend zal degrooto verkooping van schilde
ryan , achtergelaten door M. 0devaere, alhier plaats hebben.
 Eenen metser is eergisteren van eene stelling gevallen en heeft
zich zwaerlyk gekwetst. Men heeft hem dadalyk naar het hospitaal
gedlàagen; er is geene de minste hoop van hem in het leven te be

он en.
- Eenenwagen met krygsbehueften is uyt Bergen in deze hoofd
stad aangekomen.

2° Allen geneesheer , die zich door een besluyt der provinciale
kommissie zou gekrenkt achten ‚ zou tot de kommissie van eene an
dere provineie mogen zyncn toevlugt nemen.

3° De diploma s’ zouden gratis den esso bekomen.
4° De gezondheyds-oliicieren zouden teenemael afgeschaft worden
om dat de petitionnnrissen vermeynen dat men zoo vele kennissen

en bekwaamheden moet bezitten om op de gemeenten de genees
kunde iiyt te oeﬂ'anen als in de steden.

5° Dit ontwerp van wat zal alle de beschikkingen behouden der
bestaende wetten die voordeelig en nuttig zyn.

De voorstaenders van het oud stelsel en der bestaande misbruyken
konnen zeker de poogingen der petitionnarissen met geene goede
oogen aanzien , en hierom moet het niemand zonderling voorkomen
van te vernemen dat de oude ook niet zullen ten achteren blyven om

de vraag onzer geneesheeren van de hand te doen wyzen. Een lid der
kommissie te Brussel door den minister benoemd , M. de llamptine
is alhier aangekomen , cn men zegt dat hy eene onderhandeling met

Активны ‚ 12 лит.

de heelmeesters Verbeeck en Kluyskens , die het oud stelsel zyn aen
gekleefd , gehad heeft.

Den plaets-kommandant dezer stad , den kolonel Guerette , is
eergistsen het slagtotïer van een treurig ongeval geworden. Hy was
de Roode-poort te peerd uytgereden ‚ toen het dier verschrikt wierd
en hem ter aerde wierp, met zoo veel geweld dat zyne regte a'pauletta
verpletterd wierd , en hy aen het hoofd en achter de regte oor zwaar
gewond is. Men haastte zich toe te snellen ; ll. Guerette had de te

toouingen en uytdagingen door de leden der kamer van de volksver
tegenwoord igers, doet de orangistsolie dagblsdschryvershoog de stem

Het aannemen van’het ontwerp van wat op de orangístseha be
tegen het zelve opheffenliit vind eeniegelyk zeer natuerlyk, maar het

geen men zeldzaam vind is dat zy deze gelegenlieyd waarnemen om de
genwoordigheyd van geest gehad om zyne voeten uyt de stygbeu uytgestrekte vryheyd van liet bestier van vader Willem en de toege
gels te trekken , hy is ter plaats bloed gelaten geworden , en op eene vendlieyd van zynen eersten minister Van Maanen tot de wolken te
matras naar huys gedragen , door de kanonnicrs welke zieh daer om verheffen. Wat ei' van de vryheyd is onder de Nassauwen , hebben
trent bevonden. Volgens het zeggen der geneeslieeren zyn de won wy gedurende vyftien janiniervolle jaren ondervonden , en zonder
denweynig gevaerlyk , en zal hl. Guerette , ondanks zyiie temclyke verder de geschiedenis te doorbladeren weten wy hier genoeg van om
hooge jaren , van dezen val bekomen.
er over te oordeelen ; zoo is het ook met do toegevendlieyd van den

.- De aankomsten van schepe'n‘in onze have blyven na wenséh eerloozeii Van Maanen , die nogtans altyd niet geweest is gelyk de
y voordgaen 5 gisteren zyn er zeven aangekomen , waaronder een van orangisten wel zouden willen doen gelooven.
| “

.1(2)
Тот-11106 weyhig man ook ‘vsn’de geschiedenis der „над wor
loopene jaren weet ‚zal mengema‘kkelyk zich‘lierrinneven , dat Wan
Лицеи ‚ verre“van‘voorsu|ender der Папаши te gyn ,menen lum

ner hevigste vyanden geweest is. Tot bewys van dit laten wy het
volgende stuk aen de aanmerking onzer dandgenooten over.
Publicatie van het kof von Heiland en da representante» van het volk
van Amsterdam legen oranje‘socíeleyten en орта-Бус bewegingen.
Het «hofwsn «Holland ende-representant@ ml'hezvelk'van'ànsaterdsmdoan
te weten. dat hun is gebleken dat“ er kwaedwillige en rustverstoorende persoo

non worden gevonden , dic door besondere gespreHrenín ¿Turbie Breen/roma
ten , door Verdichte'vreesverwekkende verhalen ‚ en schan elyke bedachte leo
деп-си lastertael , alsook door het ’openlyk zingen ’van oranje-lied’es, ‘het
schreeuwen aen
van den
Отд/е
Mat-mem—
van dien nerd „шт
o' leen‘ten
duydelykste
dag Íbauen,
leggen и
дышу
de vederlendsdhe‘inylzeyd
‘welke
door
eene red: van “туманам (van het huys vsn Oranje metxerwoeslin на“:
lands bloey en voorspoed is onderdrukt, met een ver itterd kweedaer ig oog
senzien; meer datzy ook ‚‘were‘het mogelyk . geern'hun verlost vaderland den
dolk zouden in ‘t Исп-нови" . enhunn’e‘brn’ve medeburgers `tot atte тещ/ос:—
tende oproeren en‘bloedstortìngen aanzetten , welke wygehouden zynìle voor

komen en zoodanige oproermakers ten strengste naar verdiensten 'te straffen.
Zoo is het: dat wy niet alleen opcnlyk verbieden alle oproarigcgcsprakken,
sekrik-of‘vreesverwekkende‘leugenachtige verhalen ,` lasterlykc uyidiukkingcn
tegen dcftegenwoordige regeringfher vergaderen in oranje‘societyten . het zin
gen_vs\_n oranje»lsedj¢s_, yhet .schreeuwen von Oranje Ьоиш, of alles wat meer
eenlgzms tot verstoormg der gevestigde rust kan strekken; meer ook verklaren
wy

y deze alle zoodanl'ge, welke zich daer aen openlyk of in bi-zondere byeen

_llenen «brief van onzen korrespondent uyt West-Vlaanderen is
ons‘bìleet’ioegekomen om hem heden eene plaats in ons dagblad te
loonli- verbauen.
- Den inspektenr»generael van den gezondheyds-dienst van het
leger , die alhier is nengekomen , heeft het 3° linieregìment in oog
beschouw genomen , om te zien hoe het met de oogziekte stond.
— Zoo wy, vernemen moest da hooge kommissie van nyvorheyd

zich gisteren tc Brussel vereenigen , om over da petitie der fabrie
«kanten te beslissen.

— Den pater jesuit Delacroix , is nyt Louisiana in veertig dagen
overtocht te llàvra-de-Grâce in Vrankryk aangekomen. Dezen yve

rigan werkman in den wyngaerdldes Heeren word voor het eynde
dezer week hier verwacht.

Ну heeft vier Amerikanen by zicbslie in ons land hunne studien
komen doen.

— De stedelyke regering von Dendermonde is by een koninglyk
beslnyt van den 6 dezer gemagtigd geworden de sled elyk regten op

den aldaar gestokten genever op den taxa van 12 franken 70 centi~
men den hektolìtcr genaver van tien graden 'te behouden.

— De kerk-fabriek van Snlsique is by een koninglyk'besluyt van
den 6 dezer in het bezit gestelt van twee nlllner gelegene paroaelen
bouwland, van domaninlcn oorsprong.
- In den nacht van 8 tot 9 is eenen soldaat van het 1° linie-rogi

ment , genaamd Bakker , ingebroken te St-Trnyen , by den paarden

kunnen schuldig mken, ’vdor‘verraderl’vnn het vadeiland , die zonder nenzien smid Jan Haenen , welken met zyne vrouw te `bed was. Den soldaat
ven’ ersoonen gestrengelykiaen den lyve , en, naar exigencia van zaken , met de
D0 D zullen worden .g-estraft. Gelastende nen alle rcglers in de sleden-en :ten heeft den man twee mes-steken in de keel toegebragt , en op het
platten lande, en aen eenieder wie'eenige wettige jurisdictie шов! eosnpeleran , ' geschreeuw van de vrouw langs eene ruyt de vlugtgenomen. Пне:
tegen de overtreders dezer publicatie zonder eenige conniventie ofoogluyking hy is reeds aangehouden ; zyne met bloed bemorste policia-muts en
te; oeedsren.
de glas-stokken in zyne schoenen hebben hem doen herkennen.
rresteerdfzngepublieeerd дамб february 1795.
‚Zoo men verneemt is Haenen door misverstand het slagtoiffer’vsn
цап.) С. F. Vn Мммк, Н. Адам“, P. Риты".

.Ter ordonnantie der repmsenmnten ‚
G. Bassens s Bassins, детищ).

‘W'enneer wy over eenige dagen van de bnrbaersche handelwys der
Hollanders ten opzigte van eenen onzer lnndgenooteni, den onge

lukkigen Coddens ,die aen de gevolgen der mishandelingen welke
de hollandschevoldalen hem :hebben doen onderstaen , overleden is,
spraken , was den eerloozen Messager de Gand schaamteloos genoeg
om onze woorden als len enon’le doen doorgaan, en te zeggen .dat
wy die vreedheden, we ko in de tegenwoordigth van zoo vele

getuygen gepleegd zyn , hadden uytgevonden. ~Wetzel hy heden
zeggen , »wanneer wy afkondigen dat de Hollanders лом-„щам
belgische werklieden , onder »welke er eene ‘vrouw zich bevind ,
hebben opgelìgt, aangehouden en nner Axel gestinrd 'I De zaak is
nogtans zoo en da tyding welke wy afkondigen mag als olﬁeieel
aangenomen worden. (Ziet onza korrarpondentia van Koeywacht.)
Dat men hier uyt nu besluyte in watallendigen toestand de inwon
ners van Zeeuwsch-Vlaenderen moeten zvn. Het ontbreekt in die
streken de hollandsche '-pnchters aen ‘werkvolk, en den onrluf van
belgische werklieden te mogen gebruyken is'hun ontnomen. Wut

‚den booswjgt geweest. Bakker had het voorleden jaer krakeel gehad
.met eenen anderen pccrdensmid genoemd 'Mertens , welken toend'rt
hnys bewoonde; hy had gezworen zich to vreken by ’deeersto’gele‘
genheyd. No, by zyne doorreys te St-Truyen meyude hy ze gevonden
te hebben, en drong in het buys van Haenen, welke hy nog bewoond
meynde door Mertens.
——- Het-naderen van het fruyt-saizoen heeft een fransch maandblad
aengepord-tot het bekend maken van den oorsprong der vruchten.
De krieken zyn afkomstig van Pontus in Bithynien; de kastanian
van Gastenea in Kleyn-Azin ; de citroenen van Media.; sla pruymen
van Syrien; de persikken van Persien ; do appclcienen vanTyrus;
de olyvan van Griekenland; de artiehokken van Sicilian; de bloem.
koolen van Cyprus; de salade~vanCosin den Archipel ; de чуде" van
Mesopotamien; de abrikozen van Armenien en de eerdappelen van

Amerika.
-- Щеп verneemt nyt Wanna (provincia'Luyk)=dat.da.diaven in
'het midden vnn den ’dag inde pastory gedrongen myn., ester uyt

eenen koﬂer 000 franken‘gestolen hebben.
-— Men’komt вышитым waarnemingen tadoen over hetgebrnyk
der peorden in plaels van stoom-machicnen op de yzcre wegenJ-len
rytuyg met peardcn hespannen'heeft den weg van-Londen-naer llan

zullen die ongelukkigengaen doen by het’eenkonren vnn’den oogst?

chester (75 mylen) in ‘16 uren afgeleyd , houdende .da ‚‘peerden op

— Indien men sedert lang niet overtu d ware met welke scheem
telooshayd den Menager da Gand de daeilîaken durft loochenen, die
în'het byzyn van een twintigtal getnygen geschied zyn , men son
er een bewys van vinden in zynen N“ van _gisteren in welken hy ,
de vertooning 'die eenen orangist maandag buyten de Brugschepoort

‘aerien geregelden draf.
- De eerste spncrbank wierd in 1816 te London opgeregt. Pnrys
'genoot dieweldaed eerst in 1818. Over twee jaren hadden 13 mil
lioenen Engelsehen '300 millioenen franken in hunne spnerbanken.;
en ‘nu hebben 33 millioenen Fransehen nauwetyks .20 millioanen

'franken verzameld. llet schynt dat de uorsaek van dit verschil moet

gegovenheeft,
op eene wyze geheel aan de waerheyd tegenstrydende
verhnelt.
Y

gezocht worden in de wetten.

— Te Toulouse bestaat can weldadiggenootschap hetwelk koste
’ Als ‘den ’Massager de Gand wilt weten (indien hy het nog .niet
zonder intrest op pand leent nen da werklieden ,atmen-en
weet) wie oytgejouwd is en wie met schaamte deherberg isfuvtgaÀ ‘loos‘en
gebrekelyken. Dit genootschap bestaat reeds vyf jaren , en met een

trokken , dat hy het nen sieur Caluwé vrage.

`

‘

—Sedert eenigen tyd hoort men niets meer vnn‘de’lronvmissieprelke
belast is met het nazien dermtionnle eer'vergeldingen of het toestaan
der vragen voor het yzerenkrnys. Wy vcrmeynen dat het met 'deze

kommsssienlet zal zyn=gelyk.met vele andere ,die eenige byeen
komsten houden en hunne werkingen nooyt voley-nden. Het ware te

knpitael van 39,000 franken heeft het tot don 1 january 1836 by de
200,000 ‘franken geleend nen 4326 persoonen ggelykdieiperloonen
(meestal een huysgezin hebben , ishet tedenken dntmeer dan 12,000
behoeftigen van бете-ют geproﬁleerd hebben. Het ‘lmpitael van dit
genootschap is byeen verzameld by middel впадина-ни 500 fenn
‘ken , vvedereysch baer na verloop van tien jaren.

wenschen dat de leden der kommissie hun oversigt voor de dagen

— Man heeft lydingen van New-York tot den 14 may. Den’senae‘

van september konden 4geoyndigd hebben , om ler‘gelegenheyd der
vorjaerdagen onzer roamryke omwenteling , met plagtigheyd de na

had met eene meerderheyd van 27 stemmen tagen 16 verklaard dat
de protestalia van den president Jackson eene schending van de

tionale vergeldinan .toe te staan en uyt te reyken ‘sen de genadie

regten der vergadering was. De binnenlantlsche zakenhielden het

siehvan de zelve waardig gemaakt hebben.
»1- ‘Men leest in dan Улита! des Flandres .
‘ A«man zegt dat er ‘kwestie is van in het toekomende den Frane

publiek te sterk bezig op dat het zich veel vkon bekommeren met

Pnrleur‘te Gend te doen verschynen, alwaar het opperhoofd der mag
tige familie woont die deze onderneming on'dersteunt.'De korrespon

doen.

het verwerpen‘dcr 25 millioenen door de frnnseho kamers.‘ ilet’gon
vernement had beslist dat men daswegens te Parys verloogen zou
.__-____

dentie van Parys‘zon’blyven geleverd worden door de bureelen van
il. Gisquet, en den agent van policia, belast melde sehandelyke kro
nyke , zon met nieuwen moed zyne oude uytvallen beginnen tegen

de liberale vertegenwoordigers der Vlaenderen. n
`
Den Journal des Flandres moest zeggen wie den agent aan policia is

Aan den Opsteller oon den memmin.

_

Koçyvvacht den. la juny из”.
Mynhcer ,

‘Пе! ongeduld verlang ik vanin den naestvolgenden'N° mow

die zoo veel deel in den opstel van 'den'Frane-'P-arleur neemt want _geëerd dagblad deze volgende regelen geplaatst te zien.
Het schynt dat de grensbewooners voor geene‘llelgen herkend
enen zal nu misschien vele persoonenvarmoeden, die wel metile po
worden. Wie zou het ooyt. geloofd hebben dat men de zelve inwoo—
lune belast zyn , `ma er'misschien geen ветвиста! dat ministerieel
ners, .die al‘ het gewigt vandaomwenteling gedragen-hebben en
'policìe-dagblad hebben.
- Eenen onzer fabrieknnten , ‚gekend voor overdreven. orangist

heeft zaterdag zyn werkvolk betaeld met nieuw ' belgisch geld’

zonder ophouden door de’ invallen der barbaren (Willem an сомы—
ten) zyn gedreygd geweest ,ongestraft Iset vangen van da hollanll
sche soldaten en ‘douaniers , tervvyl da Hollanders gansch ons land

meer men heeft bemerkt dat op elk afbeeldsel von Leopold , eenige’

>doorloopen zonder ontrnst te worden? 0m aan bewys daer vnn‘te
‚geven moet ik ива. zeggen , dat den kommenden! van SAer , np da
Indien dit een teeken van vraek is ,. moet men bekennen dat het
zeer bellehelyk is ‚lbezonderlyk voor iemand die шлам van het .dagen van den 5 , 10 en 11 dezer ‚ e‘cht-en-dertig Belgen" heeft doen

slagen met eenen beytel gegeven waren.

opligtenop de Koeywscht, van weer syygeley’d zyn geweest naar
gouvernement niet weygert.

(в)
‚1er, na alvoren met duyzende scheldwoorden van мнут: en moor
denaars overladen te zyn, in eene sfgryzelyke gevangenis zyn gewor

pen geweest. Het. was in dit afschrikkelyk en onderaerdsoh kot dat
dele ongelukkige eenen geheelen dag en nocht. overgebragt hebben
lender den minsten nooddruft te bekomen.
Dit alles is mogelyks mer ren begin geweest van hunne ellenden,
want men heeft hun dan als вышине" twee en twee ‚te zamengebow

den en langs Terneuzen шаг Тегноев ouergebragt.
Men ziet hier uyt dat deze bewooners van-dc grenspalen , die voor

Ziet hier dit reglement der regentie van Goud. (Den redenen
geeft hier lezing van dit stuk).
Gy ziet, Myuheeren , dst dit reglement meer de vernieuwing is
van den art. 42 der hatelyke vvet van 1822. Ik weet niet welke de
beweegreden zyn van den minister om deze nfgeschafte wet te willen
in voegen brengen , of wat regt hy heeft om eene uytneming _te ma

ken voor eenige regentien geheel tegenstryili nen de wetten, щ;
neming die den artikel 112 der’konstitutie sc end.

l

Het reglement der regentie van Gend , door den minister 50:43:—
geene andere тешат (indien dit misdaad is) gevangen zyn 'dan voorv keurd , seheud nog de 'konstitutìe 1° met den stoker van do vryheytd
het bewerken hunner landen , de tusschenkomst en de bescherming te beroovcu welke de wet van den 18 july 1833 bem t,oekent;2‘f
niet
aen en
dedisposition
regentie
Gend
ton
tewet
staen
octroy
,de
hywet
middel
van het gouvernement noodig hebben.
_
vanformalitcyten
streifen
dievan
iu
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nieuwe
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nieteen
welke
begrepen
doorzyìnl;
3° niet
Hopende , Mynhecr, dat НЕД. aen myn verzoek zal voldoen,.h0b Ik

d'eer van te zyn.

Benen-.woran родном «
voorzien zyn.....
_.
...... „No wegens ‘deze dry bovenstaande punten in lange nytbre‘y

пап швы ниш.
"’
Evergem , den iajuny 1834.
Tot antwoord nen den naemloozen brief geinserreerd in ‚uw dag
blad vnu den 10 dezer, N° 68, vcrklaer ik :
Dat het onweer is dst ik of eenigcn persoon , van ons gezelSCh'l' ‚I

de wet op stokeryen schend , ende _stokers nieuwe straffen o_pllegt,4
Wat zal men nu met den art. 9 der konstitutie doen die den burger
tegen de willekeurigheyd waarborgt, en hem verzekert dater geene

hebbe willen beletten , aan wie het zy , van te zingen het geen hy

straffen mogen opgeleyd worden teu zy uyt kragt van eene wat 2

begeerde.

_

Dat het onwaer is dat er ‚ het zy patriotieke , het zy отплата

dingen getreden te z'yn , eyndigt hy met de volgende woorden :

Ziet daer den minister van het inwendig die door een enkel щит

liet is dan klaar dat het besluyt van den minister tegenstrydilgìis
aen de wetten en aen de konstitutio, en dat het eene willekeurig

heyd daerslelt weer aen niemand gehouden is te volkomen. Ik vraag

liedekens gezongen zyn.

Dat het valsch en lasterlyk is dat ik de orangiste denkwyze belydß:
steeds eu onveranderlyk heb ik my als voorstacndcr der groudstel
sels vsn onze omwentelinggetooud en geůyt , en indien hot noodig
ware zou ik daarvan de bewyzcn konnen opleveren.
Voor wat щупе bekwaemlteyd betreft, hierop beroep ik my tot

dan dat den minister zyn besluyt intrekke en de regentie van Gand
verzoeke van een onder reglement op te ‚stellen , teu сушильно
kers van Gend’niet langer in het Iyden te laten.
Rl. Pollenus.... .. De wet is den algemeene regel,
moet ook dan
regel zyn voor elke regentie.‘Dc regentie van Gend heeftzich in niet»

щупе overste, die in de gelegenheyd geweest zyn , dezelve te weer

van de wet op -de stokeryen mogen .verwyderem De' regentien , hg.

deren.
"
’
Ik aenzoek u deze verklaring te insereren in uwen eerstuytkomen

vry zy ook zyn ofniet in het nylon-tienen hunner negteny, mogen
zich nogtans aen do bestaende wetten niet onttrekken. Terwyl bien
zich nu met de communale wet gaet bezig .houden , geloof ik dat

den numero, ten eyudedrn kwatxlen indruk uyt te тянем" welke de
kwaedvvillige en lasterlyke voorgevingen ‚ van uwen correspondent

gtie my wel bekend is) in het publiek zouden kunnen veroorzaakt
ebben.
.
Ik heb de eer u te groeten.
[livreur-:xn ,
‘

Griffier by he! vredegeregt.

Op den oogenblik dat wy ter pers leggen, ontvangen wy eenen
‘brief die door eenen hollandschen onderofﬁcier nyt Bergen-opAZoom,
‘nen eenen kapiteyn kwaertiermeester van ons leger geschreven is.
'Wy zullen hem in onzen volgenden N“ aen onze lezers mededeelen.

‚мохнатые.
Het belangryk vraegstuk der gendsehe stok-erycn is nog ver van
opgelost te zyn , maer met genoegen hebben wy gezien dat het in de
kamer tot lange beraedslngingen , die zeker niet verloren zullen zyn,
heeft nenleydìng gegeven. De groote moeyelykhedon tusschen de
stekers en den minister zyn nog’niet geeyndigd ‚ maar men moet be
kennen dat de zaek , eens in haer waer daglicht gesteld zynde, eenen
grooten stap tot eene deﬁnitieve Oplossing gedaeu heeft. Voor aleer
wy dan wegens den toestand onzer stakers ’nieuwe‘aenmerkingen
daer stellen hebben wy het geraedzaem geoordeeld , eenen uyttrek
te geven van de redenvoeriugcn welke -zommige leden der kamer

men zeer wel de petitie der endsche stokers nner de centrale sektie
zou konnen zenden ten ey e‘haer maetregelen te zien voorstellen
die zulke misbruyken in het vervolg zouden voorkomen.

u. Alex. Rodenbach zegt dat de gesteltenis van de ministers in
deze zaek zeer netelachtig is alhoewel zy niels anders hebben konnen
doen , doch dat de stekers , indien zy meynen in hunne regten en
belangen gekrenkl te zyn, tot de regtsbanken hunnen toevlugt kon
nen nemen , maer dat het schynt dat zy liever zich tot de kamer
wenden, om dat zy vreezen dat de beslissing van de regtsbnnk hun
niet voordeelig zouzyn.
‚
)tiling de Smet : lk moet‘ bekennen dat myn medelid , l1. Межли
denbaeh, tegen zync gewoonte, de ongelukkige stokers van Gend, die
door een reglement van octrov buyleu de wot gesteld zyn , zeer ruw
handelt ; hy zend hun voor de rogtsbanken , meer hy moet weten
dat men zich tot de justicie niet. wend zonder onkost , en fhgt i.

zeker zeer pynelyk deze onkosten te doen voor te bekomen het een
eenieder bezit en dat nien u nooyt heeft konnen afnemen.'lk zálhem ‘

alleenelyk vragen of het eenen minister toestaet eene wet ‘door een
dekreet te vervangen ? lk geloof zulks niet ; en waerschyne .k is
dit ook het gedacht niet van den voorgaenden redenaer‚, ‘die ,gew
de
методом
, zekerlyk
te zamen
my poogingeg
zal zack
nenwenden
om hebbende
dit onwettig
reglement
te doenmet
intrekken.
`
hl. Ie Grello doet bemerken dat , indien de wetten door het

te.

ment der regentie van’Gend geschonden zyn , de stokersezichitot de.

ter gelegenheyd van het beracdsla gen over de petitie der stokers van

regtsbanken moeten wenden.

Gand , hebben uytgesproken.
l. Eugxle Smet,aon wiens moeyte en vlyt wy len grooten deele de
voordeelige wet op de stokeryen verschuldigd zyn , heeft bezonder

Ы. Danny tracht te doen zien dat destetdelyke re eringen’het ont
vangen der oetroy-regten mogen regelen na hunne eliefte,wapnoer‚

lykdegendschestokers tegen de ministerieelewillekeurigheyd verf
dedìgd. Ziet hier wat hy wegens de petitie gezeyd heeft.

zy meer de goedkeuring v'an het ygouvernement bekomen. 'Hy zegt
dat de petitionnarissen , indien zy eenige verandering in het eagle»

meut willen bekomen, zich tot de regentio а? tot 'de‘gedeputeerde
staten moeten wenden.

Deze-petitie, Mynheeren , is alle nwe.aendaeht weerdig , om dat zy
doet zien hoe ueynig de ministers de wellen doen onderhouden ‚ en
поэту van hunne linugt willen misbruyk maken om de wet door de

willekeurigheyd van beslnyten en ordonnancien te vervangen.
Gy hebt door uwe wet vnn july 1833 destokeryen ontvoogd ; gy
hebt de hollandsche ﬁskaliteyt doen ophouden , door eene wet 4die
groote verzachtiug onder deze nyvcrheyd heeft te wege gebragt.’Eh!
wel, mud gy hat gelooveu ? deze wel mishaegt aen denuuinistervsn
.het inwendig, die de steden, welke municipalewetteu hebben, wilt

`

` ‚’

De petitie word eyndelyk haer den minister van ‘het inwoning
gezonden.

ÎB‘UTI‘E'NLANDSCH.
ENGELAND. —— ‚Losnsn„ до ‚wĳ. _
Men verneemt dat ‘11. Abercromby den -post lvan ‘nuiiitnìeastn
aangenomen heeft.

dwingen van terug te keeren onder het regiem van 1822.'Nietalleen

-— lll. Dcdel , buytengewoonen Цветам—питонами! , ‚heeft met
lord Palmerston eene longe onderhandeling gehad. ‘Hier na heeftden

te Gend, en in andere steden, heeft den minister door een onkel be~
sluyt slle`de stokers buyten de wet gesteld, meer heeft alle de regen

Portugael en Spanguien gewerkt;

tien uytgenoodigd om reglementenvnn осн-ну op te stellen die uwe
motivan july .laetstlede'n geheel vernietigen.

‘De stokers van Gencl maken u bekend dat nauwelyks de Wonden
welke een hunne nyverheyd waren toegebragt, begonnen geheeld
,te gyn, .doordevourdeelige wctvan den 18 july 1833 , die door ha

ren art. 53 alle de явив dispositien der wet van 1822 had doen op
houden en verdwynen , of dat door eene onbegrypelyke noodlottig
heyd den minister die wet van vryheyd , va-n voondeel en voorspoed ,
ten profyte van het octroy nan Gend komt te vernietigen.
De faulen en onwetlelykheden van het reglement over het octroy
van Gend, het -welk den minister heeft goedgekeurd door zyn be
duytfvan'den 9-jamnry ,fhestaen in de‘wyne van ontvangen en-in

minister der buytenlandsclie zaken vmet de afgezanten van Belgien ,
’

 Lord Dodly Stuart heeft in ‘de ‘kamer der oommunen den
voorstel gedaen van aen het gouvernement ‘10,000 ponden sterlings
te-vragen ten eynde er mede in de neodwendigheden te voorzien der
Polakken , die zich in Engeland bevinden. Dezen voorstel is songe..

nomen.
- Eene petitie , ten voordeele derjoden , is door den groef Durn
ham in de ‘kamer denpairs aengcboden. ly. behelst 23,898 hand»
teekens.
_.. Еедвп _engelschen ‚royzi ger , М. Koppel, vi.~1,uyt Abissinien «to
Londen teruggekomenmetvele kostbarewoorwerpen ,weer and.'

twemzeer merkwaardige - handselu‘iften.‘ﬂet‘i.seenen Bybel , behel
zende zegt men eenen‘boek van Salomon , twee boeken vsn „Esdras ,

de stekers aen andere iiskale obligation en formaliteyten te onder een aenmctkelyk byvoegsel tot den vyfdcn boek van Esther, den
werpen dan de gene die in de wet voorgeschreven zynrllele dispo boek van „Enoch„„eri .vyftietnniouwe psalmen, дилатацию nyu
sition zyn de zelveder hutelyke wet .un ‚1822; ja, zy hebben nog in’Europa onbekend. illet .tweede .dezer handschriften is een eheh
van wetboekgien welken deAbissiniers doen „Штамм, het con
eenen artikel meer , aengezienzy eene nieuwe straf voorscbryven.

(2)
Антип ‚ 17 mar.

lien werkt kragtig om de nieuwe tentoonstellinge-zael in de
`Venus-straat in staat te brengen tot hat ontvangen der schilderstuk

der stedelyke belastingen , op straf der Бот uytgesproken doeil den
artikel 5 van het algemeen reglement.
’
.
—1)еп generaal Goethals heeft eergisteren het l’ regiment lagers te
paard , op hat pleyn van St-Denys , bnyten do Kortrykschepoort , in

ken , doch de werken zullen lnaer tegen het eynde van july voltrok
ken zyn. Onder'de schilderyen welke men gelooft in de tentoonstel
ling aan te treffen , spreekt men met lof van een Beleg van Висту/с
door den hertog van Parma tegen de princes van Espinoy ‚ Haría can
Lalaíng , door M. de Braekeleer ; Christus aan het lsruys tusschen de
twee moordenaren , door lll. de Keyzer , en een Tooneal ну! den alga
meenen .zondvloed , door lll. Cauwer-Ronse van Gend. Men doet ook

oogbescliouw genomen.

‚

- Eergisteren heeft de installatie van MM. Senneville en Raepsaet
als kenoniken titulairen , in de hoofdkerk , na de hoogmis plaats
gehad.

hopen een groot schilderstuk waar aen lll. Wappers reeds zes maen
den werkt, zoo datwy verscheyde stukken welke groote meesters
niet onwaardig zouden zyn zullen mogen bewonderen.
_Gisteren morgend by het aankomen van den stoomboot van

Londen, waren er vala nieuwsgierigen op de Werf om de verwachte
atoom-diligentie te zien aankomen; by het liederen van dit vaerluyg
dacht men de zelve op hat dek ta zien; maar het waren twee гущу

gen voor den koning. Nu zegt man dat de stoom-machian tegen

 M. Ch. Delacroix , die alhier is uyt Amerika aangekomen ‚
schynt derwaerdii niet meer te zullen terug keeren uyt hoofde zynar
zwakke gezondheyd. Dezen zendeling die met Mgr. Dubourg vertrok
kan is, was langen tyd den eenìgsten belgischen priester dia by dezen
bisschop zich bevond; in 1828 is hy met Mgr. de Neckere hier nog
eens aangekomen , maar heet-t zich het volgende jaar wederom naar
zyne lnissien begeven. Hy heeft verzekerd dat den toestand van alle
de Belgen , die zich in Amerika bevinden , voldoende is.
 Eergisteren heeft де policie in deze stad verscheyde persoonen
eengehouden on in hechtenis gestold die verdacht zyn van diefte.
- Den Messager de Gand spreekt van eenen onwettigen transport

overmorgen verwacht word.
— Onder de vyf schepen gisteren aengekomen , is er een van

St-Domingo en een van Rio-Janeiro; beneden da rivier bevind
zich een engelsah drymast-schip , komende van Batavia met suykcr,

(transport illégal).
—— liet fransch orangistsch dagblad dezer stad zegt dat het de
schuld is der patriotten dat da Hollanders da Belgen op da grenzen

vangeli , wegleyden en mishandelen.
— ltlet genoegen vernemen wy dat onze aanmerkingen nopens het
zonderling besluyt der regentie van Ruyen,die den zondag in eenen
nog onbekend is.
— ilet herstellen van den gedenksteen ter eere van onzen ex-gou
merktdag had willen veranderen, een goed uytwerksel gehad hebben.
verneur den generaal Carnot zal eersldags te Ste-Willebrords met
De regentie heeft haar eerste besluyt veranderd , en vastgesteld dat
veel plegtigheyd placts hebben en door een vues-werk ‚ verlichting/ dejaer- en peerdan-merkt niet den zondag maer den maandag zal
en bal in het Paniienhuys gevierd wordeli.
plaats hebben.
— Tot hier toe had men gemeynd dat in de herbergen , openbare
____-___-i-ß
plaatsen zynde, eenieder voor zyn geld aldaar aenveerd wierd,Y maar
zoo schynt het niet te zyn in de estaminet het Hugs van Oostenryk
GEND , 19 Janv.
.
genaamd. Maendag in den morgend begaven zich twee werklieden
De geneesheeren dezer stad , dia tegen de bestaande misbruy
naar de voormelde herberg , en alhoewel zy bereyd waren voor op
ken der geneeskundige wettell gepetitionneerd hebben , hebben
te betalen , kre en geen bier. Het waren twee oude bedienden van
voorleden zaterdag eene algemeene vergadering gehouden, in welke
Napoleon en ge oofden nergens beter eenen liter ta konnen drinken
het ontwerp van wet op da geneeskunde, zoo als het door hat ba
dan by eenen oﬁcier der veterans , maar zy waren wel bedrogen;
noemd komité was opgesteld, met eenige ligta veranderingen is aen
er
was voor de oude krygsliedan van het fransch keyzerryk in het
genomen. Dit ontwerp van wet zal gedrukt en aan de ministers en
Huys aan Одному]: niets te bekomen. Zy zyn gedwongen geweest
leden der kamer gezonden worden.
met hun geld elders te gaan.
Mad. arl.
In de zelve vergadering is den voorstel gedaan tot het opregten van
- Er word op dezen oogenblik een verzoekschrift opgesteld in
eene societeyt van geneeskunde , en is met eenparige stemmen aan
het belang der zeepzieders , die zich beklagen van te lyden door de
genomen. Eene kommìssie is benoemd om een reglement van socie
vremde
mededinging. De voordbrengselen van dit slach van Vrank
teyt op te stellen.
.
ryk en Engeland mogen in Belgien konnen , terwyl onze voordbreng
— Onder de geneesheeren dezer stad, welke geweygard hebben de
selen noch in Vrankryk noch in Engeland mogen geen, en dit is
petitie tot hat verbeteren der wetten op de geneeskunde te onder
niet om dat onze kwaliteyt slechter is , :naar uyt oorzaak der hooge
teekenen , moet lnen nog voegen den sieur Blareska , geneesheer
regten door wolke deze twee landen hullna llyverheyd beschermen.
van het gevangenhuys, professor in het stads-kollegie,an professor by
De zeep betaalt op der zelver inkomen in Engeland 115 franken da
de vreye faoulteyt der universiteyt.
l5() kilogranlmen, en in Belgien maar в franken 35 centilnen, en
—- By koninglyk besluyt is de regentie van Gend gemagtigd 1° da
derzelver invoer in Vralikryk is verboden. Onze zeepzieders vragen
bestaande stedelyke regtan op de olyf en heul-zaad oliën œillette) ‚
dat de voordbrengselali dezer twee mogendheden op den zalvali voet
den kaas , den mecllelschen kalk en timmerhout te vermin eren , in‘
zouden gehandeld worden gelyk de onze.
gevolge de berading van den stedelyken raed in date 25 february
 In den nacht . van voorleden zaterdag is den donder te Mullem
laetstleden ; 2° in voege te brengen de reglementaire schikking ge
an te lluyssa gevallen , alwaar hy eenige boomen beschadigd heeft.
stemd in bovengemalde barading en betrekkelyk tot da bargplaelaen

een oostenryksche brik, an nog een drymast-schip waarvan de vlag

can шут en gedistilleerde dranken in fasten.
De beschikkingen bastaen hier in dat er geene berg-plaats van
wyn noch van gedistilleerde dranken in fusten vermogen (sic) plaets te
hebben op het grondgebied der stad , in de wooningen en omtrek
ken gelegen tusschen den Riet-gracht , de Nedersclielde en het ka
naal der Vilscherya , zonder schriftelyke magtiging van het bestier

 Men schryft ons uyt Andanaerde dat Il. Troch, pastor van
Beerleghenl , komt te overlyden.
 In den nacht tusschen den 10 еп 11 dezer zyn er de dieven ge

drongen in de wooning van den genaemden de Munter ‚ landbouwer
te Cherscamp , die, op het gerucht ontwaakt, door zyne nacht

lyke bezoekers geeyscht wierd hun brood en spek te geven , het

Ĳ

lkverhoop,ìiynheer‚dat men myn gedachtwel verstaan zal hebben,
terwyl ik myn best gedaan heb om klaar te zyn. Meer dikwils is den
goeden wil niet genoegzaam , an de beste mayningen worden ver

keerdelyk uytgeleyd ; zoo deed nog onllangs den advokaat Grover
man die wilde beweeren dat ik hein had getracht te doen plunde

niet vele woorden meer te moeten gabrnyken , zal ik verklaren
geenen scllyn van dusdanig'.` gedachten, zoo als den advokaet my
will toescliryven , gehad te hebben.
Het is niet aangenaam in dusdanige uytleggingen te moeten tre
den , maer cum vulpís vulpinandnm. Dit zy gezeyd 'sonder eenng

hoegenaemde toepassing , zoo wel als het volgende dat ik UEd. geen

ren ‚ om dat ik hem ollder de beesten-koopmans gerekend had, tar

wyl hy , even als sieur Van Poucke , burgemeester van mager lllal
aen , dertig franken voor de llarddravars van Dianlantski gegeven
had, en om dat ik had gemeld dat hy in eene olnlangs gehoudene
vergadering latyn had gesproken. Ik kan my niet inbeelden hoe dit
in da herssenpan van eenen advokaet kan uytgebroeyd worden , en

hoe hy zulke armzalige prullen in eene treﬁ‘elyke vergadering durft
vertellen. Het is als of men zeyde dat ik zou wallschen dat men da
huyzen der hooge learners Verbeeck en Kesteloot zou bestormen , om
dat zy zich als де eenigste ervarene geneesheeren der provincie aan
den minister van het inwendig hebben voorgedragen , of om dat ik
zegge dat zy het oud stelsel en den statu quo der tegenwoordige ga
neeskundìge wetgeving willen behouden. Al wat man met een ge
zond verstand en ryp oordeel hier uyt zou konnen besluyten , zon

zyn dat deze bovengenoemde genaesheeren vyanden zyn van voord~

verhalen.

Men zegt dat dikwils de genaashaaren de grootste vrees van da

dood hebben, gelyk da prokureurs des konings genieyllelyk van het
gevang. Wilde ik van het eerste preuven aanhalen ik zoll misschien
uyt onze stad niet moeten gaan ; wat de prokurenrs aangaat hier van

is men over weynige jaren ooggetuyge geweest. Zekeren ex-prokn
relir krimineel van een ex-gouvernelnent, gezworen vyand der gees
telyken, (alhoewel men zegtdat hy byna alles aan da geestelyken var
scliuldigd is), ex-sekretaris van cellen ex-bisschop, zag onlangs eenen
ezel, en .... .. maar neen, ik misgryp my, dit gaat zyne vrees niet aen;
den ex-prokurenr , zeg ik , moest , zoo men verzekert, aangehouden

worden. Den kommissaris van policia , alsdan in bediening , goeden
vriend van onzen ex-prokuraur , die hier mede belast scheen , wist
wel waar hy den vogel kon vangen , meer had liever middel te vin
den om hem te laten ontsnappen , mat hem van zyne aanhouding te

gang , verlichting en verbetering, en den advokaet Groverman eenen
regt geleerden , die niet altyd regte gevolgen uyt een gezegde weet te
trekken , en van wie aan ander , die min komplimenten maakt dan
ik ‚ misschien met eene vlaemsche rondborstìgheyd zou zeggen :
.-.Major equi' cura est quam juris et œqui.
welk latyn ik lliet wil vertalen, om dat ik nog eens van paarden zou
moeten spreken , het welk ik niet geern doen met persoonen die zoo
kittelachtig zyn , dat zy meynen dat men hun kwaed wilt , Wanneer

verwittigen. Joyst bevond den gewezenen kriminelen prokureur

men zegt dat zy van het getal der peerden-koopers zyn. Voordat: om

heyd van eenen velleplotter, de uytdrukkingen van eenen graten

zich niet te huys. Wat gedaan om uyt deze stad te geraken? De Key~
zerpoort is immers verre van de Muydepoort? Geenen anderen mid
del dan eenc chees en een peerd. Meer man heeft zulks niet altyd ter
hand ; eenen geneesheer, eenen goeden gebuer , leent zyn rytuyg en
peel-d , dell cx-prokureur wentelt zich in eene groote kapotte , en
legt zich aen de voeten van eenen herbergier die het peerd voert.

Had ik hier de inbeeldings-krsgt van eenen Coco, de welsprekend

(3)
welk hy gewilliglyk deed, maar op de vraag van hun ook zyne bors

Het zal den naam voeren vanPucha en is gebouwd voor rekening van

-’ te overhandigen , vlugtte hy op zynen zolder, van waar hy zyne ge
boren om hulp riep , het geen de dieven het hazenpad heeft doen

den pacha van Egypten.
- Tydingen uyt Griekenland melden dat den toestand van het
nieuw opgeregt ryk , dagelyks verbeterd.
‘

kiezen.
— In den avond van den 10 dezer is te Hundelghem een negen
jarig kind door eenen wagen overreden.

— Men schryft nyt Hamburg dat er in die vrye hanszee-stad twee

engelseha ingenieurs aangekomen zyn , die gelast zyn met de effen
making van den weg van Hamburg naar Hanover, ten gevolge van
het ontwerp van tusschen die beyde steden eenen weg met yzere
spoorslagen een te leggen.
’
— Eene tentoonstelling van nyverheyds-voorwerpen heeft in

~ Ы. Joseph Druwé, grondeygenaer cn schepenen van Geeraerds
bergen , is tot borgemeester der voornoemde stad gekozen ,in ver
vanging van M. Adrianus Spitaels onlangs overleden.
ll. Druwé was den kandidaat der patriotten, en heeft eene groote
meerderheyd van stemmen bekennen.
. dezen oogenblik te Napels plaats.
_ Den sultan heeft bevel gegeven van te Constantinopolen eene
 Men verneemt uytDoorny-k dat de monstering welke den koning
akademie van bouwkunde te openen.
aldaer over het schoon regiment knrassiers gedacn heeft, zeer lnys
- De pest komt zich in Dalmatien te vertoonen. Den oostenryk
terlyk is geweest. Eene groote menigte vremdelingen was derwaerds
schen onderkoning in Italien heeft die provincie door een gezond
gekomen om de monstering by te wonnen. Den koning heeft op ver
heyda-kordon doen afsnyden.
’
seheyde reyzen zyne te vredanheyd laten blyken, en is met herhaalde
vreugdegeroepen begroet geweest.
- Hussein-dey , gewezen-vorst van Algiers , troost zich over het
verlies van zyn ryk door het volbrengen zyner godsdienst-pligten.
—-— Den donder is te Vladsloo (kanton Dixmuyde) op de schuer en
Dezen Turk is thans te Alexandrie" , alweer hy op de kosten van Me‘
stallingen gevallen van den genaamden Augustinus Hommez, en
hemed-Ali-pacha gevoed word. Hussein gaat eene petgrimagie doen
heeft alles tot asschen verteerd. De schade word op meer dan 1400
naar Mekka om het graf van den profeet te bezoeken. Hoewel hy
franken gerekend.
_
reeds oud is en dat de vermoeyenissan dar reys lastig zyn , is hy nog
— Een hays met stallingen is in het gemeente Itegem (provincie
kloek en gezond genoeg om zyne wederkomst te doen veronder
Antwerpen) door eenen brand, van welken men de oorzaak niet stellen.
kent , de prooy der vlammen geworden.
____-_
-Den donder is den 15 dezer te Binche gevallen op eene hnyde
Het komité van conservatie dezer provincie heeft hat volgende
vettery en heeft de poort en den aenpalendan maar sterk beschadigd. besluyt doen afkondigen :
YACOIIB.
—. Eenen oostenrykschen kourrier heeft by zynen doortocht te
Art i. De srt. I ‚ a, З, 4, ra, 13, r4 en 15 van het besluyt der gedeputeerde
Aken verhaeld dat den verntaerden Rappo , gekend door zyne buy
staten dezer provincie, in dato 25 july 1822, als mede het besluyt van het zelve
tengewoone lichaems-kragt , gestorven is, door eenen kanonbal die
kollegie in date 15 october zelve jaar , zyn herroepen en vervangen door de vol
hem op het hoofd gevallen was , terwyl hy met den zelven speelde.
gende bepalingen.
a. De kinderen der behoeftigen die van de armbestieren ondersland genieten ,
Een hollandsch dagblad zegt dat deze tyding benevens de waer
zullen binnen de zes maanden na hunne geboorte gevaccineerd worden , door
heyd is, en dat den sieur Rappo te Amsterdam verwacht word.

dan doctor of heelmeester belast met den geneeskundigen dienst in elke stad of

- De tydingen uyt llolland melden dat de troepen op marsch zyn
om in de kampen van Ryan en Oirschoot te trekken.
-— lien zegt dat eene engelsche dame , miss Trollope , een werk

over Belgien geschreven heeft, het welk welhaast zal gedrukt wor
den.
_
-— Den baron von Neumann en den baron von Canlts , afgevaar

digd , den eenen door het kabinet. van VVeanen en den anderen door

gemeente.

3. De voornoemde geneeskundigen zullen gehouden zyn zich zonder nytstel te
begeven in de weaning der plersooncn aangewezen op de lysten die hun, in u t—

werking der art. 5 en (ivan et voormeld besluyt van den aâjuly |822 , door iet
plaatselyk bestier zullen behandigd worden, teu ayuda te vaccineren de genedie
in staat zyn die operatie te ondergaan.
4. De voornaemde geneeskundigen zyn gehouden binnen dc acht dagen na de
vaccinatie, eene tweede visite te doen.

hetgeen van Berlyn , ten eynde te Biberich ta onderhandelen over
de zaek van het Luxemburgsche, zyn beyde te Frankfort aengeko
men , na verscheyde maanden vruchteloos te hebben besteed aen

De vergoeding vermeld in het volgend artikel zal slechts betaald worden wan
neer het zal bewezen zyn dat de tweede visite werkelyk heeft plaats gehad.
5. Voor elke vaccinatie, verrigt in gevolge het bovenstaande artikel , word
toegestaan eene vergoeding van eenmji'ank. Die belooning zal voldaen worden
door het armhestier of door de emeente , о het overleggen van zesmaendelyk

onderhandelingen , welke geenen hoegenaemden uytslag gehad

sche stalen, door den belanghebbenden in do bel opgemaakt. Indien het bewezen

hebben.
_
—- De voornaamste kompagnie van zee-assuraneien te Boston komt
te beslissen dat zy eene vermindering van 5 percent zal toestaan voor
de assurancien op de schepen waer van de kapltayns by hunneterug
komst met eed zouden bevestigen dat geenen man hunner equipagle

is dat de geldmiddelen van die bestieren ontoereykend zyn om die kosten te be
strytlan,zullen de zelve zich tot ons mogen wenden, ten eynde eenen onderstand
te erlangen uyt de provinciale fonds.
6. De staten vermeld in het vorenstaande artikel zullen opgemaakt worden
volgens het hier aengevoegd model. De daer toe benoodigde gedrukte tabellen
zullen door de zorg van het provinciaal bestier aen de plaetselyke bestieren ge

aen boord of aen land sterke dranken gebruykt had. De koinpagnie

Een dobbel van die staten zal by het eyndigen van elken zesmaendelykschen

heeft dit beslnyt genomen uyt hoofde dat de onvoorzigtigheden doer
beschonkene matroozen aan boord begaen ‚ haer groote sommen had

den doen verliezen.
— De deﬁnitieve slnyting van het kongrcs, zoo meld men uyt

Weenen , is op den 12 gestald.
— Te Limehonse, in Engeland is van stapel geloopen den grootsten
stoomboot die men ooyt gezien heeft. Dit vaertuyg heeft 2000 ton
nen inhoud met twee stoomtuygen ter sterkte van 120 peerden elk.

zonden worden op hunne aanvraag.

_

term n aen het provinciaal bestier gezonden worden.

7. ¿e bepalingen van het meer beroepen beslu t van den 25 'uly , die by het
tegenwoordig niet herroepen of gcwyzigd zyn, zu lcn by voerd uring volkomen
uytgevocrd worden.
_
8. De plactselyke bestlaren der steden en gemeenten zyn belast met de uytvoe
ring van het tegenwoordig beslnyt het welk zal geplaatst worden in het Мотор-ш!
admùnsu‘atĳ‘, het zal verder gedrukt , aßekondt'gt en aengeplakt worden.
Afdruksell zullen er van gezonden worden aan de provinciale geneeskundige
kemmissie, tot informatie en narigt.
Gedaan te Gand, den 7 juny 1834.
Het komite' voornoemd,
Baron' Dz Lntaln'rs , president.

щ

kuysscher , de woorden van den gendschen Bilderdyek , dejeudige
spreek der Joanna d’Are en de zoetluydende organe van eenen pru yk
maker-ceremonie-meester, hoe zou ik hier de gestellenis van den

ax-prokuraur afschilderen !! Waerlyk zy moest niet zeer gernakkelyk
zyn voor iemand die voortyds zoo vele persoonen aen zyne voeten
gezielt had; maer hy had ook leeren kruypen en aldus was deze
houding aan de voeten van aalen herbergier van op de Beesten-_
merkt, voor hem misschien min moeyelyk. Nu, wat hier van zy of
niet, den sieur lag in zyne kapotte gewanteld in de ehees van eenen
geneesheer,en wierd aldus de stad uytgevoerd en geluld gelyk

contre-pand. Dit bewyst, zoo ik vermeyn , dat den ex-prokIureur
vrees had van aangehouden te worden.-Jam ad Asinum , dat ts......

nu den hi ha !
‚
Wilde ik hier den lof van den ezel verkondigen, ik zou maar den
Moniteur belga moeten doorbladeren , eenen senateur heeft onlangs
meer dan eene lofreden op dit lang-oorìg dier in den senaat uyt
esproken. Meer, aangezien ik geenzins over de voordeelen van
Sit dier wil handelen , laet ik de natuerkundige uytbreydingen van

Ш. Lefebvre-I‘leuret aen da liefhebbers over, en bepaal my aen myn
heel. wael , eenen ezel en eenen gewezen prokureur des konings ‚
vellenen
Arcades ambo.....

dat is den waal en zynen ezel , en niet den ax-prokureur, bevonden
zich te zamen in ean‘e street. Ik vermeyn dat men het. tot geene
schande zal aanzien met eenen ezel de street door te trekken. Nu dan
de individus waren op gang , niet in de zelve compagnie maar in de
zelve straet, en den wael die eenen koopman in kees was, stelde
zyne keel open ont in muziek zyne koopmansehap aan te kondigen.

Maar op eenmaal bleef het lang-oerig dier stil staan , en wildetn

geener manieren meer zynen weg voordzetten. Den wael over de
koppigheyd van zynen kaesdrager vergramd , begon zyne zweep te
gebruyken , maar te vergeefs; het diertje van Sancho-Panche bleef
als in de kasseyden geplant. Den ex-prokureur bemerkte dit alles
met aandacht , en eenige bewooners der straat , die ooggetuygen van
deze vertoonìng waren, meynden dat den gewezen prokureur phi
losophieke bemerkingen maakte over de koppig/negli, en zynen ge
wezen koning uen dit dier stond te vergelyken. Maar neen, men
plììlosopheert op do straten niet meer , het gewezen opperhoofd van
het gondsch parket, stelde zich in gramschap , (drift, zegt men , aen
welken hy zomtyds onderhevig is) en ging den koopman in kaes met
hevige woorden aeu:«0ntaerden botterik,zcyde Ну, bezit gy niet meer
mensohlieveudheyd?» Den wael zich in het vlaemseh hoorcnde aan
spreken , meynde dat. men eeneu kaes vraegde en geloofde zyne
koopmansehap te moeten uythalen ; hy berayde zich om eenen zyner
fraeyste kazen uyt zyne mande te halen , doch onzen ех-ргоьцгвщ

liet hem geeneu tyd , en ging voerd in het fransch z“ lloe z_vt gy wo
ontaard, en hoe kont gy uwe vermoeyde beest zoo slaan? Hoe? hoe? я

Weer op den armen man antwoorde : и Ik vraag excusie , lllynheer,
ik wist niet dat luynen ezel zulke groote vrienden had. n Of nu on
zen gewezen prokureur zulke genegenheyd voor den ezel toonde om'
dat hy met kaes geleden was , weet ik niet en dit wil ik ook niet

onderzoeken ; het is my genoeg de daedzaek bekend gemaakt te
hebben.
.
Ik zon UEd nog vele dingen moeten mededeelan , maar aangezien
mynan brief reeds zoo lang is , zou ik vreezan myne bepaalde plaats
te overtreﬂ‘en 5 ik verhoop n die welhaast in eenen volgenden toe te
zenden.

VIk druk u da hand en blyf uwen vriend.

Адам.

(4)
den den opstelt" een den anuannn.

BORGERLYKEN STAET DER STAD GEND.

Schellebelle 16 juny 1834.
.
Myuheer ,
De yv'erige geestelyke dezer parochie komen alhier eene zondag-school op te
regten, чает men reeds entrent de vier honderd kinders ziet toevloeyen om eene
christelyke o voeding te ontvangen.
Dank aen en nenhourlenden учет dier geestelyken; dank aen die zielminnende
iongheyd die haren tyd besteed om hare. jongere broedms aen de onwetendheyd
te outrukken. Mogten de parochianen eene milde hand tocreykeu (gelyk zy in
andere omstandigheden gedaen hebben), om zulke stigting meer cn meer tc doen
bloeyen l Mogtcu zy cyndelyk hunne kinders , welke 1 gehouden zyn voor God
op te voeden , geduriglyk aenporen, om die herderlyìc ouderwyzingen zonder
ophouden by te woonen , op dat zy zoo , met hun gedrag medewerkende , tot
voorbeeld zonden dienen aen de omliggende parochien welke alle nog zulke stig
tingen niet bezitten..> .
.It

Overleden van den 16 tot den 17 ‚иву.
Catherina Liebien, weduwe Klercho , oud 74 jaren , Byloke. - Pieter de Rop,
3 jaren, l'rincenhof. —- Maria Kimpe , 15 maenden, Slypsu-aet. - Francien
Hebbelynck , So jaren , particulieren , Kortrykscbestraet. - Moria Balilius .
30 jaren. nieyster, Coupurestraet. -- Rosalia Batslé, 33 jaren, Coupure. —
Joanna Wille ‚ 7 maenden , Berouw. — Jan Norré, 40 jeren , brouwerskuceht,
groot Meerhem.  Judoca de Smet , 87 jaren , St. Antoniuskae . —— Julia Мне
reel, 6 jaren, Peketlmringstraet. — Eduardus VVeyts , 3 we en ,SL Pieters
pleyu. — Cornelis Cust, 3 maenden, groot Mecrhem.  Adolphus Pauw,
8 dagen, Nederschehlstraet — Leopold l'Oiseau ‚ 6 weken, Fabriekplaels. 

Jan Yserbeyt, |7 maenden, St. Antoniuskaey. —- Amelia van Roo, 2 jaren ,
kleyne Veerstraet. -— Rosalia Schelliuck, 3 dagen, kleyn Meerhem.

BUYTENLANDSCH.
ENGELAND. - Loanrn , l5 Juni.
Het dagblad the Sun verzekert dat het van goederhand verno
men heeft dat binnen korte dagen de hollandsch-belgische zaken do
fxnitie'velyk zullcn vereñ-end zyn.
-Ь Don Karlos is te Portsmouth aengekomen. Zyn gevolg bestaet
uyt ontrent zestig persoonen.
— The Globeand Traveller zegt dat Rusland eene geldleening van
300,000,000 roebels (1,300,000,000 franken) gaat acngaen.
- In verscheyde graefschappen van Irland is er eene sehnersheyd.
van serdsppelen , en doet voor hongersnood vreezen.
- De dagbladercu van Lisbonna melden dat er eenige onlusten
in den schouwburg zyn uytgeborston , dat don Pedro tot het volk
heeft willen spreken, тает dat men hem belet heeft. De jonge ko
ningin , die er ook tegenwoordig was, is zoo sterk verschrikt ge
weest, dat men haer heeft moeten wegdragen.
Deze onlusten zyn toe te sohryven aen do ~.ontevredenheyd den
volks , hetwelk gewild zou hebben dat dou Miguel wierd aangehou
den en voor eenen krygsraed gebragt om geoordeeld te worden.
Vier dkreten zyn er in Portugal afgekondigd. Het 1c roept do
Cortez van Portugael byeen. Het 2' schaft de reguliere religieuzen
orders af. Het 3° schaft de kompagnio der vvyneu van Oporto af.
Het 4° verjaegt uyt de kamer der pairs alle de edelen die de wettig
hoyd van don Miguel herkend hadden.

KOOPHANDÈL.
PHYS DER KOOPWAREN ТЕ GEND,

can den 17 jung.
Kafé Batavia, à 37 cents. — Kale St.-Don|ingo , à 35 cents. — Kafé Brezilien,
van 3451 34 1/2 cents.-Kafé Sumatra, groenen, van 3| à 32 cents, id. bruyneu,

à 29 cents. - Carolina-Ryu , van ll. 12 à tl. 12-50. — Overjarigeu Ryst,
à tl. 10-50. — Faro-Vygen, par kabaes, 2—50.
WISSEL COURS VAN GEND, van Das I7 111111,
Amsterdam kort, |/2 °/e verlies.

И Brussel kort, 1’4 °!о verlies.

Rotterdam kort ‚ 5/8 0/0 verlies.

Parys kort, 47 1/4 G.

Antwerpen , pari.

Londen kort , Íl. 12 o7 rfa.

Belgien.
11 '
11

BOHS VAN BRUSSEL, vsn nu 17 10111.
Werkel. schuld. 52 1/2 G Sicilian. Leening |8n... _
L van 24 mill. 98 1/2 l’ Koome.
п
1831... 96 3/4 P
Act. van dc stad. 96 5/8 Р Bmz lien.
n
1824. . . 77

п

Act. van de bunk. 715

Holland.
11
Oostenr.
Napels.

Werkel. schuld. эх
Dom. losreuten. 95
Metalliken . . . . . . 101
Cert. гам. . . . . go

—- Don Miguel heeft de conditien aengenomen die men hem heeft
voorgeschreven en is den 1 juny, aen boord van fregat le Cerf, naer

Belgien.

BORS VAN ANTWERPEN, van 01111 17 Juni.
“'crkel. schuld. 192 1/2 G Spugnien. E. rente t0 Amst 75

Genua onder zoyl gaen.
VRANKRYK. — Paars , 16 Juri'.
Eene koninglyke ordonnancie van 7juny roept onder de wapens

н
Holland.
Ooslear.
11

80,000 mannen op do klas van 1833.

Polen.
Loten van 300 g. 115
Brasilien. Leen. te L. 1824. 77

- Eris grootlyks spraak van de toestemming van de koningen
der Belgen en der Beyde-Sicielen aen het tusschen Vrankryk , Enge
land , Spangnien en Portugael gesloten verbond , het welk alsdan in
plaats van viorvoudig zesvoudig zon worden.
.
-Tydens zyn verblyf alhier , heeft den koning der Belgen de
tentoonstelling der nyverheyd bezocht, alwner hy verseheyde aen
koopen gedaen heeft; onder andere heeft hy opgemerkt het brood
gemaakt van aerdappelen , het welk deel maekt van de tentoonstel

ling en dat bestemd is voor het voedsel der troepen in tyd van nood,

н

Uytgest. schuld.

.

«Europa vormt zich ,op eene langs hoe meer ||yt|lrukkelyke wyzo,
in twee stelsels van stoet; langs het Oosten zien wy Rusland, Oosten
ryk en Pruyssen , sedert langen tyd op cene innige wyze verbonden;
met deze mogendheden vervoegen zich hezonderlyk Dnytschlnnd,
Holland en een deel der kleyne stalen van Italien. Langs het Westen,
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BORS VAN AMSTERDAM, vn ou 16 so".

Holland.
11

Werkel. schuld.
Uytgest. schuld.
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Rusland.
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Hope en Comp. |02
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Brasilien. Leening 1823. . .

het kost maer vyfoentimen het pond.
'
Sedert de opening der tentoonstelling, waren dry honderd ponden

van dit brood uytgedoeld geworden aen meer dan vyf duyzend per
soonen.
«De Goutte de Spire behelst den volgenden artikel :
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Engeland en Vrankryk bekleeden den eersten rang; daer na komen
Belgien , Zwitzerland, Spangnien en Portugael. Het koningryk van
Napels mag ook aenzien worden als tot dit stelsel behoorende; de

BORS VAN PARYS _. vnl Dsl 16 sont.

vereeniging van het Oosten vormt zekerlyk in haren voornaamsten
огшвпн FONDSEN.

grondslag eene overgroote massa. De vereeniging van het Westen
heeft in deze laetste tydsomstandigbeden eene onverwachte ne' ~
groeying bekomen, en in deze zaek heeft den doortrapteu Talleyrand,
op eene blykbare wyze, een nieuw meesterstuk te weeg gebragt.
Wie zou over eenige jaren hebben konnen denken dat een innig
verbond tusschen Vrunkryk en Engeland op cene zoo spoedige wyze
zou konnen te wege gebragt worden , ingezien den :rationalen en
veranderden haet tusschen dc twee volkeren? Wie zou over zes
maanden hebben konnen gelooven dat het vierdobbel verbond
mogelyk was? Nu komt nog dc toetreding van het koniugryk van
Napels , waer aen men niet kan twyñelen , zelfs volgens zekere arti
kels van de Gazette can Augsburg. Gelukkiglyk dat men voor den
oogenblik geene worsteling te vrcezeu heeft tusschen de twee colos
sen 3 het zou eenen waren oorlog van reuzen zyn. 11
- Volgens tydingen van Algiers hadden do woorden van den
marschalk Soult in de kamer dcr gedeputeerden de bevolking krng
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tig aangewakkerd ; de houwingeu en plsntingeu gingen voord ‚ en
van alom kwamen bevelen tot het aenkoopen van gronden. lien
huys van Marseille had voor 40,000 franken 3000 gemeten lands

ADVERTENTIEN.

gekocht, welke moesten dienen om eene suyker-plantagio te stigten.
De laatste fransehe expeditie in het binnenland had op de inboor

lingen eenen grooten indruk gemaakt. De arabische volks-stammen
onderwierpen zich den eenen na den anderen , en eenen had belofd
de Franschen des noods met 1200 ruyters by te staen. Ten gevolge

JAER- EN PEERDE-MERKT VAN OPDORP.
Het plaetselyk bestier van Opdorp, berigt dat, hunne ‘aerlyksche Jaer- en

Peerde-Merkt, altyd plaetst heeft up den eersten maendag er maend july.

van dit alles hadden de handelszaken eene zekere beweging ont
vangen ; de karavanen uyt de groote woestyn van Sahara waren met

wol en olie aengokomen en belofden aen de schepen eene ryke ll
ding.

DRUKKERY VAN J. F. BLOCKEEL,
п и. sans , s” 16 'rr , am.

No

73.

DEN VADERLAN
De Belgen zyn getrouwe onderdanen.
meer zy verdragen geene slavern .
Kuna Ansi. V.

ZATERDAG 21 JUNY 1834.
v" М

BELGIEN.
Bansin. ‚ 20 Janv.
пшик nu VGLBIVBB'I‘ZGBNWOOĲIGIBI.

Zitting van den 18.
Voorzitter M. Raikem.

0m een uer word de zitting geopend. Na de lezing word het ver
slag der zitting van gisteren aangenomen.
’ _
lll. d’IIuart doet verslag over een ontwerp van wet door den mi
nister van justicia, belrckkelyk de openbare vayligheyd, voorgedra
gen. Dit verslag zal gedrukt en uytgedeeld worden.

Het order van den dag is de beraadslaging over de lynwaden en
het werk e'tou es .
l1. Bekaírt тёзка-зоне redenvoering in welke hy verklaart dat hy
voor-staender is van alle maatregelen welke onze nyverheyd konnen
voordeelig zyn. Hy zeg’. dat hy voor het verhoogen der regten op
den invoer van het werk zal stemmen.
M. de Robaulx geeft zyne verwondering te kennen van deze twee
zaken , de lynwadan en het werk ‚ te zamen te zien het voorwerp

eener beraadslaging worden. Hy vraagt eenige uytleggmgen op het
werk aen den minister van financien.
M. Eug. de Smet vraegt dat men deze twee vraagstukken van een

scheydc cn dat men zich eerst maar inet de kwestie der lynwaden
bezi
houde.van financien antwoord aan M. da Robaulx dat hy
n lleen
М. den
minister
niet gemeynd had dat men over het werk_zou gehandeld hebben en
dathy zich maar bereyd gemaakt had wegens het geen men over
het lynwaed zoo hebben konnen zeggen. Ну vraagt dat men zich
heden alleenelyk met den voorstel van ll. Alex. Rodenbach bezig
h oude.
Ы. ‚dies. Rodenbach geeft eenige uytleggingen nopens zynen voor
stel , en zegt dat hy in geenar maniere het tegenwoordig stelsel van
douanen heeft willen omver werpen , maar dat hy getracht heeft de
nyverhayd , die sedert 1814 zoo veel geleden heeft tar hulp te komen.
M. de Robaulx vraegt dat men zich uytsluytelyk met den voorstel
van Ш. Alex. Rodenbach bezig houde.
M. латы ondersteunt deze vraag.
_
l1. de Foere zegt dat de centrale sektie de dry voorstellen afge
scheyden gelaten heeft, en dat het volgens het ontwerp dcr centrale
seklie is dat men over de lynwaden moet beraadslagen. Hy geeft
voorders te kennen dat zyncn voorstel niet verschilt van den genen

van il. Alex. Rodenbach , ten zy in de wyzo van de regten te ont

r

Dezen voorstel word aengenoinen. Het vraagstuk der lynwaden
zal een ontwerp van wet op zich zelven uytmaken.
De beraadslaging word op dit ontwerp van wet geopend .
Щ. da Robaulx spreekt ten voordeele der verhoogingen van regten
op den invoer van het vremd lynwaed. Ну zegt dat het noodig is dat
men het stelsel van Vrankryk volge indien man zich voorstelt een
koophandel-verdrag met die mogandheyd te maken.
M. Alex. Rodenbach houd staan dat zynen voorstel den besten is enf
den genen schynt to zyn welken man zon moeten aeniiemen.
M.den minister van het inwendig ondersteunt dezen voorstel om
dat de wet maar eene wet moet zyn die alleenelyk voor eenigen tyd
zal in voegen blyven.

M. de Едете vraegt dat men de regten op 10 ten honderd stalle.
M. Dumont zegt dat het beter ware den voorstel van M. Roden

bach aen te nemen , die de regten op 7 ten honderd bepaald.
De kamer is niet meer in getal om te beraadslagan 5 de zitting
word verschoven tot morgen.
Zitting van den 19.

De zitting word om een ner geopend. _ Na de namelyke oproe
ping word hat vorsleg der voorgaande zitting gelezen en aangenomen.
De kamer besluyt dat de beraadslaging over de communale wat
dan l july zal beginnen.
.
Het order van den dag is het voordzetten der beraadslagingen
over den voorstel van h1. Alex. Rodenbach , betrekkelyk hat vremd
lynwaed.
Er is besloten dat de inkom-regten zullen verhoogd worden , nu
moet er vastgesteld worden op welke wyze zulks zal geschieden.
De kamer hesluyt dat het by het gewigt en het tellen der draden
zal geschieden.
Ziet hier de verdere aengenomene artikels.
Art. l. Door verandering aen den tarief die tegenwoordig in voe

gen is , zullen de stoffen van vlas , kamp en werk , ruw ,. geverfd of
gebleekt, tyk, witte of gedamasseerde lynwadan en in het algemeen
alle de lynwaden van welke het vlas, kemp ofwerk dehoofdstofnyt
maakt , alhoewel zy met andere stoffen gemengeld zyn, belast zyn in

evenredigheyd van den volgenden tarief.
Het ruw lynwaed in stukken, van min dan 8 draden; voor 100 kil.
inkom-regt 30 franken , vryen uytvoer, transit 25 centimen.
Lynwaed van 8 tot 12 draden: inkom-ragt 50 franken , vryen
uytvoer , transit 25 centimen.
Lynwaed van 12 tot 16 draden : inkom-regt 100 franken , vryen
uytvoer , transit 25 centimcn.

Lynwaad van 16 tot 18 draden : inkom-regt 140 franken , vryen

vangeli.
m. de Robaulx , en zegt dat hy , voor het geen het verhoogen der

uytvoer , transit 25 centime".
_
Lynwned van 18 draden en honger : inkomregt 220 franken ,

inkomregten op het vremd lynwned aangaat, zich met den voorstel

vryen uytvoer , transit 25 centiman.

11. dm minister der ﬁnanciert spreekt ten voordecle dar vraag van

veu M. Alex. Rodenbach vereenigt.
lt. den minister van het inwendig gelooft dat het beter zou zyn twee

verschillige ontwerpen van wet voor te dragen , cen voor het lyn
Waed en een ander voor het geen het werk aangaat. 0p deze wyze,
zegt hy , zou elken afgevaardigden ieder vraegpnnt op zyn zelven

beraadslagen , en het een konnen verwerpen en het ander aannemen.

Gebleekte , ongeblaekte , gedrukte of geverfde lynwaden. Regten
de helft meer dan op de ruwe lynwaden.
De zitting word om vier uren gesloten.
Den dag op welken den koning heeft voorgenomen zich op reys

naar de Vlaenderen te begeven , is nog niet vastgesteld.

w

AEN DEN OPSTELLER VAN DEN FADERLÄNDER.
Ziet hier het vervolg der les uyt den katachismus der francs-ma
çons, betrekkalyk hun gastmael, dat ik de eer heb UEd. toe te zenden.
1k heb u reeds van de eerste gezondhayd gesproken, ik leet hier nu.
volgen het geen den katechismns van de andere zegt :

die den Gn. 0.'. uytmaken en der korps-oversten van het order ; der
verschoyde gewoonten in de Nederlanden. Wy zullen hier by voegen
deze van alle Venerabelen MBL'. der logen , deze van alle de logien

der korrespondenteii , deze der vremde ordena, bezonderlyk deze
van den G.‘. O.‘. van wie wy onze konstitutien hebben. Wy zullen
hier de wenschen byvoegcn voor den voorspoed van het order in

TWEEDE GEZOIDBEYD.

Gemeenelyk voor het gemak der tafelgasten, en om den dienst niet
te onderbreken , beveelt den Venerabelen de tweede gezondheyd ,

zoo haest de eerste gedronken is.
Indien hy niet geraedzaeni oordeelt van onmiddelyk te schieten

(gezondheyd te drinken), is het de gewoonte van de werkingen te
onderbreken.

Wanneer den Venerabelen de werkingen onderbroken heeft voor

het algemeen. Dat de broeders van de eene en andere kolonna zich
met my vervoegen om het grootste vrymetselaorsch en broederlyk
vuer te geven.

Men schiet deze gezondheyd en man juycht toe gelyk in de eerste.
Indien er eenige broeders aanwezig waren wiens gezondheyd reeds
geschoten is , in hoedaniglieyd van oﬂieier van den Groeten-Oosten ,
Venerabelen der reguliere logíen of gedeputeerden der logien , deze
broeders moeten geene gezondheyd drinken noch moeten zich op

aleer hy de tweede gezondheyd instelt, moet hy de werkingen doen
herbeginnen, en alsdan zegt hy :

re ten.

Broeder eersten, en gy broeder tweeden surveillant, noodigt da
broeders
eene
en andere
kolonna
ayt om te chargeren en te
Yali
nerenvan
voordede
tweede
verpligtende
gezondheyd.

bedanken 3 eenen van hun voerd het woord. Gedurende deze badan

se surveillanten volkomen aen dit verzoek.

Den Venerabelen: Myne broeders laet ons chargeren en aligneren.
Als alle de broeders gechargeerd en gealignerd hebben , maken do
snrveillanten zulks aen dan Venerabelen bekend.
Den Venerabelen . De tweede verpligtende gezondheyd welke ik het
voordeel heb voor te stellen aan deze eerbiedweerdìge werkzaal is

de gene van den Groot-Meester van het order der Vrymetselaren in
dit koningryk ; van de representanten en adjointen 3 der ofﬁcieren

itis de toejuyching geeyndigd is vragen zy om de vergadering te
king moeten alla da broeders regt stacn.
Wanneer , na de gezondheyd geschoten te hebben , de toejuychin

gen goeyndìgd zyn , gebied den Venerabelen' deze toejuyching te
dekken.
Den Venerabelen geeft eenen hamerslag en zegt : Broeders laat ons

onze plaatsen hernemen.

_

Alsdan hangt het van den Venerabelen af de werkingen te onder

breken of in voegen te laten.
nanna onzosninmi.
0p den oogenblik dat de surveillanten het geraedzsem oordeelen ,

í. 2)
2-»1llen verzekert dat de nytdeeling der yzere krnyssen in de dagen

— Benen ingezetenen dezer stad, die aen de Koeypoort eene fa

van september zal plaats hebben.
 ll. Kauffmann komt naar Madrid te vertrekken , met eene koor
handel-zending gelast zynde. Hy zal, zegt men, de voornaamste koop
handelsteden en zeehavrn bezoeken,en zal alle de noten welke hy zal
ingezameld hebben aen het gouvernement overzeuden , met aenwy

briek deed bouwen , is er den 17 in den namiddag op straet schielyk
overleden; peg zynen zwager en geassocieerden was over een paar
Weken eene dergelyke schielyke dood overgekomen.
 Den sieur van Alstein , die zoo men zegt , nog altyd eenige hoop
voedde van alhier te mogen verblyven ‚ ziet zich eyndelyk vervan
gen. Ш. Coppicters , sedert eenige dagen alhier aangekomen ‚ heeft
reeds zyne bediening van inspekteur der belastingen , douanen en
accynseu beginnen nyt te oeffenen.
-— lIet bouwen van een laboratorium in onze citadel is aanbesteed
en aan den tnetsers-baes Colpaert , woonende aan de Brugschepoort,

zing der konsuls welke het noodzakelyk zou zyn in Spangnien te be
noemen.
 M. Goblet, in zyne hoedanigheyd van generaal van genie, guet
eene inspektie-reys doen , om alle de sterke plaatsen van het ryk te

bezigtigen.

'

— Eenen der bezonderste bouwkundigen dezer stad , M. Van der

toegewezen. Voor wat het timmerwerk der citadel betreft , het zelve

Straeten , komt te overlyden.
liet is M. Van der Straeten die de plans gemaakt] heeft van het

is aengenomm door den timmertuans-baes Loucke.
 Ziet hier de lyst der pryzen en pryswinnaren in de verloting
der door de lllaetschappy der Канат-{сидел aangekochte sebilderyen,
van den 18 dezer.

pnleys der Natie, het hotel der Munt, van het paleys van den prins

van Orangnien te Brussel en te Tervueren , van het paleys van den

Arßhden M. Karel Manilius , grondeygcnaer, een Onweder, door Ducorron , van

koning , van het nrtsbissehoplyk paleys te Mechelen , van de serrait
der hoogesehol «van Leuven en van het godenkstuk van Waterloo.

l

.

3:0 Aïn M. van Lemmens , brouwer, een Landgezìgt, door Delveaux, van

— Eenen kapiteyn der kurossiers is voorleden zaterdag naar het
USSC .

за Aen M. Coomaus , veriﬁcateur der registratie ‚ het bezoek van groot-vader,
door De Block „ van Gend.
4° Aan M. Joseph Gerard ‚ bedienden in het gouvernements-hotel , Belisas're,

hospitaal gedragen , als door eene hevige kra nkzinnigheyd aangedaan.
Men zegt dat hy allejaren , ontrent den lSjuny , verjaardag van den
slag van Waterloo , eenen dusdanigen overval krygt , welken maar
eenige dagen dnert. Inderdaad den kapiteyn is byna genezen.
 Er is kweslie van uyt het kurassiers-regiment , het welk gedu
rig vermeerderd word, de schoonste mannen te trekken , tot het
opregten van een regiment karabiniers.
_
- De kommissie van nyverheyd vereenigt zich dagelyks, en houd
zich sterk bezig met de vmeg der Eabriekanten. Men verzekert nog
tans dat de kommissie den invoer der vremde katoenen niet wilt

verbieden.

door P. van Hansselaere . van Gend.

5ц Aen M. Booman-Deblock , de gebeden, door I. Sacré , van Gend.
6“ Aan M. van Remoortere, advokaet , dc kerk van het H. Кнут te Luyk, door

De Noter, van Gand
‘
7° Aen M. шипящие Bouver, de zamenspmk ‚ door De Noter , zoon.
8° Acn iofl'rouw knar ‚ _de eb der zee , door Lampe, van Gend.
GgedAen M. Alterman ‚ zoon ‚ schilder; een Lcmdgezígt , door E. de Vigne, van
n . Aan M. В. Broekman , koopman, den саммиты, door joﬁ‘rouw Издан,
elo#

van Brussel.
не Аеп M. Marrois, doctor te Eecloo , eene vae: met bloemen, doorjoﬂ'rouw

`

Everard, van Aetli.

u" Aeu 'oﬂ'rouw Trossaert-Haek , de Chevreuse , een bedryf ну! den hertog

GEND , 21 шит.

van Rt'eheds'eu , door Ditlens , van Gend.

Wy meynden dat , even als voorgaendelyk , de openbare Ы—
bliotheek een afdruksel ontving van alle besluyten en reglementen

— De overeenkomst van naam is , over eenige dagen , byna de oor
zaek geweest van onlusten te Kortryk. Eenen geestelyken dezer stad,

welke de regentie doet drukken , maar wy zyn wel bedrogen. Van

N. Elsen-Kerokîhovo, kapellaen van St.-Nikolaes alhier, had zich naar

alles wat er sedert het’jaer r1819 gedrukt is , wegens het geen de po
licie aengaet, vind men niets in de bibliotheek.

Kortryk begeven , en .zynen naam die op de lyst der reyzigerz stond,
had rdoen golooven dat het den scheurmaker Helsen van Brussel was.
Eene zamenrotting vormde zich en men wilde zich tegen den nieuwen
apostel (zoo noemde men denaengokomen) verzetten. De tusschen
komst van den pastor van St.-Martens is noodig geweest om het volk
te doen gelooven dat M. Elsen van Банд ‚dan sieur Helsen van Brussel
niet ‚was.
-— De hollandsehe ﬁskale agenten ‚komen Il. Dn Bosch , direk
teur .der Wateringen , te bedrcygen _dat zy zyne goederen , die in
llolland gelegen zyn zullen ‚verkennen , indien by zyne belastingen
niet behielt. Ш. Dn Bosch heeft door eenen :briefvnen den ontvanger
der direkte belastingen geantwoord , gelyk het uen eenen Belg be
taemt , wiens goederen en eygeudotumen door de Hollanders ver
woest , verbrand en uytgeplunderd zyn.
- Мец sehryft ons van de grenzen dat alles wat lwy van de vreed

Wy roepen de nendacht onzer regentie over dit punt en verliepen

dat zy in dit gebrek zal voorzien ; het zou immers meer dan eens
konnen gebeuren dat men eenig reglement of besluyt zou willen na
zien , en nu is men er van beroofd of is men gedwongen eenen po

licie-komtnissaris te gaan lastig vallen.
—- Over eenige dagen is alhier eenen Franschman aangehouden
verdacht van diefte, met mem Alexander Gauchet, die by eenen
koopman dezer stad als koinmis diende.‘hlen heeft ondervonden dat
dezen persoon eenen ontsnapten galeyboef is die voor eeuwigduren
den dwangarbeyd'in Vrankryk veroordeeld was , en zich onder eenen
valschen naam een pasport had weten te verschaffen.
‘lien zegt dat het ontdekken van eenen brief, welken eenen zyner
medemakkers nyt Vrankryk hem geschreven had , tot zyne acnhou
ding heeft aenleydìng gegeven. Volgens dezen brief was er eenen
aanslag gesmeed om eenen heer dezer stad te bestelen.
-— Eene naeyster , die sedert langen tyd by eenen winkelier in de

Paelepelstraet op St. Pieters van tyd tot tyd geld stool , is op de daad
betraept , aengehouden en in hechtenis gezet. Men heeft zegt men in
hare woonst eene kous vol kroonen en vyffranks-stukken gevonden.
 Een hevig gevecht heeft dan 18 , ontrent de Muydepoorte ‚
plaats gehad tusschen twee benden vrouwspersoonen. Van beydo
kanten is er bloed gestort nyt neus en mond, en eene menigte mut
sen zyn aen stukken gescheurd. Dit gevecht schynt tot oorzaek ge

hadlze hebben den leegeu loon voor .welken een deel dezer vrouwen
wer te.

en bezonderlyk«wanneerer geenendienst te verrigten is , geeft dan
eersten surveillant eenen hamerslag , die door den tweedeh gevolgd
word , en welken den Venerabalen herhaelt.
Den Yenerabelen : ‘Vat vraagt gy broeder eersten surveillant ?

Indien de werkingen onderbroken zyn , den eersten `surveillant
verzoekt den Venerabelen de zelve te doen hernemen.
Den Venerabelen i Myne broeders, op verzookvan den broeder eer
sten surveillant, worden de onderbrokene werkingen hernomen.
Den eersten Surveillant : Zeer Venerabelcn , gelief te doen char
geren en alígneren voor eene gezondheyd welke den broeder tweeden
surveillant , den broeder orateur en ik-de gunst zullen hebben van
voor te stellen.
‘

Den Venerabelen . Broeder eersten surveillant, maakt de gezond
beyd bekend die gy wilt voorstellen.
.Den eersten Surveillant : Het is de uwe, zeer Venerabelen. - Myne
broeders staat regt en aen het order; den dagen in de hand ! ‚— De

heden en vervolgingen yder Hollanders, Iten opzigte der Belgen , ge—
zeyd hebben , echt is.
v
- In de zitting der kamer van den 17 heeft M. Eug. de Smet nog
eens de stem opgeheven ten voordeale der onderdrukte gendsche

stokers. Alhoewel de plaets ons ontbreekt oln zyne redenvoering in
het geheel lesgeven , konnen wy niet nalaten van eenen uyttrek er
van hier te laten volgen.
Ik nemedeze gelegenheyd waar , heeft hyygezeyd, om myne
vraag aan den minister van het inwendig te vernieuwen, op dat hy
eene oog van medelyden zou slaen op de ongelukkige stakers van
Gand , die, _door een reglement van die stad op het octroy, beroofd
zyn van de ‚voordeelen en weldaden dernieuwe wet, en op nieuw

vlaams шпаны».
Eenigen tyd nadien geeft den Ven'erabelen op nieuw bevel van te
ehargeren en ~te aligncreu.

Als het bevel uytgevoerd is stelt hy de gezondheyd voor van den
eersten en tweeden surveillant. —-— Den broeder orateur en den broe
der geheymschryver herhalen dit bevel.
Den Venerabelen kommandeert deze gezondheyd. Alle de broeders
blyven nederzitten ; de surveillanten alleen staan regt.

Den broeder eersten surveillant voert het woord om de vergade
ring te bedanken, en den Vencrabelen doet de toejnychingen dekken.

.

vvrne oazoanaaro.
Onmiddelyk na de ‚voorgaande gezondheyd, of op eenen oogen

blik die hem meer geraedzaem voorkomt, beveelt den Venierabelen
de gezondheyd der broeders visiteurs. Gedurende deze gezondbeyd
staande visiteurs regt ; eenen van hun moet bedanken. Den Yene
rabelen doet de toejuychingen dekken.

gezondheyd welke dan broeder tweeden surveillant , den broeder

Men voegt by deze gezondheyd de gone derkorresponderendelo

orateur en ik het voordeel hebben voor te stellen , is de gene van den
zeer Venerabelcn die de werken bestiert van deze eerbiedwaardige

gien „паек indien er noch visiteurs noch korresponderendelogiel
zyn , men maekt in de zesde gezondheyd geen gewaeg van de aﬁ

werkzaal ‚ en deze van alles wat hem kan‘toebehooren; wy bidden u

eieren der logie. Den orateur moet het woord ‚voeren om tebe

van u met ons te vervoegen om het allerbeste voer te geven.
Den tweeden surveillant en den oratenr herhalen dezelve woorden.

danken.
Na de gezondheyd der visiteurs, ‚indien er broeders zyn die eenige

Den eersten surveillant kommandeert de exercitien , en geeft bevel

liedekens te zingen of eenige bouwkundige stukken‘te lezen hebben,

voor de toejnyching en den riool.
Gedurende het drinken dezer gezondheyd blyft—den “впадинами

zymogen zulks doen mits hier toe het woord eenden Yenqrabqlen

nederzitten. Hy bedankt alsdan de vergadering en elk herneemt щупе
gewoonelyka plaets.

‚te-vragen.

tiet is ,zelfs de gewoonte van ‚hier eenigadiedekens teziugen die
voor de vryfrnetselary gemaakt zyn.

`

(3)
in de slaverny der hollandhsche wetten geworgen zyn , en op dat hy

вцутЕЫЬАпвзсн.

het besluyt , by welk dit reglement is goedge eurd , zon intrekken.

» let regt te doen aen reklamen die die zoo sterk gegrond zyn als

ENGELAND. - Leunen , 16 soar.

die der stokers van Gend , zal den minister eenen akt herstellen die

Den spaenschen ambassadeur met synen geheymschryver ,
hebben zich nen boord van‘den Donegal begeven alwaer don Karlos
zich bevind. Er is aen het hotel, George genoemd , eene eerewacht
geplaetst. Men geloofde dat _don Karlos met den ambassadeur zou aen

menzonder overdrevenheyd willekeurig mag noemen; want het is on
wederleggelyk dat hy geheel tegenstrydig is met de bestaende wetten

op deze materie, die in uytdrnkkelyk termen inhouden dat de_regle
menten op het octroy in geene dispositien mogen tegenstrydig zyn
aen de wetten en reglementen hetrekkelyk de verscheyde regten die
ten profyte van den stoet geheven worden. n
Deze woorden geven den opregten toestand onzer stekers te ken

land gestapt zyn , maer den afgezant is alleen terug gekomen.
Men verzekert dat men don Kar-los eene declaratie heeft willen
doen teeken gelyk men aen don Miguel gedaen had , meer dat hy
zulks geweygerd heeft ‚ endet het hier aen is toe te sehryven dat hy

nen en niet tegenstaende dit, komen zy hun proces by het tribu
nael van eersten aanleg te verliezen. De regtsbank is van het gedacht

цеп land niet is gekomen. Eene groote menigte nieuwsgierigen had
zich naar de have begeven.

van den minister geweest. Wy verhopen dat de stokers hierom nog
tans den moed niet zullen verloren geven, en tot het hof` van cassatie
hunnen toevlugt zullen nemen; het zou immers de eerste mael met
zyn dat men by dat hof een vonnis zou aantreffen dat met het geen
van M. Van de Velde niet overeenkomst.

Den Globe zegt dat het waerschynelyk is dat don Karlos naar
Amsterdam zal zeylen. Llly wilt geene lioegeuaemde condition onder

te‘eken.

’

’‘

‘

—- In de gemeente-kamer heeft den kolonel Evansden voorstel
gedsen om op te houden‘mel de jaerlykseho betalingen van Engeland

— Het Анион-рт}: Nieuwsblad bewyst in zynen N“ van dynsdag 17

aen Rusland , kragtens het traktaet vsn 1818. Den kolonel zegt dat

juny , dat het weynige kennis heeft van den toestand onzer Vlaen
deren , terwyl het zegt и dat de bggeloovigheyd wedyvert in Vlaende
men met de ongodsdiemtìgheyd. n - Zulke woorden wederleggen zou
van onzen kant bewyzen dat men eenigzins geloof een de zelve zou
kunnen hechten ; wy halen die alleenelyk aen om te doen zien hoe

Rusland dit traktaat geschonden heeft, weygerende zyneaenkleving
tot de dwangmnetregels tegen Holland en vernietigende de nationa
liteyt van Polen. Lord Palmerston heeft zich tegen de aenneming
van dien voorstel verzet, om dat hy niet denkt dat de goede trouwv

men wegens onze Vlaenderen in het katholyk Antwerpen schryft.

hadden gesproken in den zin van den kolonel Evans, is men ter
stemming overgegaen , en den voorstel is verworpen.

van Rusland kan verdacht zyn. Na dat den kolonel Davies en lll. llame

- Eene deputatie van het plaetselyk bestier van Lillo , heeft zich
b_v den koning begeven om de acndacht van het gouvernement in te
roepen op den droevigen toestand der landbouwers dier gemeente,

Van den 17.  De persoonen die te Portsmouth aen boord van den

Donegal geweest zyn , zyn alhier terug. Men is nieuwsgierig om te

welke altyd hunne landen en wooningen onderwaterd zien en geenen
ander bestaenmiddel hebben dan ’s konings bezorgdheyd. De veroor

weten wat er van don Karlos zal geworden.
- Den hertog van Saiten-Meiningen , broeder der koningin , is

zaekte schade moet nlleenelyk worden toegeschreven aen eene vnyge

alhier aangekomen.

vraekzucht der llollanders van Lillo , en gelyk wy vroeg of laet met
Willem zullen moeten afrekenen , zullen wy konnen reklameren
over de verschotten welke wy aen de slugtoffers zyner vraekzueht

_

`

— Het sehynt nu zeker dat de conferentie hare onderhandelingen
niet gaet heruemen.

-

`

- Een groot middagmaal zal den 25 nen den generaal Mina gege
ven worden. Sir Francis Bordet zal voorzitten. ‘

gedaen hebben.
- Het zwitzerscb kanton Soleure heeft het patentregt geheel af
geschaft.

- De gewezene keyzerin der Franschen , de artshertogin Muria

BORGERLYKEN STAÈT DER. STAD GEND.

Louisa , is door de akademie van Sint-Lucas te Roemen onder
derzelver professors benoemd , niet alleen voor de bescherming wel
ke zy aen de schoone konnten verleend meer ook voor hare merk

weerdige bekwaamheden in de schilderkunst.

den den Opstel!" een den Vanannnnna.
Gend , lgjany 1834.
- Mynheer,
Alhoewel ik my zeer zelden bekommer met de nienwmaren en redeneringen
de rGendsche Gazette, zou het my evenwel nu niet onaengenaem zyn door de tus

schenkomst van uw aenbelangend nieuwsblad te mogen vernemen of voormelde
Gazette in haren artikel van 17 dezer , beginnende met de woorden s W

heb

ben reeds melding gemaakt van een vonnis onzer korrektionncle regtban u ¿n
eyndigcnde met de gene и lets het Welk'de regtbank voor eene grove en eer
schendende lastering heeftbeschouwd »met even zoo wel hetgercgtshofals de be
schultligende party , heeft willen beledigen; en , van weer zy thans mag verno
men ‚ of wanneer gedroomd hebben, dat er te Meerendré , geboorteplaets van
den veroordeelden klerk van den heer Voortman , welkers grootmoeder bekend
onder den naem van Illoeyken van [достану/шт ‚ gedurende meer dan 30 jaren ,

met den stok in de hand en den broodkorf aen den arm , de zes wyken der voor
melde arochie Meerendré, alle weken zeer nauwkeurig en regelmatig door
wande d heeft ‚ eenen w k zoude bestaan , genaemd de Uobbelsmlie , en in wel

ken , Moeder Gazette wi t doen gevoelen , dat er eenen grondeygendom die aen
den gevonnisteu van Lovendegbem zoude toekomen , en door den brouwer van
Schauwenber e , vader , bezeten word, zoude gelegen zyn ?
Aenveerd ,

ynheer ,y enz.

"'

Houwelyken van den 18 jung.
Petrus Haentjens, oud 32 aren, soldaat, met Cecilia Houseele, 35 jaren ,’
fabriekwerkster, beyde korte yngaerdstraet.-Celestinus de Clercq, 36 'aren,
timmerman ‚ buyten de Brugschepoort , met Felicita Bouvier, 39 jaren, ienst
‘ meyd, Commercieplaets.— Petrus Ленск, agjarcn, schoenmaker, Abeelstraet ,
met Virginia de Rudder, 23 jaren ‚ fabriekwerkster, Karrestraet. — Ludovicus
Druant, 36jaren, luytenant byde douancn. met Virginia van Beveren, 33 jaren ‚
bezondere. - Joannes-Ba tiste Gavel , 26 jaren, soldact ‚ met Maria Tonnelet ,
23 jaren , weefster , bey e Palingstraet. - Daniel Verkammen , З: jaren, sto
ker, te As er ‚ met Maria Plus, 23 jaren , zonder beroep, St..Pieters-Vrouw
straat - apoleon de зонды, 24 jaren, kleermaker, met Isabella Geete , 17 ja

ren, naeyster, beydc Ottogracht.  Josephus de Backere 25 jaren, katoen
spinner, Wellingstraet, met Joanna Hip, 20 jaren, ‚strykster, Coupure. —
Petrus de Brabander, 28 jaren, landbouwer , te Wondelghem , met Sophia
la Boy, 25 jaren , hovenierster , te Royghem.

Oiferledene van den 18 tot den 19 fung.
Jan cordonnier, oud 36jaren , schoenmaker, Ba attestraet. ~ Pieter Gavel,

32 jaren, daglooner, Lakemerkt. — Brigitta van Gelderen , 33 jaren, dienst
meyd ‚ Ryke-Clarastraet. — Eduardus Kuyl, 23 meenden, kort Schipgracht. —
Maria Dauwe ‚ 29 jaren, dagloonster, St. Salvatorstraet. — Francien Dboeker,
2 jaren , Lindeley.-Constaminus Robert, r jaar, buyten de Antwerpschepoort.
 Josephs Verest, r jaar, Roode-Torenstraet. — Catherina de Meyere, we
duwe van Potelsberghe, 62 jaren ‚ Ouderbergen. — Anna Geldof, 3 maenden ,
Krommenwnl. — Dominicus Boekstaele , ю maenden , Ykslraet.  Barbara de
Lamotte, 2 jaren, Verkenssrege. — Maria Dhooghe, 74 jaren , provenierster ,
Vlsmerkt.  Theresia Marlier, 2o jaren, Coupure. -‘— Jodocus de Keyser,

78 jaren, Byloke.
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’

ten doen het zelve met de surveillanten , en den broeder ceremonie

Deze gezondheyd is de gene der officieren en leden der logic. lien
voegt hier by deze der broeders die nieuwelings zyn aenveerd gc
worden , indien er zyn.

Het zyn denVenerabelen, de surveillanten en de-broederl-visiteurs
die deze gezondheyd voorstellen. De officieren en de leden der logie
steen regt. v.Den broeder orateur doet de bedenkingen voor de ОШ—
cieren , het oudste lid voor de leden , en eenen der nieuwelingen ,
indien er zyn , voor de anderen.

meester stelt zieh in het midden van hun.

‘

Den Venerabelen . Broeders eersten en tweeden surveillant ‚ de
laetste verpligtcnde gezondheyd is de gene van alle de metselaren die
op den aerdbol versprejd zyn,zoo in den voorspoed als in den tegen

spoed. Laten wy onze wenschen _stieren tot den grooten Bouwkun
digen der vvéreld op dat het hem gelieve de ongelukkigen ter hulp te
komen en de reyzigers tot eene goede have tebrengen. Noodigt, bid
ik u, de broeders van de eene en de andere kolonne uyt, dat zy zieh

met_ons vervoegen om deze gezondheyd met het beste van alle de
ZEVENSTB EN LABTSTE GEZONDHEYD

voren te schieten.

Eyndelyk verzoekt den Venerabelen den broeder ceremonie-mees
ter de broeders servanten binnen te brengen , die hunne vaendels
(serveeten) en hunne kanonnen (glazen) moeten mcdenemen.
Wanneer zy binnen getreden zyn en zich langs het westen tusschen
de b_eyde „sprveillanten geplaetst _hebben , geeft den Venerabelen

eenen slag met zynen hamer en geeft bevel van te chargeren en te

Den Venerabelen zingt alsdan het volgende liedeken , dat in cheer

door alle de broeders herhaald word.

"

Frères et compagnons
De la maçonnerie,
Sans chagrin, jouissons

aligneren voor de lnetste verpligtende gezondheyd.

Derbroeders surveillanten geven elk eenen slag met hunnen hamer
en maken het bevel van den Venernbelen bekend.
В” Kenerabelen :Myne broeders, laet ons chargeren en ‚aligneren.
(Als eenieder een dit verzoek volkomen heeft , zegt hy) : Regt op l а

1’0Ёге.;‚дцп.;1еееп in ‚de hand.

De surveillanten herhalen deze woorden.

.

l

Des plaisiis dela vie.
Munis d'un rouge bord ,

Que par trois fois le signal de nos verres
Soit une preuve que, d‘accqrd,

Neus buvons à nes frères.

enleder staet alsdan regt , geeft eenen hoek van zyn vaendel aen
пупе geboren langs den regten en linken kant , neemt ook eenen
hoek van .hun vaendel in zyne linke hand ‚ het welk nogtans niet

belet van in de zelve hand d_en degen te houden. De broeders servan

Joignons-nous main en main;
Tenons‘nmuﬁrmes ensemble,
Renden: grâce au destin
Da nœud qui nous rassemble;

.

l2)
stad ‚ by dusdanige gelegenheden gedaan worden , te отец—иены).

Iì- Zaterdag omtrent den avond meynde M. Gendehien te paard te

На zegt dat zommige gekende orangisten geweygerd hebben

springen om een wandeling te doen ‚ maar zyn paard , zieh voelen—

de door eene vlieg, zoo man meynt , gesteken worden , regt zieh op,
werpt zynen ruyter af en valt op hem. By het opregten heeft hat
peerd Щ. Gendenbian eenen lsevigen stamp in de zyde toegebragt.

van in de гейш; der geboorte deel te nemen. .

Hen heeft den gekwetsten seostondsbloed gelaten , en men gelooft

velyk tot Bisschop van Brugge benoemd is.

dat dezen voorval geene verdere gevolgen zal hebben.
Op den zelven dag was aen B1. Ch. de Brnuckero eenen dergelyken

uytslag van het concours bekend gemaekt. Wy zullen in onzen vol

—-— De tyding is alhier uyt Boomen aangekomen , door welke Z.

Hoogw. Mgr. Boussen, bisschop in ранили van Ptolemnls , definitie
- Heden te middag word in het bisschoptyk рану: мыл den

voorval overgekomen. Bl. de Bronckere was in een ligt rytuyg uyt

genden N“ de namen bekend maken. In onze diocesie zyn er zes pas

gereden , en op eenmael begon zyn paard te steygeren en brak met

toryon open , en in de diocesie van Brugge dry.
-- Eene moord is zondag , om elf uren des avonds , aan de Ke
telbrug alhier begaan. De bezonderheden welke wy aangaande de
zelve ontvangen hebben,komen niet zeer wel overeen ; men kent nog
niet wel welk de uurzaek dezer moord is.
Den moordenaar is den genaamden Michiel de Lange hoornblazer
by het 3° regiment, die zynen sabel dwers door de barst van den ver

zyne achterste poelen een deel van het rytuyg. M. Ch. de Brouckare
die uyt. zynen cabriolet gesprongen was om zyn peerd tegen te

houden , heeft van het zelve eenen herigen stamp op zyn been
ontvangen.

Den toestand van beyde deze heeren is heden voldoende.
- Eenen pragtigen waterval, die door Willem in het kasteel van

Laeken vernietigd was , komt op bevel des konings hersteld te
worden.
‘
'
--Eenige persoonen zyn aangehouden als verdacht van diefte. By
eenen der zelve heeft. men verscheyde voorwerpen gevonden die by
den juwelier , M. Dierickx, over eenige da en gestolen waren.

moorden gestoken heeft, op den oogenblik dat dezen van het Ketel
vestje kwam om langs St-Pieters zynen weg voord to zetten.
Den dader dezer moord en een ontuchtig vrouwsparsooa , Catha—

rina Waldrick genaamd, verdacht van in dit scholinstuk medapligtis

_

te zyn, zyn aangehouden en bevinden zieh in de handen der днище,
Den vermoorden persoon was eenen daghuermen Pieter Шпиц,

— M. Simons, vertaler by het hof van appel, is zaterdag in de

genoemd , oud 69 jaren. Het lyk is dadalyk neer de путанным“

 Zeven pruyssische overloopcrs zyn alhier aangekomen.
zitting schiclyk overleden.

‚

— Sedert verscheyde dagen werkt men met bezonderen vlyt aen
het leggen van dan _yzeren weg te Vilvoorde..

— Vrydng in den namiddag , is den genaemden Joseph Schep.
pens, oud 28 jaren , bakkers-knecht, geboren te Loochristi en
woonachtig buyten de Brugsehepoort , ontrent het Verbrand Heule.

kan verdronken.
Антиген , 21 лип.

Verscheyde visschers van Antwerpen komen by de kamer der
representantes! eene petitie in te dienen ‚ weer in zy reklameren

tegen de schikking van het ontwerp van wet van Il. Defoere over
de vischvangst , eene schikking welke strekt om over het algemeen
met dan vremden viseh gelyk te stellen allen visch die langs de
Schelde word ingevoerd. lien bevlytigt zich in die petitie te bewyzen
dat eenen dergelyken maatregel den ondergang van den visehhandel
van Antwerpen zou wezen , en dat de voorzorgen in dezen oogen
blik door da tolbeambten genomen, genoeg zyn om alle smokkeling
te voorkomen. Tot staving hunner voor-geving halen zy aen het
voorbeeld van sienr Herkens , die door het invoeren van vremdenl

visch maendelyks by de 10,000 fr. regten sen het tol-kantoor be
taelt.

Den zelven dag is aanan soldaat van het 8° linie-regiment ook
verdronken.
—Den genaemden Dionysius Dubedat komt alhier aangehouden te
worden. Men heeft op zyne kamer verschcyde voorwerpen van zilver
en goud gevonden. Sedert eenigen tyd had hy getracht by middel van
valsche namen zich aen de waekzaamheyd der polieie te onttrekken.
— Dan bovengenoemden persoon , zoo wy heden vernemen , komt
in vryheyd gesteld te worden.
— Dry bataillons vsn het 3° lienieregiment alhier in garnizoen

hebben gisteren om vier uren des morgens onze stad verlaten ‚ nm
tusschen Audenaerde en Kortryk in kantonnement te geen liggen.
Не! 4° bataillon is heden vroeg ook vertrokken.
Het is het 12° voetvulksregiment dat het 3° alhier in garnizoen
komt vervangen.
— Dry bataillons van het 12° linieregement, komende van Assche,

—- De euveldaod , welke wy voor de eer van het menschdom

Aelst en Dendermonde , zyn gisteren dezen stad binnen getrokken

hadden in twytfel getrokken , heeft zich ongelukkiglyk bevestigd.
De dienstmeyd die van 'eene grouvvelyke kindermoord betigt word
is aangehouden. By het rayman van den beerput in het huys weer

om alhier garnizoen te houden.
’
..._ De groote zomer- tentoonstelling van bloeyendc planten , zal
den 29 en 30 juny en den 1 en 2july , in de groote zaal van het stad
huys alhicr plaets hebben.
 Een lid van het broederschap der beragting in ll. Kerst gaat
zondag zynen jubile' vieren. Men maakt reeds groote toebereydselen,
en alles doet geloovan dat deze plegtigheyd met luystcr zal geschied en.
-— Den prospectus van een staetkundig franseh maandblad , dat te
Brussel , onder den titel van ls Progressif, zal gedrukt worden , is
alhier in omloop. Dit tydschrift zal onder het bestier van iti. Ad. Bar—
tels uytgcgeven worden.
— Men verneemt uyt Antwerpen het volgende:
a Den sieur J. Mengal , van Gand , orkest-meester van den fran

zy woonde heelt men de romp van een pas geboren kind ontdekt ;.
hoewel zy reeds meer of min verrot was hebbende geneeshearen
herkend dat het hoofd , da armen en de beenen er waren afgesneden
geworden. Indian dit zoo is , en dat zich nog veel grouwzamere ver
moedens bevestigen , moet dit rampzalig vrouwmensch diep in den
afgrond der ondeugd gezonken zyn , om zich aen zulke vreedheden

op een onnoozel schepsel te hebben konnen pligtig maken.
Antw. Níeuwsb.
- Elisabeth Van Loock ‚ betigt van de gronwzame kindermoord
waer van wy gesproken hebben , is aangehouden in haer ouders hays
te Brasschaat weer zy gevlugt was.
Idem.
 lieden ten vier uren namiddag is in den moer van M. Colbert,
n. 377 te Borgerhout, plegtig hersteld den gedenksteen bestemd ter
vereeuwiging van den neem van den generaal Carnot, aen welken

deze voorstad in 1814 by de nadering der geallieerden haer behoud
te danken had. Het genootschap der Ware vrienden des vaderland.:

viert heden avond deze herstelling door eenen bal , vnerwerk , ver
lichting en het losbranden van het kanon.
— Iedere reys als den engelschen stoomboot van Londen aenkomt,
loopen de nieuwsgierigen en misschien belanghebbenden naer de

schen schouwburg in den llaeg, is den 2l ta West—W‘czel aange
houden , op den oogenblik dat hy meynde llolland binnen te ryden,
drager zynde van verseheyde brieven.
»Ta Antwerpen terug gcbragt heeft man hem in hechtenis en ter
beschikking van den prokureur des konings gesteld. Das anderdags
is hy ondervraagd geweest , en er volgt tot hier toe nyt zyn gehoor
dat hy drager van brieven was die men verdacht houd , en die in
zyne kleederen genaeyd waren. Een groot getal nieuwsgierigen om
ringde het rytuyg in welk den sieur lilcngnl naar het paleys vanjasA
ticie geleyd wierd.
l

kaey om het zoo lang te gemoet gezien stoom-rytuyg te zien landen;

п Onder de brieven welke men op dan sieur Meng-1l gevonden heeft,

maar ongelukkiglyk telkens te vergeefs. No verzekerd den kapiteyn
Horféa wederom dat het op maandag met dan Sir Edw. Ban/ss zal

bevind zich eenen welken door eenen gekendou gendschen oraagist
aan eenen minister van staet , gewezen gouverneur van Gand en Ant
werpen , geschreven is.
‘

komen. Dat dit stoomtuyg eens zal aenkomen , dit is mogalyk , maar
op maendeg gelooven wy niet.
Antwerpenoer.

 Zeven schepen zyn den 18 en 19 in onze have aangeko
men, waaronder een van Batavia , een van llobile, een van Charles
town , een van SL-Domingo en een van Nieuw-Orleans , met snyker,
kal'l‘é, katoen en ryst. Te Vlissingen ligt in quarantaine de belgische
brik Louisa komende van de Havana met suyker , verscheyde sehe»

»Het is aen de pnlioie van Gand dat oxen het aanhouden van den
‘sieur Mangel verschuldigd is. n

- Tot hiertoe is den dag nog niet bepaald op wolken den koning

~ Zes plannen waren by onze nkademie ingekomen voor den
groeten prys der bouwkonst; den zelven is behaald door M. G. Demon
van Brussel, welken naar Roemen zal worden gezonden.
-—- Het maken eener brug over de Schelle-vliet ‚ op den weg van

eene rays in da Vlaenderen zal doen. Man verzekert dat hy by de
zelve gelegenheyd eenige eeroteekenen zal uytdeelen aen de berger
soldaten onzer provincia die in augusty 1831 by het verdedigen on
zer provincie tegen den varraderlykeu inval der llollanders , uytge
munt hebben.
_
— liet is met spyt dat wy. moeten' melden dat het geen wy in een
besluyt der regentie van Royen hebben moeten beknibbelen, op een@
andere plaats zich komt te vernieuwen. Tourhout heeft ook zyn@

Antwerpen naer Boom , is door de provinciale staten staten toege

jaer- en- peerde-merkt op toekomenden zondag gesteld. Wy zullen

wezen aen sieur lleckmans , mits de som van 2360 franken.

hier niet meer herhalen het geen wy wegens het openbaar schenden
van den zondag gezeyd hebben , maar alleenelyk da regentia van
Tourhout aenwaklreren om het voorbeeld der gene van Royen le
volgen. llct plaatselyk bestier van Royen is op baer eerste besluyt
terug gekomen »en heeft doen afkondigen en aenplakken dat de
jaer- en- peerdo-merkt niet den zondag maar den maandag zoll
plaats hebben. Het is te hopen dat Tourhout het zelve zal doen , еп
de openbare verergernis niet ml geven van den zondag in eene bees’
tenmcrkt te veranderen.

pen zyn beneden de rivier.

____-___»

GEND , 24 Jaar.

De plegtige processie van St-lllichiels , die eergisteren de be
zonderste straten der parochie moest door trekken , heeft , uyt hoofde
van den groeten regen, geene plaats konnen hebben. De straten
waren alle met sperrcboomen beplant, behangen met katoen en met
zegenbogens en groenten versierd. De parochianen hadden geene

moeyte gespaard om de versierselen , die op alle parochien dezer

— Een groot getal boutzagers hebben aen de kamer der volksver

(3)
egenwoordigers eene petitie toegezonden om haar te verzoeken van

dbezonder gedaen , heeft eengehaetd. Il. Triest was dusdanig eenge

maatregelen te nemen tegen het invoeren van gezaagd hout uyt

aen dat hy meer weynige woorden heeft konnen antwoorden.
vrenlde landen..
»
Een afschrift van et verslag dezer plegtigheyd zal aan M. Triest
 Men heeft in de omstreken van St-Nikolaes versoheyde Hollaa’ en een ander aen M. Paillatta toegezonden worden. Bovendien zal
darsop belgisch grondgebied aangehouden en naar Dendermonde het afbeeldsel van l. den kanenik Triest gegraveerd worden en door
gestierd , alwaar zy zich nn nog bevinden.
— Den koning heeft by een beslnyt van dan 10 dezer de kiezing
van lill. van Hese-Verest en van Haalst de Boeck en Joseph van
Witbergen , lot regters, en van Ш. Louis van Landegham, tot regler
plaatsvervanger by do koophmldel-l'egtbank van S. NikolaasI alwaar

die vier persoonen gehuysvest zyn , goedgekeurd.
—Den sieur Ferdinand-Auguste Bayart is in vervanging van zynen
vader , P. A. Bayart , tot notaris te Becelaere , en den sieur Rigodert
Désiré de Clercq is in vervanging van zynen vader wylen sieur P.
J. de Clercq , tot notaris te llloorseele ‚in het arrondissement van
Kortryk benoemd.
— Den gemeente-reed van Astene is by een koninglyk besluyt van
dan 19 dezer tot het vervremden en verwisselen van vel'soheyde
grondgoederen gemagtigd geworden.
-llet gemeente Sottegeln is by een koninglyk besluyt van den 19
dezer genlagtigd geworden van gedurende den termyn van twaelf
jaren een passagie-regt te beven op den kassyde-weg welken bu-yten
Leeuwergem , op den weg van Geeraerds-bergen ‚ naar onze stad
langs Sottegem nner Velsique , S. Goorix-Audenhove, Erwetegem
enz. loopt.

— Den sieur J. Claeys is in vervanging van den sieur Laviolette tot
luytensnt-kolonel by de borgerwncht van het eerste kanton van
Brugge benoemd.
-- De gewoonelyke tentoonstelling van bloeyende planten en ge
wassen, door de provinciale meetsehappy van Iandbonw-tuyn en
kruyd~kunde van West~Vlnenderen , is dit jaar zondag 22 dezer
mnend in de zaal van de koninglyke maelsohappy van Rhetorika ,
te Brugge voor het publiek zigtbaer geworden.
-De stedelyke regering vanThienen heeft aldaar dry borrelputten
doen maken , waar van den laatsten , tot op 156 voet diepte geboord,
het water tot op 4 voet hoogte boven dell grond nytwerpt en dry
hektoliters zeer goed water par minuet geeft.
— De regentie van Hasselt gaat eenen grooten bouw doen maken ,
welken te gelyk moet dienen voor openbaren entrepot , vleeschhal ,

eene nytgebreyde besehryving van zyn leven , vergezeld zyn.

Ош te zien boe wel lll. Triest de lnystel'lyke vergelding der maat
schappy Мот/душ: en Franklin verdient, moet men maar eenen blik

werpen op de instellingen en gestigten van liefdadigheyd die men
aan de menschlievendheyd van dezen , die ten regte den neem van
Ушастые à Paula van Belgien verdient—Sedert 1803 heeft hy vyftien
hnyzen opgerogt die door twee honderd Zusters van Liefde bediend

worden. Deze vyftien gestigten bevatten entrent 1800 persoonen ,
van welke stigtingen er dry te Gend zyn, eene te Doornyk, te Loven
deghem , Eeoloo, Brugge , Kortryk , St-Genoix , Rousse, Berleghem,
Saﬂ‘alaere , Melsele , Antwerpen , Berghem en Brussel. De gesti ten
die door de Broeders van Liefde bediend worden , beloopen tot О.
Onder de Iiofdadigo gestigten van li. Triest vind men er 11 voor
persoonen die met ongeneesbare kwalen zyn eengedaen ; 2 voor

krankzinnigen ; 2 voor doofstommen ; 2 scholen voor arme meye
keus; 5 pensionnaten voor jonge jolfronwen ; 2 hospicen voor wee’
zen ; 1 huys’ voor de blinden; 5 scholen ,3 werkhnyzen en 1 hospi»
tael. Alle deze zyn bediend door zusters. Onder de gene die door de
broeders bestierd worden , bemerkt man bezonderlyk : 2 huspicien
voor krankzinnigen ; 1 instituet voor doofstommen; 6 arme scholen;
1 school voor de vondelingen; 1 school van externen van bnyten de
stad; 1 gestigt voor де oude mannen.

11. Triest is tegenwoordig bezi

Aangezien den voorstel van ll. d’lloß`sohmidt , betrekkelyk den
vryen uytvoer der beesten door de kamer der volksvertegenwoor
digers is aangenomen , gelooven wy dat onze lezers met genoegen
hier eene tabel zullen zien , die hun in staat zal stellen van te oor

deelen hoe groot. den uytvoar van ons vee is. Ziet hier welken den
uytvoer geweest is in 1833.
Ossen , stieren en koeyen.

bibliotheek , leege school, wik- en weeg-bureau en logement voor
de policie-benlnbten , welken voor de aan te kuopen gronden al
leen 40,000 franken zal vereysscllen..
— Twee hnyzen zyn te Namen ingestort. Verseheydo persoonen
zyn gekwetst maar niemand is gedood.
-— De vergaderingen van het kongres te VVeenen zyn den 12ga

Veirsen.

sloten. Vele afgeznnten hebben reeds dehoofdstad van het oosteryksch

Kalvars vaneen jaer.

keyzerryk verlaten, onder andere ll. Verstolck Van Soalen, minister
by het hofvan Holland.
 De gewezene hertogin van Berry, nu Mov. Luchosi-Palli , komt

Schapen.

eenen akt te onderteekenen by welken zy afziet van de voogd harar
kinderen, als een gevolg van hner houwelyk. Het is op het een ringen

van Karel X dat zy zulks gedaen heeft.

met nog andere plans te maken ,

die na dat zy eens zullen werkste lig elnaekt zyn , tot schnylplaets
en toevlogt van meer dan vyf duyzen ongelukkigen zullen dienen.

Verkens.

Ensure-liet achterlaten van eenige woorden in den artikel be
trekkelyk de stakers ‚ heeft den zin byna onverstaenbaer gemaekt.
Ziet hier hoo hy moest geweest zyn :
« Het zou immers de eerste mael niet zyn dat dit hof in dusdanige

Lammeren.

zaken het vonnis zou vernietigen , en alsdan zonden de stakers mo

Peerden.
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gen verhopen van een ander vonnis te bekomen dat in niets met het
geen van lll. Van de Velde overeenkomt. n
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TRIEST

Zaterdag om elf uren des morgends, is op het stadhnys , in het
bywczen van alle de leden der regentie , in den naam der Iiefdadige

fransche maetschnppy ‚ Машут: еп Franklin genaemd , een ll. den
kanonik Triest eene gouden medalie overhandigd , voor de weldaden

‘ávelltte hy in het land aen de arlnen , gehrekelyken en ouderlingen
oe .
‘
Het bekomen van deze medalie is eene des te grootere eer voor

onzen stadsgenoot M. Triest ‚ aangezien er , sedert het opregten der
voornoemde mactsehappy , nog maar twee medalien buyten Vrank
ryk gegeven zyn.

_ De meetsehappy Moniga» en Franklin was vertegenwoordigd

_r

M. Palllette, die met gevaar zyns levens ‚ meer dan honderd p snollen van eene zekere dood verlost heeft. Het is den burgemeester

die de medalie aen M. Triest heeft ‚ter hand gesteld , _na eene kleyne
redenvoerlng te hebben uytgesproken , in welke hy do bewezene
diensten van ll. Triestnen het land en een de stad van Gend in het

Mynheer den Opstellcr!
.
Hoe dikwils slaet men thans de handen niet in ecn by het herdenken onzer
voorlge dagen . _onzer voorigen bloey en welvaart , in vergelykin gebragt met
het tegenwoordige; ô welk eene verandering bespeuren wy , пей een tydstip
beleven wy l! Wnaerlyk den voorigen tyd heeft ons wel niet veel тоги]: gehol
pen; meer toch ls het beter den heylryken vrede le mogen genieten dan zich
onoplloudelyk in eenen zoo mocyelyken toestand le bevinden.
l
Toen de l ding verkondigd en algemeen wierd, dat het teelten van oproer en
шире? ш elglen was gegeven , te midden van de rust en eendra t, toen wa
ren Ne erlands rampen niette overzien, en een dell helderen gezlgtkliu" een
land te ontdekken; welhaast schoot het kwaad wortelen, en men riep om :l:qu
dmg , zoo van Noorden als Zuydcn, Aldus wierd Neder-lande zoogenoemde wel
vaerd geschokt., en wie ls er , die in dezen tegenwoordigen staat van zaken er

een eynde aen ziet? Neen , wy beschouwen de zaek nog niet als afgedaan еп
wle weet wat daar uyt nog kan ontstaen.
’
De hoop die wy in de laatste zittingen hadden gevoed, heeft ook al niet veel
bygehragt tot, ons voornaam oogl‘viten den wensch van allen. namcnlvk den zucht
tot vrede; altyd hebben “y ge oopt en gewacht op llytkomst en redding ‚ elken
dag zagen wy met een blymoedig gelaat den avond te вещее! , om eenmaal van
dien zoo dringendan en gevoel-vollen toestand verlost te worden; maar eylaes'
al ons hopen , al ons wachten , heeft nog niets voordeeli s opgeleverd 5 wy wan;
delîn op del; nog lpgcslallgen weg langzaam voerd, tät at wy eenmaal de eyed
ae temogen
e roe en ,gehad.
2 weer w y rusten z u ll e n v an i e ra mpwue Nys’ wa"
ч op
Ry
kampenghebben
Edele Regering , hadden wy dit konnen en durven denken toen onze helden
voor dat rampzalig Brussel stonden, dat wy in 7.qu eene verwen-lng zouden ge
raken! Hoe langer wy in hat шиш que verkeeren, hoe meer wy zien, dat men ons

ot speelhal en slagtoll'ers van de staatkunde hand. Hadden wy dit konnen en dur
tven denken , zeg lk, dilt ons land zoo aen trnktaten zon ehonden worden , en na
welgevallen van groote en kleyne vorsten zou behandelld konnen worden ? l
Onze nonkel-he d is tot .vel-velen toe; de diplomaten aan tot nu toe op den
лещади; voor 5 de conferentie schynt er ook niet veel om te geven; en un

.

("4)

deze en gene zyße word niet! aangewend tot beslissing onzer zaken en vereffe
ning onzer geschlllen ; de schntlery staet nutteloos aan de grenzen, welke met
liefde de wapens opnam voor een vaderland , het welk zy zoo vurig beminde ‚

en denkt dagelyks ook den .terugtogt naar hare haardsteden te vernemen ‚ maar

van`Constantinopolen. Nu , onder voorwendsel van den waggelendeì.
troon van Mahmoud te ondersteunen , heroyden zy zich om dat ryk'
te bezetten. Van eenen anderen kant brand den pacha van Egypte“

1n tegendeel, man verneemt daer niels van; en zy , die niet langer door beroeps

van verlangen om den oorlog te hervatten. No , man moet het wel

bezigheden konden ontslagen blyven, keerden terug en lieten eenen plaatsver
vanger optrekken, voor we ken zy van den morgend tot den avond moeten :ii-bey
den . om hem te betalen , en dan nauwelyks iets voor zieh zelven overhouden.

zeggen , Mahmoud is Rusland, en Ibrahim Vrankryk en Engeland;
als do worsteling zal beginnen zullen dia groote mogendheden er

tagan wil en dank ingewikkeld zyn.

Ja , zoo gaat. men thans te werk in een land . waer man zich altyd zoo veel van
beloofde. en men behoeft waerlyk voor zulke zaken de handen niet voor de

— Men heeft alhier de tyding ontvangen dat den cholera met eene
bezondere havighayd te Alicante is uytgebnrsten.
—. Men verneemt dat de vergadering der spaenscho oorle'. in de
hoofdstad geene plaets zal hebben, maar in een koninglyk kasteel,
tusschen Madrid en het Escorial gelegen.

00 en te honden , want het raakt de dierbare. belangens van ons vaderland.
open. blyf hier al wederom den eenigsten middel, en zou verwachten wy
van het WVeener-kongres eenen goeden uytslag, of wy blyven ons maar steeds
vlcyen met de conferentie te Londen , of wy stellen ons gerust. tot dat de maand
october verschynt, op dat alsdan die bı-avc volksvertegenwoordigers, die nu

in “Lille kunnen tyd дупел ‚ een goed oordeel over Nederlands toestand mogen
st|`

’en.

.

' iet daer het geen wy allemaal wenscben , rust van binnen en vrede van
buylen!

BORGERLYKEN STAET DER STAD GEN D. y

BUYTENLANDSCH.

overledene van dan 20 tot den 21 juny.
`Liewen Opstal, oud 7| jaren , schipper , Wyngaerdstraet. — Maria de Cock,y

ENGELAND.  Loanen , 19 Janv.
r jaar, korte Molfnaerstraet. — Francisca Bermel., 42 jaren, kleermaekstar,
Huntley. — Marin de Smet, 2 maanden , buyten de Sasscbe oort. —- Hubertus
Piron, 33 'aren, verkensslachler, Antwerpschestraet. -- foanna de tVildo ,
64 jaren, agloonster. R00zendaelken.- Jacobus Minne, 5 maanden, Засу
manstraet. - Theophilis van den Sande, 27 jaren , hovenier . kort Schipgraeht.
~ Den'vermaerdan doctor Doylas , die in de staatkundige zaken . - Eduard Vilain ‚ 3 ra jaren, Schuerkensstraet.  Pieter Verstyten , Bôjsren ,
katoendrukker, Palingstraet. — Jacobus Sterens , 10 maanden , Hontbricl. -—
van lrland zoo veel deel gano men heeft, komt te Carlow te over Felicita
Schmitt, 7 maanden, Volmenlenstract. - Felix Syuaevre, 15 vlagen,
lyden.

te Meulestede. — Pieter Raygaert , 70 jaren , particulieren . St-Jscobs-Nieuv
—— Den Morning-Harald zegt dat don Karlos Spangnien verlaten straat. —- Leopold van Melle, 2 maanden , Galgenbergstraet.

Den koning Ahaal-'t , ter galeganhaydl der verjaring van den slag
van Waterloo , by den ‚hertog van Wellington het middagmaal ge
nomen.

heeft ‚zonder eenige conditien te willen aangaan. [ly heeft te Ports
mouth den afgezant van Spangnien , die zich aon boord van den

Donegal begaven had , niet willen aanvaarden , en blyft zich nog
altyd koning van Spangnien noemen.
Van den 20.  Don Karlos is eyndelyk ontseheept , den 18 ,
om zeven 'uren das morgens. Eene lyfwaeht stond bereyd om
hem te vergezellen , en eene losbranding van het grof geschut der
batteryen heeft plaats gehad.
voor aleer hy zich aan land begaven haelt , heeft hy het scheeps

volk van den Donegal bedankt.

I

KOOPHAN DEL.
BORS VAN BRUSSEL, vu nes 2| 'en,

Belgıeıı.
u
n
n

Werkel. schuld.
L. van 21 mill.
Act van dc stad.

persoon in de omstreken van Londen to mogen woonen.
—— И. Dupin die zich sedert ecnigen tyd alhier bevind , gaat den

ıı

Dom. losrcuten.

Koning Willem heeft eenige geringe verhuogingen gedaan in
de задницу om het gemor dat onder dit korps bestaat, hetwelk
niets zoo zeer verlangd dan naar huys te kaeren , een weynig te ver
zachten indien het mogelyk is.
-- Den baron de Keverberg , lid vnn den staetsraed , gewezen pre
fekt van het kcyzcrryk gaat in den llaeg een werk uytgeven getiteld :
Van het koningryls der Nederlanden , onder betrekking can дунет oor
sprong , oon пупе ontwikkeling en van дупел legenwoordíyen toestand.
- Den prins van Orangnìen dia uyt zyn hoofdkwartier , in deze
stad was aangekomen , is naar het leger vertrokken.
 Negentien leden dertweede kamer van de staten-generaal moe
ten dit jaar herkozen of vervangen worden. De gedeputeerde staten
zullen zich ten dezen ayndo dan eersten dynsdag van july verga

deren.
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—— Eeniga vaartuygen zyn raads uylgczeyld om op de harings
y vangst ta gaan ì een groot getal anderen zullen welhaast deze eerste

volgen.
.
—- Een koninglyk besluyt beveelt hat bouwen van verscheyde
forten te Ellavoetsdyk , Zuid-Beveland an Breskens.
-lDen sieur Dunckal , lnytanant den 1° klasse ter zee , komt op

zyn 'chip in da Schelde to overlydan.
— Ter geleganheyd van dan verjaardag vsn den slag van Waterloo,
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heeft eene algemeene monsteringjn het kamp van Ryan plaats gehad.
BOKS VAN PARYS , vsn nu 2| son.

VRANKRYK. — Paars, 2l wav.
огвпвпв ronnssa.

вшвтвп canas. Luyrs'rnn courts. conus van Dna 20.

De kiazingen zyn heden begonnen. Men kende, by het vertrek
van den kcurrier , nog geanan deﬁnitieven uytslag.

*l

— Doctor Antomarchi , geneesheer van Napoleon op Sinto-Helena,
komt aan den koning der Franschen eenen brief te sc'hryven , waar
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in hy hem verzoekt wel in aanmerking te willen nemen zyne vraag
om da gebeenten van den franschen kayzer naar Parys te doen komen ,
eene vraag waar over by da kamers eene menigte petition zyn inge
komen. Lodewyk-Philip , dazen brief gelezen hebbende , heeft bevel
gegeven om hem aan zynon minister van het uytwendìg te behan
digen.
‘
- Ш. Azevedo , deel makende van het spaonsch afgozantschap te

Londen , is alhier aangekomen. Men gelooft dat hy belast is met
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over een te komen nopens da varblyfplaets die aen don Karlos moet

gegeven worden.
 Den angelsehen konsul te Roaman is alhier aangekomen.
-De neygingen van Rusland zyn voor niemand een gahaym meer

WEENEN, nu |3 шп.
Mataltiken . . . . . . . . . . . 99 2151] Bankactien. . . . . . . . . . 1274 ”а

zegt heden den Constitutionnel, Nikolaos begint indirektalyk den
oorlog en neemt eene andere vlag om tot. zyne oogmerken te komen;
ltnskovietsche troepen trekken naar Persien , andere naar Asiatisch

DRUKKERY VAN J. F. BLOCKEEL,

ankyen; sedert den laatsten veldtogt kunnen de Russsan den weg

п s'r. Baars , s“ 16 'r , GM
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De Belgen zyn getrouste-onderdane .
maar zy verdragen geene slavern .

DONDERDAG 26 JUNY 1834.

Knus

Den Умными word-DRYMAEL ter week uytgegeven ,
den DYNSDAG , DONDERDAG en ZATERDAG des morgens.
Men schryft in ten bureele van den Умными, en by alle
de postmeesters van #et ryk.
_
‘
Den prys van insc ryving voor een geheelдает voor de stad
Gend , en voor de gene die het blad in ons bureel komen halen
is dertien franken. Voor die hun blad met den post franco
begeeren , is den prys zestien franken (by semester , voor op

Аввь V.

Den koning zal zynen weg naar Parys langs Namen , Dinant,
Givet, Laon , Soissons en Senlis nemen.
_ Het oud bureel en de tribune van da kamer d" volksvertegen

woordigers, komt door een nieuw ,in mahony-hont, vervangen ta
worden.

- De dieren welke door het gouvernement in England gekocht

word , is bezonderlyk voor annoncen en bekendmakingen guns

zyn , zullen den 2july aanstaande opanbnerlyk verkocht worden. Er
zal aen de keepers een lang krediet gegeven worden , en er is lie-'5
sloten dat alle de dieren moeten in het land blyven.
ч Den eygendom van het dagblad l’Emancipah‘on is gisteren ver
kocht. llet is den boekverkooper Boiste die er voor 49 duyzand fran-5
ken eygenaer van geworden is.

tig. Men betaelt пурги-110111169 emtı'ma'ı voor elken drukregel.
Men gelieve alla artikelen , brieven , reklamen, boeken of an

 Den toestand van MM. Gendebien en Ch. da Bronckera is vol
doende; zy beteren dagalyks en zullen waerschynelyk niet lang meer

noncen franca toe te zenden.

zyn zonder te konnen uylgaen.
«- llet korps der partygangers is alhier aangekomen en moetnacr
Dendermonde vertrekken om aldaar garnizoen te houden.

betaelbaer.)
Den Умными, die in alle provincien des ryks gezonden

De heeren inschryvers worden verzocht, om alle vertraging
in het afzenden van den Умными te voorkomen , den
achsterstel van hun abonnement in den loop dezer maend, franco
te willen toezenden. `
“
Indien iemand eenige verandering aen zyn adres begeert, hy
Word verzocht dit voor het begin van den toekomenden semester,
in ons bureel te laten weten.

- llet getal der persoonen die , als verdacht van plundering, den
14jnly , voor het hof van assisen te Bergen moeten versohynen be

loopt tot 78. Den akt van beschuldiging behelst 42 bladeren ge
schrift.

- Er zullen in de toekomende maand alhier negen perdeıtoopen
plaats hebben. Alles doet gelooven dat zy zeer lnysterlyk zullen zyn.

« e  1 ъ

VIERDE VERJARING DER DAGEN VAN SEPTEMBER.

BELGIEN.
Blusen. ., 25 mav—

'ms Din vomvınıısaırıwooınmını.
Zitting van den 23.
Voorzitter M. Raikem.

0m een ner en en een kwnert doet men de namelyke oproeping ,
maar men bevind dat de kamer in een genoegzaam getal is om te
konnen bernedslagen.
M. Dumortier legt zyn verslag over het ontwerp van wat op da
communale inrigting op het bureel neder.
De leden verlaten de zaal.

Zitting aan den 24.
lleden nog eens is er geen genoegzaam getal leden in de kamer
tegenwoordig geweest, en de zittingen zyn tot den 1 july aanstaande
verschoven.
De zes-en-dertig leden die tegenwoordig waren zyn overeen geko
men van de volgende ontwerpen van wel aan het order van den dag
te stellen.

1° Den voorstel van M. Alex. Rodenbach over de lynwaden.
2°
3°
4°
6°

De herstellingen aan da oevers der Maes.
De regterlyke omschryving.
De communale inrigting.
Het verslag over de petitien.

Den koning zal vrydag alhier terug zyn. Zondag vertrekt den
koning nner Parys , alwaer hy maar weynige dagen zal verhlyven .

Hy zal met de koningin wederkeeren.

PIOGRA 'ME VAN ШВЕ LETTERKUNDIGEN El! lUZlEKAI-El WEDSTRYD.

Den minister van het inwendig , gezien het dekrcet van het nationaal kongraı
van igjuly 1831, het welk heeft ingesteld verjarings-feesten der september-dl en
1830 ; wıllende de letterkundigen en konst-beoelfenaers uytnoodigen tot en
luvster dier feesten mede te werken , beıluyı:
Art. 1. Er zal eenen wedstryd geopend worden:
'0 Voor de zamemtclling van dichtstukken, zoo in het fransch als in het
vlaemsch, waer van het voorwerp zal wezen : ‹1еп Zegepmel der nationale onu/l
hanglylrhefd ; de lotbcstemmingcn des vaderlands.
Het ılach en deu vorm dezer zumenstellingen word gelaten 'en den keus der

auteurs : clk stuk zal niet min dan honderd en niet meer dan twee honderd ver
zen behelzen. a“ Voor de zamcnstelling van het muziek van een vaderlandsch lied
(cantate) gemengd met choorcn en geaccompagneerd van orkest,
Art. a. Er zullen kommissien worden gevormd van verlichte mannen in da
letteren en kunsten , om te oordeelen tusschen de beste werken aen den wedstryd
. onderworpen , de gene welke den voorkeur verdienen. Den keus der erıoonen
welke deze kommissieu zullen zamenstellen zal later geschieden , en e lyst van
de zelve zal publiek worden gemaekt.
Art. 3. Ten titel van nationale beloonz'ngcn zullen er aen degene welke , naar
het oordeel der kommissie, de beste werken zullen hebben voorgedragen, de vol
gende pryzen worden toegestaan, te weten :

Franse/te dichtkunst. -- 1и prys. Eene ouden medalieter weerde 'an 600 fran
ken , of de evenwcerde in specien , ten euze van den overwinnaar. — al prys ,
Eene idem van 3oo franken of in specien.
Идете/ю dichtkunst. — in prys. Eene idem van 600 franken ot'in spuien.—
за prys. Eene idem van 300 franken of in specieu.
4
[Muziek-compositie. - 1п prys. Еспе idem van 600 franken ofin ıpccięn. _
on prys. Eene idem van 300 franken of in specien.
Art. 4. De dichtarlyke zamenstclllingen zullen tegen den dag van den wedstryd
moeten ingezonden zyn hy het ministerie van het inwendig, voor den l septum.
ber acustaende, en de muziek-stukken voor den 15 augusty. — Het beste muziek’
werk zal op de feesten van september worden uyt evoerd.
'
Art. 5. De auteurs zullen lıunne namen niet op unne werken stellen, maer
alleenl k eene zinspreuk welke zy zullen herhalen op een geıegeld briefken , be
helzen e hunnen naeln en adres. De gene die zich op eenige hoegenaamde manier
zullen doen kennen ‚ alsook de gene walkers werken na den bepaalden termyn
zullen inkomen , zullen van den wedstryd worden opgesloten.

щ

DE ORAN‘GISTEN EN BUNNEN BRIEFDRAGER.

Indien men ooyt heeft mogen zeggen le directeur dans t'emba'ms,
hat is wel nu wanneer men den orkest-meester van den grooten
schouwburg van den Haag, den sieur J. Mangel , zag aangehouden
te West-VVezel en nner Antwerpen gestierd. Inderdaad het was niet

beleefd eenen reyziger zynen weg niet te laten voordzetten, en eenen
man , die alhier zoo veel eer en genoegen heeft gerieten , te durven
aanhouden. Hier over is men het ook ligtelyk eens; men gelooft
zonder moeyte dat het geen zacht kompliment is de ruwe stem van
eenen gendarm te hooren , die u verzoekt naar het nrrestllnys te

willen tarugkeeren, om aldaer eenige kleyne zaken te vereffenen.
Meer men kan gemakkelyk zich hier nen onttrekken , en het kost
geene moeyta alle deze kwellingen en tegenspoed te ontgaan, ta
weten : met zich aen de wetten te gedragen. Den sieur ценза! had dit

aankomst van hunnen gewezen maestra (1) met «eene buylengewoona
bekwnemhe d schenen bezield te zyn , u dat is te zeggen , volgens
Moeder, in die gesteltenis in welkedenZ'nger der Lea—sten zich bevind,
wanneer hy zyne verzen onder den spanriem lagl;maerdie|aenmerking
kan toch onder alle betrekkingen dan sieur Mangel niet als annuaer
doen aanzien (dit woord genomen als onpligtig) , terwyl hy moest
weten dat het verboden is van briefdrager te zyn zonder hier toek
oorlof bekomen te hebben. Nu , ik geen den orkest-meester eenige
stonden iu het gevangenhuys van Antwerpen over zynen voorval
laten philosopheren om u het een en het ander dat alhier is voorge~
vallen , en met deze znek eenivzins in verband staat, mede te doelen.
Zoo lang den sieur Mengal ın onze stad verbleven is heeft by op
(1) Men zou zich vergissen indien men geloofde dat den sieur Mengal, di.

gedaan by zyne eenkomst en hy heeft zich konnen ovartuygen dat de

door Moeder Gazette cem-n lmornblazer en миазм genoemd word. sedert lang
muziekmeester van St. Cæcilı'a geweest is 5 dezeeer is hem maer by de omwente—

Belgen geene meuselieneters zyn , gelyk de Hollanders willen doen
gelooven , maer hier toegevender en meer liberaal zyn dan in het
moerrassig Holland , aangezien man toegelaten heeft dat er hem eene
ceramide gegeven wierd : waarom heeft hy zulks ook by zyne terug
komst niet gedaen ? lle! is , zegt een dagblad van Antwerpen, om dat

ling te beurt gevallen om dat den Patriotismus van M. J. d’l‘lollander me'. de denk.
wyze der kopstukken van Cæcilia niet overeen kwam. Alle de pryzen welke de
socieleyt van St. Cœcilia in de verscheydc concourssen gewonnen beeft, heeft
zy onder de dircktie van М d‘l‘lollamler bekomen.
Men moet als iets zonderling .ienzien de genegenheyd welke de oraneiıt'en deu
sieur Mengal toegedragen terwyl hy van alle muitery' niet угу is. Het‘is hy' im

den sieur Hengst beter de regels der loonkunde weet dan die der

mers die het muziek gemaakt heeft van den vaderlandschcn zang le Retour d.

policie. Deze aanmerking schynt meer gegrond ta zyn dan die van

nos Frènes, wanneer onze gendschc rry‘vill:gcrs 'yt Antwerpen alhier-z n le
rug gekomen. Hoe konnen de orangisten aen sieur Mangel vergeven ñ'et' epa.
_ triotten verbroederd te hebben ?.....
\

Moeder Gazette, dia aangemerkt had dat alle de Cæcilianen door de

(2)
Schelde-dyk van Kruysschans tot aan het onzydig punt van het fort

GERD , 28 raar.

Lillo , en van het Blauwgaren tot aen de Frederik-:luy: , eerstdags
door den gouverneur der provincie zullen worden aenbesteed.

Den lbreeder van het gilde der beregting die morgen in de
kerk van B. Kerst zynen jubilé viert is М. de Potter, die nu te Hee

— liet schynt dat den direkteur van het schouwburg van

twer

belen woont, en naar zyne geborte-stad gekomen is om er пунш

pen het publiek niet heeft kunnen voldoen. Reeds verschey e meel
zyn er twisten en gevechten ontstaan tusschen de aenschouwers voor
het aannemen of niet aannemen der tooneelisten. Eergisteren was
»er zulk een hevig gerucht , dat men de gordyn heeft laten vallen, en

jubilé te vieren. Alles voorspelt dat de feest van morgen zeer luyn

dat men het geld aan de deur heeft wedergegeven. De tooneelspeel

onder andere vier vrouwspersoonen. Twee werklieden, zoo men ver
zekert , zyn op belgisch grondgebied door den vyand genomen.
Het ware te wenschen dat het gouvernement maatregelen nam om
deze schending van ons grondgebied te beletten.
-- M. den kanonik Triest komt te Antwerpen een groot hotel te
koopen het welk hy gaat inrigten om tot een hospicie van onge
neesbaren te dienen.
`
— De openbare prysdeeling van blocyende planten en ge
wassen door de provinciale muetschappy van lnndbonw- tuyn- eu
kruyd-kundc heeft le Brugge plaats gehad zondag 22 dezer, en de

‚ ders hebben eene petitie aen den koning overhandigd , teu eynde de

middelen te bekomen om naar Vrankryk weder te keeren. Den direk
teur bied aen om van zyne verbintenis ontslagen te worden.
Antwerpenaar.
'-‘-—De menigte welke zich zaterdag naar Borgerhout begeven had,

in weerwil eener stikkende hitte, en om nen een gevoel van openbare
dankbaarheyd te gehoorzamen , laet zich moeyelyk bedenken. Men

herinnere zich dat er in 1814 by de nadering dar geallieerden kwes
tie waa van gnusch Borgerhout te vernielen , om de stad te konnen
’ verdedigen ; reeds ‘waren de meubelen in de huyzen met hooy en
strooy opgehoopt en’ men verwachtte bevel om er het voor in te

steken , zelfs had men begonnen met eenige muren af te breken , .
toen den generaal Carnet het bevel over de stad nam en het behoud
der voorstad tot zyne verdediging deed dienen. Al wie zich deze
omstandigheden wilt herinneren kan zich gemakkelyk de dank
baerheyd der iuwooners van Borgerhout verbeelden , op het aen
denken van dien voor hun zoo heugelyken dag. Op verscheyde gc
bouwen wapperden belgische,fransche, en engelsche en ameri
kaensehe vlaggen. Den gedenksteen is om vyf uren gesteld gewor
den , meer op eene veel geschikter plaats dan die eerst was :tenge
wezen; in zulker voegen dat. elle persoonen die van de stad komen
hem dadelyk in het gezigt hebben. De Ploegstraet heeft dan naam
van Carnotstraet hernomen ; verscheyde steenen waar op dezen nnem
in goude letteren gekapt is toonen de verandering aen. Het gedenk
teeken is eene tafel van zwarten marmer , waer op in goude letteren

te lezen staat de volgende inscriptie:
All DBI GBIEIAIL CARNOT
DI BBRKBHTBLÍKB STAD ANIWVBIPBI

In 1814 zjn deze voorstad en Ste-Wille
brordus-ker‘k bcwyd geweest van eenen ge
heelen ondergang ‚ door den [аутенти
generaal уме/Сито: , gouver»
rieur uur: Antwerpen.

r',

- De napolitaensche brik Sirio , knpiteyn Paturzo , welke van
hier vertrokken is , gaf eene salvo van 8 kanonseheuten , mer op

. eenen kanonneerboot aen het Vlaemsch-hoofd met zes scheuten ant
woordde. Zal do stad nu eyndelyk het voorbeeld onzer zeemagt
volgen en de aankomende of vertrekkende schepen

met eenige

scheuten begroeten?
‘
Antw. Мыть.
‚‚
-- Sedert eenige dagen verneemt men hier de dood van vele per
soonen die zich onvoorzigtig in het water baden zonder te konnen

terlyk zal zyn.

l

~

_ ’

— Wy komen uyt Meerbeek te vernemen dat de Hollanders sve
derom verscheyde belgische werklieden komen aen te houden ‚

pry-Len zyn toegewezen geweest als volgt.

Den eersten prys van de bloeyende best gekweekte plant aen de
Erythrs'na Cristagalls' van Mr. Chantraell-De-Stappeus, en den tweeden
prys van het zelve concours aan de Вите/юта Capensís van lr.
Snauwnert.

Den eersten prys voor de schoonste verzameling van bloeyende
planten en gewassen aan die van Mr. Snauwaert voornoemd,¢n
den tweeden aen de gene van Mm Pashelles.
De medalie voor de nieuwste en raarste plant is onderbleven.
- De kerk-fabriek van Oostende is by een koninglvk besluyt van
'den 21 dezer gemugtigd geworden de fondatie aen te nemen van
wylen И. Н. J. Desprcz , in zyn leven pastor dier stad, die in de zelve
11 uytvaerdeu ofjaergetydeu gestigt heeft, voor de uytroering waar

van hy die kerk eene geldsom van 2116 frauken 40 centimen bezet
heeft.
’
-Alle de kamers van koophandel en fabrieken van het koningryk
komen, door de tusselienkomst van den minister der binnenlandsche
zaken , stalen der in de Fransche volkplanling van Algiers meest ge‘
zochte witte ealicots te ontvangen , benevens onderrigtingen we
ens de pryzen en de vereyschte lengte der stukken , alles waer van
de belanghebbenden by de sekretarissen dier kamers kennis konnen
krygen.
`

_'Ziet hier eenige bezonderhedcn over den brand welken het sta
deken Limburg verwoest heeft. Deze oude vermaerde vesting der
middeleeuwen en gewezeno hoofdstad der provincie van dien neem
telt maar 70 huyzen ; 36 liggen’met de kerk gansch in assehen. liet
‘vuer was begonnen 'op eenen zolder waar men, volgens zommigen, nat
hooy gestapeld’had, en volgens andere door de pyp van eenen werk
man. Wat daer van zy , nauwelyks hadden de vlammen de katoen
fabriok van lll. Poswick bereykt , of het geheel oostelyk gedeelte der

stad was in voer en vlam. Twee pompen waren van Eupen en twee
zwemmen.

“
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lieden is Z. Hoogw. den bisschop naar Oostende vertrokken ,
ten eynde aldaar het H. Sakrament des Vormsels toe te dienen.
—- Dynsdag is alhier by de Smade-poort eenen jongeling van zes
tien jaren , die aldaar was gaen zwemmen, in het water omge
komen.
’
-- De eerw. moeder Ilaria Anna Nyreu , overste van het gods
dienstig gemeente der Engelsehe Kloosterzusters van het geestelvk

order van den Н. Augustinus te Brugge , gezeyd видимы Augusti
nerssen,is, by een koninglyk besluyt, bemagtigd geworden om
namens dit gemeente aenkoop te doen van een hoveken en van dry
huyzekeus , nevens haar klooster gelegen ten eynde er aen vereenigd
te worden.

van Verviers op het tooneel van den brand gestierd, meer hetis meer
met groote moeyte dat men den brand meester wierd en hem belette
tot het westclyk deel der stad over te slaen. Gelukkiglyk heeft nie
mand daer by het leven verloren; maar de stad Limburg zal waer
schynel yk nooyt uyt here puyneu meer opstaan.
— Men leest in de Gazelle can Zurich ‚ het volgende:
« Volgens de laatste tydingen is ll. du Dusch op weg van Weenen
neer Zwitzerland , ten eynde aen den vorort de beslissing dezer
conferentie van Weeneu te overhandigen , betrekkelyk tot de ver
wydering van den zwitzerschen grond der staetkundige vlugtelin
gen , die deel genomen hebben in de gebeurtenissen van Frankfort.
llun getal beloopt tot twintig. Volgens zeer waerschynelyke herigteu

is het wurtenbergseh leger reeds gereed om de dwang—middelen te

р

’ verwondering te kennen geven van onzen zorgvuldige» borgemees
ter en oplettende schepenen , niet meer waekzaemheyd te zien ga

bruykeu ten opzigte der bakkers, betrekkclyk den pegel; alhoewel
het green goeden koop is, kan dit geene reden zyn om geene wa—
kende neg hier op te houden , ten eynde de belangen zoo van den

keeper als van den regtveerdigen bakker voor te staen. Alsdan zon
men misschien zulk een groot verschil niet aantreffen tusschen den
rvs van het brood buyten en binnen de stad; wel is waer het mael
geld , dat wy aen onze zorgvuldige regentie nog altyd schuldig zynl
kan wel hier loe iets bydragen , meer kan zoodanig verschil niet te
wege brengen. — Nu , dit zy in het voorbygaen aengemerkt.

brengen , ten ware men het hoender of verk..s~li0t , alias wip ‚ van

meerder nut en grooter voordeel voor de Gentenaren achtte dan het
zuyveren en kuysschen van het Meerhem.
Tot hiertoe heb ik nog van niets andere dan van de regentie ga
handeld en myne bepaalde plaets , die gy aen myue nenmerkingeu
van tyd tot tyd wilt toestaan, is byna vervuld , alhoewel ik НЕЁ; nog
vele bezonderhedeu zou konnen melden , onder andere een kleyn
verhael van zekeren geneesheer dezer stad , die dan carnaval niet
heeft afgewacht om den domina eene rol te doen spelen. lllaer terwyl
het tooneelspel tusschen den discipel van Esculape en den Domina
nog niet geeyndigd is, zal ik den laetsten akt laten ten eynde spelen

Het zal ook niet ten onpas komen hier aen onze zorgvuldige re

om den treur- of bleyeyndigen uytsleg van deze drame te kennen.

gentie te doen aenmerken dat hare zorge eenigzins verﬂouwd en
verslapt is, om niet te zeggen dat zy geheel is achter gebleven, voor
het geen het onderhoud van zommige kassydewegen , voor welke
zy moet zorgen, aengaet. Om er niet te veel te moeten aanhalen, zul
len wy ons te vreden houden met den genen aen en bnyten de Muy
depoort en dien van aen en buyten de Heuvelpourt te noemen. lien
zal my misschien opwerpen dat dit geld moet kosten , maar hier op

Alles wat ik u heden von deze vertooning kan zeggen is dat er rollen
in zyn die geheel nieuw schynen te wezen en die men zegt met kunde
te zyn uytgevocrd.
Voor aleer ik ayndige laet my toe aenVeau te doen aanmerken dat
de bezondere gencgenheyd , welke sieur J. de Menlemeester aan den
briefdrager, alias muziekant J. Mengal , betoond heeft, my zonde!
ling voorkomt, terwyl ik zou konnen meer dan eene preuve aanha
len , die zou bewyzen dat de sieurs de Meulemeester en Mengal niet
altyd de beste vrienden geweest zyn , maar den tyd kan veel te wege
brengen en de hollandsche staatkundige denkwyze , anders gezeyd
orangistery, heeft immers vele persoonen, uyt haet tegen het tegen

moet men noodzakelyk antwoorden dat eene regentie die gold heeft

'0m eenen Molenberg te knopen en hem nadien gratis weg te geven
k genoeg moet zyn om eenen kassydeweg le doen verbeteren.
Van andere zaken wil ik heden aen de regentie niet spreken , om
dat ik het spreekwoord ken het welke zegt u dat Gend en Brugge op

eenen dag niet gemaakt zyn. » Onze stedelyke regaringkent‘ook die

woordig order van zaken ‚ verzoend.
Gelief de uytdrukkìng myner hoogachting te aanvaarden en my te

spreuk en legt die met bezondere aandacht in het werk; 'van alle

moedige werken die men haer vraagt doet zy niet een ten uytvoer

aenzien als uwen vriend.

див,

(3)
ondersteunen welke , in geval van weygering , tegen Zwitzerlaud
zulleiï gebruykt worden. n
_

groote redenen om te gelooven dat weynige heeren , die van deze
kom missie deel maken , den landbouw en de opragta intresten van

 Op verzoek van den minister van het inwendig van Belgien ,
heeft dan minister van Vrankryk den direkteur der frausche akade
mie te Roemen gemagtigd om de jonge belgische konst-oelfenaers
die er zich bevonden te laten deel nemen lieu de studien welke (1530—

den landbouwer kennen ; want ware het zoo niet, zy zouden zulkeu
voorstel niet gedaan hebben , die dan schyn heeft van voordeelig te
zyn en inderdaad voor ons zeer nadeelig is , om dat eenieder, nyt

lyks in de akademie geschieden.

niet het vlas maar den arbeyd van den landbouwer wilt belasten.
Wilt men dit beter verstaan , ziet hier een voorbeeld :
Volgens het ontwerp van tarief een hektare vlas van de beste hoe
danigheyd in de omstreken van Korkryk, ter weerde van 1100 fran

.dan den opsteller van den Vsnznzssnrn.

genomen de schatkist van dan staat, er by zal verliezen,aengezian men

ken, zal gedeclareerd worden voor 900 of 1000 franken , wanneer

Gand , den ny‘juny |834.

Twee brieven in uw dagblad geplaatst, betrakkelyk de regterlyke
omschryving onzer provincie , dwingt my UEd eenige uytleggiugeu
dicsaengaenda toe le stieren. Uwan schryver` van Audenaerde is
volkomen onwetende wegens het geen er in de kommissie die met het
overzien van het ontwerp van wat op de regterlyke omschryvmg der

het vlas groen is , en zal voor regten van nytvoer iu deze hoedanig
heyd betalen. . . . . . . . . . .
70 'franken.
De zelve hoeveelheyd vlas , hebbende da zelve hoedanigheyd , na
dat het vlas zal geroot en gezwingeld zyn, behandelingen die aen den
landbouwer reeds eenigeu onkost veroorzaakt hebben, zal voor regten

kantons van de vrederegten is belast geweest , is voorgevallen en

van nytvoer moeten' betalen ,-  . . . . .
126 franken.
Nu, wanneer den landbouwer het gehekeld heeft, en zoodanig

beraadslaegd geweest.
Ik heb voor eerst houden staan dat men geene veranderingen in

heeft bereyd dat het in staat is van het naar Spangnien of elders te

de regterlyka omschryving moest te wege brengen., teu zy die op

verzenden ‚ zal-hy , niettegenstaande zynen nieuwen arbeyd en on- .

een gegrond voordeel gesteund waren , en van welke het nut bewe

kost , hoogera regten moeten betalen , en de zelve hoeveelheyd vlas
zal hem voor uytvoar-regten kosten .
133 franken.
Door dezen kleynen oogslag zal men gemakkelyk zien dat de be
langen van den landbouwer en werkman gekrenkt zyn , terwyl men
meer doet betalen iu evenredigheyd men meer onkosten gedaan
heeft. Voor groen vlas zal men een gematig regt doen betalen , en y
als wy grooten onkost gedaan hebben en vale menschen hebben laten
werken, om het vlas te rootan, zwiugelen, hekelen enz., zal men ons
het dubbel doen geven ! Waarlyk het was de moeyte niet Weerd zoo
vele woorden te besteden , zoo veel papier tebeschryven en zoo veel
tyd te verkwisten , om een dusdanig ontwerp van wet ayt te vindù.
Щеп bemerkt genoeg dat onze geburen, de Fransehen en Engalschen,
ons groen vlas zullen komen opkoopen , om dat zy er voordeel by
zullen vinden. Aldus zal onzen handel in vlas , die reeds zoo kwy-

zen was. Da'reden hier van is niet moeyelyk te raden ; elke veran
dering brengt eene verwarring te weeg , en krenkt uoodzakelyk de

belangen van eenige persoonen , belangen die zeker ook wel ver—
dienen in aandacht genomen te worden : het is hierom dat ik ver

meyn dal men geene veranderingen moet doen ten zy het algemeen
welzyn die noodzakelyk maakt;
‘
.
De vermindering van het getal vrederegters te Gend , alwaer dit

getal tot vier beliep , heeft by de kommissie geene moeyelykheyd
noch tegenstand ontmoet; zulks heeft ook plaats gehad voor de twee
vrederegten van Aalst en Andenaerde.
Doch eene zaek , tegen welke ik my gesteld heb , is het afschaffen
in massa der kantons ten platten-lande, om dat ik in die afschafﬁng
eene zekere helling bemerke om aen de vrederegten hun lokael ka
rakter en bevredigende eygenschap te doen verliezen teu eynde hun

te vereñ'en tot eenslach van ragtsbank van eersten aanleg met een
te ver uytgebreyd ressort, zoadanìg dat het byna onmogelyk zou
worden dat zy aen het doel hunner oude bestemming beantwoorden.
Ik heb my hier tegen verzet en openlyk gezayd dat, indien men de
voorgestelde vermindering van kantons aanneemt, men de vrede
regten byna afschaft, die nogtansa eeneinstelling van waekzaemheyd
»zyn voor de belangen der minderjarigen en afwezigen enz. ‚ en
»eene spoedige en provisoirejusticie zyn voor de landelyke шоеуе

»lykhadan », zoo als llenrion de Pansey zegt. Ik heb my bezonderlyk
op het gezag van llenrion de Pansey gesteund , om dat hy, na do
oorzaken onderzocht te hebben waarom de ,vrederogters in het ‚ba
gin aen de hoop niet beantwoord hebben die er de constituante van
verwacht had , zegt dat men dit bezouderlyk moet toescliryveuaen
de te groote uytgcstrektheyd der kantons.
` ‘
Ik heb ook aangewezen de onregtveerdige ongelykheyd 1u het af
schaffen der vrederegten , aangezien het ministerieel ontwerp van
wet in West-Vlaenderen жду/Нэп kantons , iu_()ost-Vlaenderen veertien
kan/ons en in Luyk er maar vier en in llenegauw maar vyfafsahaft.
Eyndelyk heb ik doen zien dat ,indien zomlnige vrederegters door
de uytoeﬁ‘ening van hun ambt geenen genoegzamen loon bekomen ,
dit slleenelyk afhangt van da lokale en nadeelige omstandigheden ,
meer dat nogtans dit punt in niets de Vlaenderen raakte. No , het is
juyst in de Vlaenderen dat men de kantons afschat't , terwyl «de
andere provincien hun voorig getal behouden! In alle geval, gelyk ik
in de kommissìe gezeyd heb, indien den kleynen loon van zommige
vrederegters gegrond is , zou men beter doen eenen hulpmiddel
elders dan in eene afschafﬁng te zoeken; dat men de vrederegtars
eene bepaalde jaerwadde toestae maar dat men Ede nuttige instelling

der vrederegten niet kragteloos make en in zeker voege door dezen
middel niet varnietige.

f4." '

Aenveerd , mynheer, de verzekering myner hoogachting.
Il. Heuss-D’Huunlzeuzu,

lid van de Immer der volksvertegenwoordigers.

nende is, geheel vervallen, en den nationalen tak onzer nyverheyd
zal door vremde natieu geexploitcerd worden.
Indien ik hier myne aanmerkingen eyndigde , men zou my kon
nen beschuldigen van te klagen zonder verbeteringen aen het kwaed
voor te stellen. Dit wil ik niet doen , ziet hier wat myn gedacht is.
De legten op het groen vlas zou ik brengen by hunnen nytvoer

op. . . . . . .
Op het geroot vlas.
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látenhonderd.
6ten honderd.

Op het gekalnd en bereyd vlas .
. .
.
2 ten honderd.
Het gouvernement zou by dezen tarief niet verliezen en onze wer—
kende klasse zou er veel by winnen. Не! gouvernement stelt 7 ten
honderd op den nytvoer van elke der dry soorten van vlas , dit
`maelt1 21 in tota'el i mynen voorstel is voordeeliger voor den land
bouwer , en indien men het’totael naziet van de regten die ik zou
begeeren , zal men zien dat by aan het gouvernement 22 geeft, dus

nog 1 meer dan de centrale sektie.
Ik verhope dat deze myne aanmerkingen door myne medeburgers
zullen in aandacht genomen worden , en ‚. indien zy die goed vinden,
dnt zy het voorwerp zullen worden van nieuwe petitien‘, die den
eenìgsten middel geworden zyn voor ons iets te bekomen.

lk heb de eer UEd. te groeten.

Benen landbouwer

BUYTENLAN DSCH.
ENGELAND. —- Loansn , 24 roar.

In de zitting van de kamer der communen van den 23 is de
bill , voorgesteld door М. O‘Connell en betrekkelyk tot de tienden
van Irland , met eene moerderheyd verworpen geworden.
- De bill tot het toestaan der borgerlyke en staatkundige regten

aen dejodeu , is in de kamer der pairs met 130 stemmen tegen 38
verworpen.
— Alle de dagbladeren melden dat de tegenwoordigheyd van den
spaanschen generaal Moreno , die don Karlos vergezeld , groote onte
vredenheyd en verontweerdiging veroorzaakt. Dezen generael heeft
groote vreedhedan gepleegd op vele Engelschen wanneer hy gouver
neur van Kadix was.

 Tydingen uyt Portsmouth melden dat don Karlos met zyne echt
VLASHANDEL. "
den dan пригнет van den Vsoanzsansa.
Oost-Vlaenderen , 25 juny 1834.

Laet m toe my tot uw dagblad te wenden, ten eynde aan myne
medeland ewooners eenige aanmerkingen op het vlas mede te deelen.
Ik heb van myne ouders altyd hooren zeggen, cn heb het ook , na
mate ik ouder wierd, ondervonden , dat het de werkende klasse is
die den rykdom aen ons land verschaft, dat het de armen onzer
werklieden zyn die de bron van weelde en oorsprong van geluk voor
Belgien zyn ; deze klasse van borgers is verre de talryksta en maakt
de groote meerderheyd der natie uyt , en om deze reden geloof ik
‘dat zy ook alle zorg en understand van het gouvernement verdient.
Een wel ingerigt gouvernement tracht niets dan den voorspoed en
het geluk das volks, en dit is groeten deels hier in gelegen ‚ dat men

genoot de straten doorwaudelt zonder dat men op hun eenig acht
neemt.

- De protestanten uyt Irland beginnen zich op nieuw tegen de ka
tholykeu te verzetten.
- Den admiraal Napier heeft zich met zyn huysgezin ta Lisbonne

ingeseheept en word alhier verwacht.
— Men verneemt uyt Portugael dat eenen persoon gepoogd had
don Miguel ta vermoorden op den oogenblik dat hy zich ging in
schepen. Don kapiteyn van een schip heeft den moordenaar aange
houden.
‘
HOLLAND. _Ä s’Gnsvnnu^en, 24 Jour.
Не! fransch dagblad dezer stad maakt melding van het aen

houden op de grenzen van den sieur J. Mengel-orkestmeester van
onzen schouwburg.

‘

— Bernaard van Saxen Weimar is uyt het leger in deze stad асп

deze talryke klasse van borgers niet krenkt , niet benadeelt en niet
onderdrukt ten voordeele van eenige geprevilegieerdo grondeyge
naren. Deze aanmerkingen zyn my te binnen gekomen by het lezen
van het verslag op het vlas, dat gy my hebt toegezonden om het na

gekomen.

te zien , en wegens welk ik UEd. eenige bemerkingen toestiere.

blad den Etendard, lll. Thompson , beschuldigd van een dagblad
onder dan invloed van het belgisch ministerie te hebben nytgegeven ,

De centrale kommissie der kamer heeft op den nytvoer van het
vlas in het algemeen, een regt van 7 ten honderd voorgesteld. Ik heb

.

y

— Uyt Uytreeht verneemt meu dat l1.-J.ll.lllollerus minister van
staet , aldaar is overleden.
— Het is den 21 july dat den uytgever van hatlretterdamsch dag—

voor het hof van assisen van ’sGravenhage zal versehynen.

(2)
vier dagen in de gevangenis gesucht to hebben is neer Oostende ge
stierd. Tot hier toe heeft men van den jongen Polak (hy is meer 20
jaren oud) niets vernomen.
‘

leviten , engelen en andere maegdekens die den weg met bloemen
hestroeydeu.
M. ll. de Potter was vergezeld van eenen anderen jubilaris M. Pieter
van den Berghe , Il. den deken , den ontvanger en een groot getal

broeders van de confrcrie van het Il. Sakrament, gezeyd der Bereg
ting.

De geboren der Slypstraet zyn ook niet ten achteren gebleven om
de street te versieren; verscheyde nationale vlaggen zag men wappe
ren , en voor de kerk had men dry arken opgeregt en den toegang
der kerk met sperreboouien beplant en met katoen behangen.
Het muziek is met bezondere kunde uytgevoerd; men heeft onder
de verschcyde stukken die door M. d’llollander ‚ muzickmeester van
11. Kerst gemaakt waren ‚ bezonderlyk eenen A solis они en Ponga
lingua bewonderd. In deze stukken had den gewezen orkestmeester
van St-Cœcìlia de gratie en aengenaemlieyd van Rossini met de sta
tigheyd der duytschc compositeurs weten te paren. Benen grooten

toeloop nieuwsgierigen _was toegesneld om deze plegtigheyd by te
wonnen , en de kerk was niet geloovigen vervold.

‘

Als eene bezonderheyd moet men hier aoiimerken dat den vader
van M. Hendrik de Potter ook zynen vyftigjarigen inbilé gevierd
heeft , en dat den tegenwoordige" inbilaris juyst op den dag , op
welken zynen vader zynen iubilé vierde, als broeder in de eonfrerie
van de Beregting isvopgeschreveu.

Eergisteren heeft de toewyzing der pryzen voor de tentoonge
stelde bloemen op het stndhuys plnets gehad. Ziet hier den uytslag :
Deu pi'ys voor dc raerste plant is toegewezen nen M. van Geert,

voor zyne Burtonìa conforta ,‘

ì

Den prys voor de rykste verzameling planten, een lll. A. Meche
lynck ,
Den prys voor de rykste verzameling planten in bloemen , en nyt
stekende voor hunnen kweek , aen M. A. Mechelka д dezen prys be—
stset in eene gouden medaille. Den 1"u acceuil aen M. P. А. Verschaf
felt, vader ; 2"n accessi! aen M. N. Smet, grond-eygenaer to Ryssel.
Den prys voor de best gekweekte plant aeu de [Verium Стопы-бит
van M. А. де Cock; 1°п nccessít een de Cri'num nmabíie van M. А.
Mechelynck ; 2°“ accessi! aen de Uncídr'um Papili'o van den zelven.
— In den nacht van voorleden zaterdag blaesde den Waker op het
Belfort brand , eu gaf te kunnen dat het outrent de Dampoort moest
zyn dat hy de vlam bemerkt had. Aenstonds waren de pompiers te
been meer de nytgezondene vedetten ontdekten niets. In het eerst
meynde men dat den trompetter op den toren eenen Mechelacr was,
meer meu vernam welhaest dat hy inderdaed de vlam gezien had
van een voer dat men ter gelegeiidheyd van den avond van til-Pieter
had ontsteken.
— By koninglyk besluyt is er vastgesteld dat de jaerwedde der
kapellanen en desservanten van де kerken en annexen door den

staet goedgekeurd, die onder de ‘400 fr. gesteld waren op 400 fr.
gebragt zyn.
—- Men deelt ons de volgende daedzaek mede:
I
«Eenen ongelukkigen Polak Dronzewski genaamd , van allen on
derstand beroofd en geene middelen van bestaen vindende , moest
hierom zich uyt deze stad begeven binnen de 12 dagen. Terwyl hy

te Gend was trof hy eenen menschlievenden vriend aen die zich ver
bond voor den gebrekhebbenden doch cerlyken Polak to zorgen.
Ondertusschen eyndigen de twaelf dagen en hy ontvangt bevel van

den eersten schepenen dezer stad , den sieur Ch. d’llane , die met de
policia belast is , van zich naer Oostende te begeven. Men doet den
schepenen bemerken dat den Polak iemand gevonden heeft die hem
onder zyi'io bescherming neemt en voor hem verantwoord , meer
den sienr d’llnne geeft te kennen dat dit niet genoegzaem is en wilt

eenen zeker getal persoonen hebben die voor den vreuideling verant

n By het iiytbersten der poolsche omwenteling was Dronzewaki
nog in het kollegie en heeft aeiistonds de wapenen opgenomen tot
verdediging van zyn vaderland.»
-Eenige liefhebbers van duyven van St-Nikolas hebben 45 duy
ven naer Londen gestierd, die aldaer den 26juny om acht uren
des niorgends zyn opgelaten. De duyf van MM. Vauderstraeten die
om twee uren terug was ,heeft den prys bekomen.
- Uyt Dendermonde veruecmt'inen dat men den genaemden Tal
boom , advokaet, gewoond hebbende te Lokeren , aldaer heeft in
echtenis gesteld als verdacht van valschhcyd in geschrift.
— Wy vernemen het volgende uyt Baeveghem :
i. Zondag den 22juuy heeft in de kerk der commune van Boeve
ghem met plegtigheyd plaets gehad de uytdeeling van pryzen een de
kinderen der zondag school , aldaer sedert een jaer ingerigt. De ver‘
sieriug der plaets , meer dan 200 kinderen van beyde geslachten en
van allen ouderdom deze school onderh0orig , en eene menigte aen
sehonwers gaven eenen nieuwen luyster neu deze plegligheyd. Na
eene toepasscnde aenspraek van den heer pastor van het gemeente ‚

in welke de voordeelen dezer inrigtinge wierden voor oogen gesteld,
zyn de. belooningen toegewezen aen de kinderen die uytgemunt heb
benin de christelyke locring, het goed gedrag, lezen, schryven, enz.,
door M. den borgemcester en de andere leden van het bestier ‚ die
met voldoening deze inrigting zien aengroeyen , eu de zelve under—
steunen.

»Het is ongelooflyk de aendoening te beschrvven die de ouders en
de kinders, als ook de omstaenders op dezen oogenblik gevoelden ,
en hoedanìg dit hun heeft aengemoedigd om voor het toekomende
hunnen ivcr en neerstigheyd te verdubbelen. Des anderdage is er
ten 8 uren eene solemnelc luis gezongen ter eere van den ll. Gregg.

rius, in de welke alle de kinderen tegenwoordig waren , na de welke
zy den dag in de grootste vreugd hebben overgebragt. n
—- De centrale seklie die met eenen nieuwen opstel voor eenen ta
rief over de lynwadcn belast was , heeft haer verslag geeyudigd , en
zal liet zelve in de eerste zitting aen de kamer voordragen.
[let schynt dat де centrale sektie den franschen tarief heeft nenge

nomen met een verschil voor de lyuvvadeii van 5 draden of min , die
moei-10 franken voor 100 kilog. zouden betalen.
- Een dagblad van Brussel kondigt aen dat den minister van
oorlog komt in disponibiliteyt te stellen de generaals Tieken-de
Terhovo en Kenor; de kolonels Hotton , Vandeviver en Dorez; de
majoors Lookmaus en Vanderkelen.Vier ofﬁcieren die inner benoemd
waren voor dan ducr von den oorlog , zyn op do solde van congé ge

steld.
~ De stad Doornyk guet door den gaz verlicht worden. Men is reed.
bezig meteen het leggen der buyzen te werken.
-- Een dagblad van Brussel beweerd te weten dat het hollandsch
leger op de grenzen byeentrekt , dat dry afdeelingen tot ons grond‘
gebied genaderd en verecnigd zyn op een zelve peut , onder voor
wendsel van groote manceuvers te doen, en dat de ruytery eene ver
sterking had gekregen van 70 peerden par eskadron.
 Don toestand van een groot getal haysgezìnnen van het ver
brand stedckeu Limburg is allerbevveenelykst. Eene inschryving is
voor de ougelukkigon geopend.
Van de kerk is er niets anders overgebleven dan de muren; al het
lood , yzer en de klokken zyn gesmolten. Men kent nog het beloop
der schade niet.
De kerk is een oud gothiek gebouw, het Welk den tyd en den oor
log nltyd gespaerd hadden. De groote hitte die het lood van den ner
wyzer had doen smilten , heeft het hout aengesteken , en welhaest

woorden. Den ongelukkigen Dronzewski word aangehouden , en na
Ш

der ontdekt hadden , maei‘ het sehynt dat hy nog eenen ﬁlius onder
ons heeft, die alles nog openbaert. Nu, terwyl wy hier op den St-Jan
moeten beraedslagen , is myn advies , advies dat dikwils uwe goed

keuring heeft ontvangen , is luyn advies , zeg ik, dat men het vieren
dezer feest nytstelle , om verscheyde redenen en onder andere oni de

volgende : Wy zyn in jnny, in juny zyn de dagen te lang, wanneer
de dagen te lang zyn is het te lang klacr, als het te lang klaer is zyn
wy wel gezien, als wy wel gezien worden zyn wy wel gekend, als wy
wel gekend zyn draegt men ons over, als men ons overdraagt steen
wy in den Vaderlander, en als wy in den Vaderlander staen ah l eh t
oh! ah
vergeeft my de clausule, gy kont wel raden wat ik wil
zeggen.
Sieur Brebart den orateur: Zoo is ’t ‚ het is zoo. Ik keur in alles den
vo rstel van den notaris de Nobele goed; zyn raisonnement is klaer
se yk eenen akt , en zal niet konnen nalaten van u te overtuygou ;
wat meer is er bestaet nog eene andere reden. Terwyl wyliicr onder
ons zyn , mogen wy oonfidentieel gelyk in eene consulte spreken.
Gy weet dat onze logie den besten naam niet geniet, om dat de
vrienden van onzen ouden bacs , koning Willem , in groot getal on
der ons te vinden zyn , en zich meer met politieke zaken bezig hon
den dan met het geen de franc-maçonnery aangaat; ik zeg zulks

zonder eenige toepassing op onzen Venerabelen te willen maken.
0m deze reden zullen de deputatien van andere logien zich neer den
Saplsntrían by klaren dage niet willen begeven , uyt vrees van ge

kend te zyn , en ik geloof dat men wel zou doen van het gastmael

met het gastmnol uyt te stellen om de redenen die de voorgaande
heeren komen te zeggen, en om eene reden dio my in het partiku~

lier aengact, te weten dat ik, in myne kwaliteyt van tafelineester, te
lang in de keuken moet blyven om den mestiek te observeren ‚ nu
dat er het zoo warm is.
Den gratenkuysscher en den »sieur Emm. Rogiest deden bemerken
dat zy niet beschneind waren by klaren dagen in de logie te komen,
en dat waerschynclyk vele andere broeders even als zy niet meer be»

schnemd waren.

‘

Den Velleploller: Ja ,ja , ik verzet my ook tegen het nylstellen
van het Банты. Indien het te warm is voor den broeder du Four.,

ik zal my met de keuken moeyen , en bewyzen dat ik ook den mas
tiek kan piepareren. Indien men de feest wilt vieren dat men my
inner in de keuken stelle myn vel is min sensible als dat van broeder
du Four
Den raed van administratie is dan toldo stemming overgegaen en
heeft by nieorderheyd van stemmen besloten dat den voorstel van
den velleploler verworpen was, en dat het gastmael zou uytgcsteld
worden.
1k heb UEd nog iets wegens eenige geneesheeren, leden der medi
cale komiuissie , te melden meer dit, en nog eenige andere вешнег
kingen die ik van zin ben u toe te stieren, zouden te veel plaets

vragen en mynen brief te lang maken 3 ik zal van dit in eenen vol
genden gewaeg maken.
_
‚ Gelief de uytdrukking myner hoogachting te aenveerden.

u'yt te stellen.

Sieur Jan du Four .‘ Ik ben ook van gedacht dat meu beter zou doen

Vaan.

l

(3)
stond dak , toren en kerk in volle vlam , welke achtervolgens het
groot gewelf, het orgel , den predikstoel , het uerwerk , de banken
en de stoelen verslond. De muren , zes autaren en de gewelven der
lybeuken zyn staende gebleven , en men heeft de heylíge vaten en
ornamenten met eene schoone rehildery van den hoogeii autaer
kunnen redden.
— Den bisschop van Liiyk heeft eene somme van dry honderd
franken gegeven om deze ougelukkigen ter hulp te komen.`
 Den gouverneur der provincie Namen heeft nen alle de bor
gemeesters eenen zendbrieftoegestierd , by welken hy hun aenwak
kort om spoedige muetregeleu te nemen tot het_nytroeyen der be
delnry.
_
_
— Een hevig onweder heeft in de onstreken van Luyk, over eenige
dagen , vele Schade aengeregt.
 Een muzikael concours , zal den 15 der aenstaemle maend
te Dinant plaets hebben.
— Een hevig onweder is den 26 jiiny boven Keulen losgebarsten ;
den donder is gelukkiglyk op geene gebouwen gevallen , maar alle
do hoven hebben groote schade geleden door de groote hagelbuy.
- Ziet hier de voornaemste disposition van het dekreet der ko
ningin-regente van Spangiiieii , overIde drukpers _: n
"
Geen dagblad zal zonder autorisatie van den minister van het in
wendig mogen uytgegeven worden , en deze vroeg zal door do tus
eehenkoiiist van de civiele gouverneurs der provincieii moeten ge
dneii worden. 0in opsteller van een dagblad te worden , moet men
de zelve somme van eenen kiezer by de cortes betalen. Eene borg‘
stelling van 20,000 realen zal in handen van den gouverneur van
Madrid gesteld worden en eerie van 10,000 voor de andere provin

cien , en zal moeten in geld betaeld worden , het zal dubbel wezen
indien liet in obligatien van де geconsolideerde schuld geschied. Die
borgstelling zal dienen om de boeten te betalen.
Er zullen te itladrid vier keurders zyn en eenen in ieder der vol
ende steden : Barcelonna , Cadix , Valence , Pampelune, enz.
In Madrid zullen er vier bevoegde keurders en in de andere steden
twee benoemd worden.
Deze keurdcrs zullen den dag zelve dat het blad uytgegeven word

digheyd van het hollandsch ras kon twyfïelen , dat hy voor eenigen
tyd op onze grenzen kome wonnen en hy zal leeren wat eenen По!—
lander is.
‘
dan den орле?!“ van dan Уменьшив.
Brugge , den 25 juny i834.

Mynlieer ,
Daer er op alle punten van het land word gesproken van de nyt
nemende vaderlandsliefde der Brusselners en Bruggennren, en dat'
men nouyt geen gewag шаек: van de vaderlandsliefde waer mede
e’nige gendsche liefhebbers beladen zyn, zal ik een staelken van
patriotismus van eenen Gentenacr , (beminnaer der ware rust) ann
halen , het welk , zou ik geloof, verdient eene plaets in UEd. dag
blad te bekomen. Voorledon zondag was ik in eene talryke чех-Заде.
ring van vadertaudsminnende lieden, weer onder zich eenen Gente

nacr bevond , die als vriend was toegelaten in onze byeenkomst.
Toen het reeds Inet in den avond wierd , begonnen wy ons te ver
maken niet patriotisclie liedekens te zingen en verzekeiis te im

proviseeren , het wierd de beurt van onzen Gentenaer , welken од.
ееп zoo acngenaeui vaderlandseh coupletje zong dat het geroep van :
Leve dezen pafriallde zael deed weergalmen. Ik verzoek UEd., Myri
heer, aeii deze verzekens een plaetsje te verleenen in uw geeerd dag
blad.
nnussszscnl
osunscnic
уменьшим.
namens-ren
Ik zweer van herten af
“'illeru tot in het graf,
En uyt het land moet voort
Die пае:- prins Willem hoort
lk haer en vervluek meer en meer
Den prins Willem als opper-heer;
Al die voor Willem is gezind

Aenzien wy als een duyvels-Iiind.

вкпснсвв
(i).
Leopozois'rel.
Leopold en zyn wet
ls in myn hert gezet;
Al die den koning dient
Noem ik steeds m 'nen vriend.
Leopold en zyn eêl geslagt
Bcschermc ik steeds metziel en [tragt:
D.itl1y ‘t eluk des hemels erft
Die voor et land en koning sterft.

A’enveerd щупе boogachting enz.

P. V. J., uwen lezer. .

BUYTEN LANDSCH.

dit moeten onderzoeken , doen kennen de ontoegelateno artikels

ENGELAND. _- zum , 27 лип.

welke zouden gedrukt geweest zyn , en zullen alle vier mnenden
een den gouverneur een verslag over den staet der drukpers moeten
geven. Den opsleller die eenen afgekeurden artikel drukt zal eene
boete van 2000 realen voor de eerste inael betalen, 4000 voor de

Den Times doet eenen hevigen uytval tegen lord Palmerston
om dat hy toelaet dat den generacl Moreno te Portsmouth verblyft.
- Den generael Moreno is te Londen aengekomen , en heeft een
alle de dagbladeren eenen brief toegezonden, in welken hy zyn
voorgaande gedrag tracht te vorregtveerdigen. Dezen brief is het
voorwerp van bekiiibbelingen van alle de dagbladeren.

tweede miiel , en de derde mael zal hy ten minsten 20 inylen van

de verblyfplnota verwyderd worden in welke liy den misslag zal be~
geen hebben.
’
Bleu ziet dat dit dekreet zeer streng is en gelyk staat met de ver
iiieting der drukpers.
 llet schynt dat de zaken van het Oosten nog op het piint niet
zyn van vereifend te Worden. Men verzekert stellig dat Tui'kyeu nog
eens de tussehenkomst van Rusland gevraagd heeft.

- lllen is nog niet overeen gekomen welke stad men aen don Ker

los tot verblyfplaets zal geven. Den generaal Moreno , onderrigt datA
zyne tegenwoordigheyd groote ontevredenheyd onder het volk
veroorzaekt , vertoont zich zeer woynig in het openbaer.
 De groote muzikale feest heeft den 2-’l in de abdy van Westmin
ster plaets gehad. Den koning met geheel het hof is er by tegenwoor

dig gevâeest. De muziekunten hebben de schepping van Haydn uyt
Besondere korrespondenti'e van den Vansnzunim.

g evoer
—- Den. Globe behelst eenen artikel over de dobbelhertigheyd van

Van de grenzen, aSjuiiy i834.

Onzen toestand op de grenzen word dagelyks meer en meer пе—
telachti". Het is niet genoeg dat wy van de hollandselie beambten on
regtveerdige afperssingen te onderstaen hebben , wy zyn elken dag
op het punt van onze persoonelyke vryheyd in gevuer te zien, en onze
kinderen , dienstboden en werklieden , van alle slach en ouderdom,
gekoord en gebonden, versmaed en mishandeld , als misdadigen, als
dieven en moordenaersl te zien weglcyden. In dusdaiiigen stiiet be
vinden zich de ongelukkige ingezetenen van Koeywacht, Stekenen ,
Moerbeke en Overslag.
De eygenaers en gebruykers van land op den hollandschen bodem
gelegen , hebben voor op hunne grondlasten ten vollen iiyt betaeld ,
meer dit is ver van hun aen gedurige vervolgingen en afperssingen
te onttrekken ; zy worden door de hollandsclie douaniers op eene
brutale wyze geld afgeperst voor weypasseii , en moeten voor elk
peerd betalen niet Welk zyhiinnen eygeiidom willen gaan bewerken,
en niettegenstaeiide dit worden onze werklieden nog opgeligt en ge
vangen weggeleyd! Het getal der gevangene Belgen, diein degevan
genießen van llolland zuchten ‚ beloopt reeds tot ontrent 70; onder
deze bevinden zich miliciens die in verlof waren en hun ouders of
meesters land waren giien bewerken.
Het ware te wcnsehen dat het gouvernement diesaengaende maet
regelen nam, en ons eeiiigzins beschermde; weerom houd nien ook

de Hollanders niet uen die door ons land zwerven ? VVaerom neemt
men geene wedervraek ? Heeft men vergeten dat het aanhouden van
eenen Hollander ons het wedergeveu van lll. Thorn heeft verworven 'I
liet zou insgelyks hier zoo zyn , wilde men meer eenige belooningen
doen , en de hand leggen op eenige Hollanders, die dagelyks ons

grondgebied overkomen,vvy zouden welhaest die halelyke menschen
jagt der hollandsche bai-iistroopers zien ophouden.
Dat het gouvernement dc oogen opene en onzen toestand in nen
dacht neme, want het is hoogst noodig. Indien wy onder de vreede
dwingelnndy der Hollanders moeten blyven zuchten,is het te vreezen
dat wy onzen oogst , die op de landen stoet voor welke wy de lasten
meenden dubbel betaeld hebben , niet zullen kunnen inzamelen.

llet schynt dat dit ook het oogwit der Hollanders is , want zy heb
ben onze grensbewooners hun land laten ploegen , mesten en be
zaeyen , en trachten nu te beletten dat zy hunnen oogst opdoen.

Indien nog iemand een de gecalenleerde vreedheyd en kwaedaer

Willem in de onderhandelingen van Bibericli , en na herhaald te
hebben alles wat by de zelve is voorgevallen , voegt liy er by : и Ван
prins van Orangnien heeft dry zoonen ‚ den prins Frederik heeft er
eenen _; het liuys van Oraiignien is vruchtbaer. Den koning van Hol
land moet sterven; zyne twee zoonen moeten hunne dagen cyndigen,
en alle der zelver zonnen moeten in het graf dalen , zonder zonnen,
eer dat eenen mannelyken erfgenaam van den hertog van Nassauw
kan regt hebben om in het groot-hertogdom Luxemburg op te
volgen. Wat is dan de reden der onderhandelingen van Bibcrich ’t
Alleenlyk te weten welke de tegenwoordige weerde is van een zoo
verwyderd belang voor de erfgenamen van den hertog van Пленит;
of wat schikking men zou kunnen maken om dit belang te be—
schermen in geval het zich in eenen toekomende eeuw verwezent
lykte ?
«Wat aengaet het eerste punt, wy gelooven dat niemand teLonden
vyf scliellingen zou geven voor eene dergelyke kans, en wat aeiignet
het tweede, onder menschen van goeden wil zon niets gemakkelyker
geweest zyn. Meer het is opiuerkelyk dat dit laetste punt de con—
ferentie van ßiberioh meenden lang heeft opgehouden. Hetgeen
en komen , de notas en confcrcntieii , de voorstellen en tegen-voor

stellen hebben alle verbeelding overtroffen. MM. Cunitz en Neuman
zyn tot schaduwen gesmolten , door hun gedurig over en weder
reyzen van Frankfurt naer Bibel-ich'; de kourriers van het hol-.
landsch kabinet zyn buyten adem gereden en bezwyken onder het
gewigt der nieuwe instruktien. Men zegt ook er riemen papier vol
geschreven zyn over deze gewigtige zaek door Rusland, Oostenryk en
Pruyssen. Ganscli het oosten en het noorden van Europa zyn in de
weer ; inner hoewel er grunt gedruys en groote beweging in den
berg geweest zy , de muys is nog niet geboren. Dit alles is wel ge
schikt uni by den oupartydigen opmerker bedenkingen te doen onb
ataen. Не! is klaer dat er ergens in den haeszak gespeeld word , on
totdat den waren pligtigen bekend zal zyn , word de schuld op alle
de partyen geworpen. n

—— Den admirael Napier is met zyn huysgezin te Portsmouth веп—
gekomen.

_

.

I

(|) Als men ten eynde‘ is van de brusselsehe va derlanders en de bruigscbo
Leopoldislcii , leest men thans van elk verzeken de bovensten lignen l«altyd af
voor de gendscbe fabriekanten,
Natazz/an den Scilly-vcr.

'(4)
—› Een schip lii van Lisbonne te Portsmouth ziengekomen en heeft
de tyding mede gebragt dat vele steden zich aen de koningin onder
worpen hebben.
~ Op de laetste nyverheyds-tentooiistelling von Dublin , is eene
Houde "тайне ler Weelde von 50 guìnëen (1200 fr.) nytgei-eykt uen
zekeren .lohn llilliers von Alhlnne, 0in een lues inet 873 lenimers te

hebben gemaakt.

BORGERLYKEN STAET DER ST AD ОШ“).
overledene van den 27 lot den 28 juny.
Justine Шашни, weduwe Lepeire, oud 70 jnren , korte Violetteatraet. _
— llarliaia Violini-evene, (ìtì ini'cli , ‹1аэ‚|1101151ег , lm_ytcn «le Alihi'crpsclleponi't.
_ Isubclln Verbeke ., liiiysvronw van der Crnysscn, 7| jaren, Ykstrnet. — Сп
leta Медные; , weduwe Íilucs , (i6 jaren , bliytcn de “'aterpoort. - Autone van
Hoorebcke, 5 dagen, Щипцы -- Karel ltossel , 80 jaren , Byloke. — Antoni:
van Hove, 78 iarcu, particulieren, Bolermcrkt.

HOLLAND. — 5'01111'1211111011 , 28 avai'.
Een boekwerk , onder titel : van het gezag der drukpers ,A is alhier Y

KooPHANDEL.

gedrukt, en eenen buckwcrkoopci' , ll. Th. Lejeune genaenid ‚ die
zich door dit werk beledigd acht, heeft den opslellcr van het zelve,

MERKT VAN GEND, van 01:11 27 ienr.
Pai' hectoliter.
п" kwaL I '1° КМ“.

die den slechten bi-Fucmden Libry-Bngiiano , gebrauilmei'klcn ga

Ieyboefis , voor het regt gedaegd.
 Eene nieuw gebouwde katholyke kerk is den 27 niet groote
plegtigheyd , nlhìer gewyd.

`

~ Den prins van Ornngnien heeft de jagers van Noord-Brnband
en 'dc veldbattery N“ 9 in oogbcscliuiiw genomen.
 Den generiiel van artillery Pairraviecini dì Capelli heeft de ins
pektie over de werkingen en het grof geschut van Vlissingen ge
dncn.
VRANKRYK. - PAairs, 28 Jun.
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Den rogge heeft byna geene koopers gevonden.

Van de 459 leden, ну! welk de kamer der gedeputeerden is
zamengesteld , zyn er reeds 448 gekend. Onder deze rckcnt nien dat
»de oppositie er nauwelyks 150 zal tellen. Do legitimisten , dnl is de
gene die voor Karel Х zyn , mag men in de kamer tot 15 rekenen.
—- Den 24 cn 25 waren elle do postillons der peerden-postery in
konrriers hcrschnpen ten dienste von den minister van het inwendig,
oni de tvding der kiezingen aen de belanghebbende persooncn te
dragen. Men verzekert dat er naer Neuilly , weer den koning zyn

BORS VAN BRUSSEL, vu nel 28 mar.

Belgien.
и
п
и

guet.

— И. de Weiler is uyt Duytnchlnnd -nlliier aengekomen. Hy is met
eene zending belast om overeen tc komen met de administratie der
posten tot het uytwisselen der dagbladercn.
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~ Den oostenrykschen minister M. de Metternich, is van wegens

и

Uytgell. Schuld.

Vrnnkr'çk en Engeland gevraegd geweest om van een verdrag deel
to maken. “Y heeft geantwoord dut Oostenryk'in geen lioegeniieind
verbond treed en bereyd is om de omstandigheden af te wârchtcn.
— Щеп telt iii de tentoonstelling der nyvcrlilyd alhier voor
10,900,000 fr. pendiillen, kandelobers , lnsters, lon pen , bronswer
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“n М. de Toreno in het spaensch ministerie in vervanging von
M. Imaz.

_.. De postmael viin Nantes naer Parys., is onder den weg door
de baenstroopers aengehouden. De booswigten geen geld vindende

meer al te weer; doch het ongeluk was reeds voltrokken. liet schynt.

dat den voel-man 'sl rookende in slaep geraekt was , dat zyn@ pyp
hem nyt den mond is gevallen , en dat hy inner ontwaakt is door he',

vlies' het welk hem omringdc en het welk eenen geweldige“ wind
lenjoeg. Den a'rin'en ’dompelaer dit ziende wist niets beters tc doen
dan zyn 'peerd te 'ontspannen en t'e vlugten , lateodc liet тушу-5 дне?"
branden , liet welk met vele kostbare goederen in asschen geleyd is.
 Het is nog niet genoeg dat den »keyeer Nikolaos de Polakken
ну! hun vaderland verjacgd , hnii van himno goederen beroofd en
onderdrukt; inner hy wilt heini nog vervolgen by de vremden , tot

in de nytoeßening van hunne nyverlievd toe. Ну komt eenen пшена
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BORS VAN PARYS, van nl! 28 Jun.

hebben de reyzigers ongehinderd hunnen weg laten voordzetten.
._ Een zeldza'em ongeval is over eenige dagen tusschen Рагу: en
letux vodrgeva'tlen. Eenen reyziger kwam in het dorp Ville-Parish
berig'ten 'dat een ry'tuyg op den weg in brand stond. De nationale
garde liep dadelyk derwaerds met den vrederegter. Het bengt was

Ш. (6 Loud. 3 °/¢.

fr. с.
[dem goeden Suläelt.

— Den Constitutionnel verzekert op eerie stellige туз den intrch

11

riiYsTiiia oLle. _- Вини, sa лип.

ken 'en andere voorwerpen van pragt.

woone steenwegen.

1/2
1/2

DORS VAN AMSTERDAM, val ell 28 Juul.
Holland.

 Щеп verzekert dat de administratie der diligentìen Laíütte cn
Gaillard eenige stoom-rytuygen will in omloop brengen op de ge

l-'z G
1.2 P
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Oostenr.

verblyf houd , in 54 uren 315 kourriers zyn gezonden.

— Eris spreek van eenen der jongste zoonen van den koning niet
de weerdigheyd va-n een slacli van nnderlmnìngdom , nner Algiers
le zenden. Men beschouwt dit ontwerp .'ils gunstig , om dat het be
duydende zal zyn voor het `geen de ontwerpen van kolonisatie nen
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WEENEN, 01111 20 шит.

Не nemen weer door het russisch kabinet verbind uen alle de bon

Métalliken . . . . . . . . . . 99 15 [32 u Bankactien . . . . . . . . . _ “74 „#1

ken en koophandelhuyzen der twee ryken von eenige betwkkmg te
hebben met het buys dat den groef Jelski, gewezen tresorier van het
poelsch gouvernement , in Vrankryk komt opteregren. Den alleen
heersoher wilt dat de nytwykelingen met de dood getroffen wor

ADVERTENTIEN.

den , en dit openbnerlyk borgerlvk en onder het koophandel betrek ,
leo wel in het geheel Europe als in Polen.
Deze ysselyke strengheyd is zonder voorbeeld sedert de heersehing
'der beschaving in Europa , en in de barbaersheyd der midden-een
wen zelve waren de volkeren , aen wie de geestdryvendste vom-001»

doelen de stnetkundige regten weygerde, niet buyten de koophandel
ïbelangen gehouden. Elken mensch moet deze ongehoord@ veninbbe.
ting van onderdrukking na den zegeprael beweenen l

dt koe en b M.eenen
COPPENS,
koperslager,
Ndjiyit elleh n(l),eertîicrdsrliergeiyi,
dobbelenzoon,
koperen
кати,Стопа—511111,
gezeyd Bm,
Jl!ar|'e‘diensti« tot het stoken van genever, zc_er wel gekondnionneerd metzyiieii

hel`m.lly‘,wecgat В i 900 pondcn (gendsch gewigt) , en vervat 360 liters. Den pr.“
par pond is van r4 stuyvers.

DRUKKERY VAN J. F. BLOCKEEL ,
or вв воосроовтв ‚ ii" 69 тв ‚ am.

„ _„Ц

fait*nx
lí. _

N° 78.

EN VADE RLANDÈ n.
De Belgen zyn getrouwe onderdanen ,
maar zy verdragen geene slavern .

linzen

Auer. V

_ DONDERDAG 3 JULY 1834.
L

*ﬁr Van den 1 july , is de Drukker-y en het Bureel van

den VADERLANDER op de Hoogpoorte, N“ 69 , geplaatst.
Wg verzoeken onze {наступим korrespondenten en andere
persoonen die ons eenige mededeelíngcn te doen hebben , alle:
wat den opstel en bureel van den VADERLANDER aengaet, aen

het bovenstaande adres franko ons te willen toezenden.

Ter zelver gelegenheyd moeten wy nog een: bekend maken dat

ters van Kortryk en van eenige andere plaatsen zich beklagen over

den nytvoer der schorssan; eene andere in welke de zoutzieders van
Brussel de moeyelyklıeden der geleybilliettan doen zien.  Boyde
deze petitien zyn naar de hooge kommissie van nyverheyd gezonden.
Eene lange beraadslaging is dan ontstaan nopens eene politie by
welke meer dan 150 inwooncrs van Brnssel- vragen dnt El. Lubin toe
gelaten worde _ zynen hulpmiddel tegen de oogziekte te mogen too->

lenen.

wy geen gebrugk konnen maken van brieven oforakel: die met
geteekend zgn , ofvan welke wg de opstellers met kennen.
y
‘verzekeren eenieder dat , indien hy het begeert, zgne-n naem met
zal gekend worden.

petitie
nner het
bureel van inlichtingen gezonden l en ‘
de Deze
zitting
wordword
tot morgen
verschoven.

Den “штампик word DRYMAEL ter week uytgegeven ,

mncr 1s wederom niet in getal geweest om te beraedslagou; er waren

den DYNSDAG , DONDERDAG en ZATERDAG des morgens.
Men schryft in ten bnrecle van den VADERLANDER, en by alle
de postmeestcrs van het ryk.
v
'
l
Den prys van inschryving voor een geheelJaar voor de stad
Gend , en voor de gene die het blad in ons bureel komen halen
is dertien franken. Voor die hun blad met den post franco
begeeren, is den prys zeatíen franken (by semester, voor op
betaelbaer.)
s
Den Умными, die in alle provincien des ryks gezonden
word , is hezonderlyk voor annoncen en bekendmakingen guns--v
tig. Men betaclt vgf-en-twi-ntig ce-ntímen voor elken drukregel.
Men gelieve alle artikelen , brieven , reklamen, boeken of an

rioncen franco toe te zenden.

BELGIEN.

Den senaat was voor den 30 juny nog eens byeen geroepen ,
nauwelyks 25 leden tegenwoordig. Da zitting is tot den l5 dezer nyt
gesteld.
—- Gisteren heeft alhier op de Placa-Royale eene groote monste
ring plaets gehad.
v
- Don Moniteur kondigt de Fransche woorden ai“ die voor den
prys der cantato moeten in muziek gesteld worden.
- Zondag avond is eene vrouw by het aankomen der bergie in
het riivater gevallen , en door de spoedige hulp van haren vader
gare

.

- Den prokureur des konings komt zich in oppositie te stellen
tegen de ordonna ncie der raedskamer die besloten heeft dat er geene

redenen bestonden om den geneesheer Seutiıı en den apotheker Ver
biest te vervolgen als de oorzaak geweest te zyn van dc dood van het
kind van li. Delneurs.
-- Het vermoord paard van lll. Duval-de Baaulien , den Telegraph'
genaamd , dat in vele peerdenlonpen den prys bekomen had , is al
hier overleden.
— Eenen kapornel van het 9° linieregiment, ridder van het

Bnnssı'ı. , 2 Jen.

ища nn voımıwınnaeuwoonnıoını.
Voorıitter M. Raikem.

Zitting van den 1.
0m een ner min een kwaert word de zitting geopend.  Na de le
zing word het verslag aangenomen.

lll. Demaíu'eres doet een nieuw verslag over den lynwnadhundel.

Lcopols-order, verdacht van twee hemdens gestolen te hebben
heeft‘zich by middel van eenen neusdoek in de kazeru verhangeuî
- Den algeıneenen bcstierings-raed der godshuyzen van Brussel
heeft besloten een institth voor doofstommen op tc legten. De stad

de provincie en het gouvernement zullen daer tegelyk in bydrageni
...liet is nu vastgesteld dat den yzcren weg aen den boulevard van
den
Botanie-ken
zal beginnen,
en tot aen VilvoordeА zal loopen
zonder
de Senne HoF
te moeten
overtrekken.

Il. Zonde in den паст der kommissie van nyverlıeyd doet verslag
‘over een ontwerp van wat betrekkelyk de houillekoolen en de kalk
steenen.

‘ Активны , 1 Jva.

_

Het order van den dag is het beraedslagen over een ontwerp van
wet belrekkelyk de herstellingen aen de oevers der Blaas.
Dit ontwerp van wet , dat reeds het voorwerp van vele woorden
wisselingen geweest is, geeft tot geene aenmerkingen meer aenley
ding, en word aangenomen.
Y

De deﬁnitieve stemming over dit ontwerp van wet zal donderdag
plaets hebben.
_ ‚
Men gaat over tot het verslag over de verzoekschriften.

Onder de petitien heeft men eene bemerkt by welk'e de huydevet

Gedurende da maand juny zyn in onze have aangekomen 111
schepen , uytmakende 16,637 tonnen of 150 tonnen per schip waar
onder 23 belgische, 2 Fransche , 15 :ıınerikaensehe , 22 engelscha
7 deensche, 4 zweedscho, 3 noodscho, 17 hanoversche, 4 ргиувйззсЬе’

7 meckleuburgsche, 1 oldenburgsche, l oostenryksche l hambur i
sche, l bremer, 1 sardiner, 2 russischen.

’

g

-— Men verneemt dat voortaan alle schepen welke de stad zullen

groeten insgelyksdoor de groote battery 'en noorden van hot kleyn
r

М

AEN DEN OPSTELLER VAN DEN VADERLÁZVDER.

dood zou veroorzaken ; of dat dan eenen geneesheer lange traktaten

schryft over de purgatien , om te doen zien dat zy allyd in het begin
u Alle verbeteringen zyn moeyolyk n zegt men , en inderdaad de
ondervinding leert dagelyks dat nooyt spreekwoord beter de waer
heyd gezoyd heeft. Wat voorbeelden zon ik hier tot staving van dit
gezegde niet konnen bybrengen 'I Wat voorvallen zou ik niet kunnen
aanhalen om dit te bewyzen ? Wat duedzaken zou ik niet konnon
daerstclleu wilde ik hier preuvan te pas brengen ‘I Ik zou , by voor“
beeld , van vele dingen kunnen melding maken en vele misbruyken
optellen van welke men sedert vele jaren de verbetering vraagt en
die nog altyd op den zelven voet blyven bestaan. Zonder van andere
te willen spreken zal ik my by het aenduyden der wetten, besluyten
en reglementen der geneeskunde bepalen. Misschien zal men my voor
zeer roekeloos beschouwen om dat ik my tegen de discipels van
Esculape duri" verzetten 5 misschien zal men my beklagen om dat ik.
my openlyk tegen de administrateurs van gezondheyd ‚ gelyk men
zomtyds de geneesheeren noemt , verklaar; misschien zal men my
wenschen van neoyt ziek te worden om den oleum Ricı'nı' , den palo.
rad. "kei , den ткёте! simplex , de hanenpìllekens en andere droguen
_ te konnen ontgaan , met welke men niet zou nalaten my te st‘raﬂen;
meer dnt men zich gerust stelle , zou ik vya nden ontmoeten ik
zou ook vrienden vinden , aangezien onze geneesheean in twee
klassen mogen verdeeld worden.
Wanneer ik van verdeeldheyd spreek , het is geene verdaeldheyd
van .stelsel die ik bedoel; ik wil hier door niet to verstaan geven dat

van elke ziekte moeten geadministreerd Worden voor aleer men nn

dere recepten voorschrytt; of dat den eenen ys doet gebruyken ter

wyl eenen anderen hitsige hulpmiddelen gebied; neen , ik laet die
verschillige stelselen daer , en wil alleenelyk als eene daedııek aan#
halen dat er verdeeldheyd bestaat onder de geneesheeren wegen;
het herstellen der bestnenda misbruylten en verbeteren der in voegen
zynda wetten op de geneeskunde , verdeeldheid die, om zoo te zeg
gen dezen neem niet verdient, aangezien alle de geneesheeren , uvt
genomen eenigen, voor het stelsel van verbeteringen zich verkladrd

hebben. Je , ik moet het bekennen, de meerderlıeyd onzer gendsche.
gencashaoren verdient niets dan lol“ voor hare edelmoedige poogingen
tot het bekomen van verbeteringen , on voor hare шансами,
worsteling tegen vele leden der medicale kommissie die vun веска
veranderingen willen hooren , en alleenelyk de ploets willen blyven
behouden die zy nu bezitten. Wil hierom niet onderstellen , lllyn
heer , dat ik den minsten schyn van heet of afkeer voor de [eden
der kommissie voede ‚ integendeel ik aenzie hun olie als opreg'.

bekwame en kundige mannen, maar de kunde en bekwaemhoyd
verliest van haer gezag wanner-r zy zich tegen de noodige en hoyt
zama hervormingen stelt, en dit tracht tegen te kanten hot welk in
het belang van het geneeskundig korps in het algemeen en van

deszolfs leden in het bewonder vereyscht word.
Zulkdanig i» hier hctigeval. De goneesheüerun onzer province in het

dan eenen doctor beweert dat men in dusdanige ziekte bloed moet

algemeen vragen verbeteringen , meer dè medicale kommissie wilt

laten , terwyl eenen anderen houd steen dat dusdanige operatie de

geene 5 de geueesheeren vragen dat de leden der medicale kommissie,
o
\

.

i
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-+ Een schip-hetwelk van de keep de Goede-Hoop komt heeft hier
eenen llottenlot aengebragt. lien onzer dagbladeren geeft er d6
volgende beschry ving van : к Zyne gestalte is middelmatig; de op
per-kaeksbeenen zyn zeer uytstrltendc; zyn hoofd is van boven zeer
breed en van onder; zeer smal , 111.111111ег voegen dat het acnzigt tot

nen den tip der kin vermindert ; en een slach van onregelmatigen
dryhoek vormt ; hy heeft tamelyk kleyne voeten , zeer wyde neus

gaten , eenen platten neus en wyde oogen die naer de neus hellen.
llet kleur van zyn vel is geelachtig brnyn ; zyne lippen zyn niet. dik,
gclyk dic van zyne gehuren de Kaffers; de gekrolde zwarte wol die
zyn hoofd bedekt is zwaerder dan die der Negers , maar hy heeft
weynig baerd. lly is zeer welgeniaekt op zyne ledematen, heeft daer
by eenen lievnlligcn en gezwinden gang , en een bevreesd-voorko
men. n

,- Men ziet in den hof van Mauderstow, verplyfplaets van den
luytcnant-generael William Maitland , eenen abricoos-buomen vsn
61 roetenen 9 duymen hoog en 14 voeten ’7 duymcn breed , die
893 voeten van den inner weer tegen hy geplaetst is beslaat. ily is
zeer vruchtbaer; den hovenier heeft 8811 abricozen afgetrokken
om den frilyt-oogst te verzekeren , en er blyvcn nog 11800 abricozen
welke zullen ryp worden. Den boom is zeer schoon, wel gesnoeyd
en 40 jaren оид.
'

дои/едем шт den 30 [илу tot den ljulg.
Leopold Bonnet, oud 2 jaren, St. Jansdreef.  Jan Vcrbsere, 1

dagen ‚

Vccrstraet.-Maximiliaen Roelant, 65 jaren, bedienden by het stedelyì bes-tier.,
Talhoomstraet. - Karel Plaetsier, 2 inni-nden, Lauricrstract. -—— Francies van

der Eecken, 33 jaren, dagloouer, St. Joorisstraet. — Maria ttemy, weduwe
Joly, 76 jaren, Slnyzckcn - Fraucìcs de “'aele, S maenden, Antwerpsche
straet. — Desjró de Moerloose, 'zo meenden , Brandstrset. - Josephina Возни ‚
2 1/2 jaren , buyten deAntvrcrpschepoort — Judoca Lnudtsmsn, huysvrouw de
Maertelaere, 'so jaren, St. Pliaraildcplaels.- Joanna Denis, huysvrouw Pieters,
î; jail-‘eu , Hoogstraet. — Petronilla Verbeeckc , huysvrouw de¿t.`urte , 75 jaren ,
y o e.

KOOPHAN DEL.
WISSEL COURS VAN GEND, ul nu 1 son’.
Brussel kort, |/4 о'о verlies.

Amsterdam kort, 3_»8 °/a verlies.

-Parys ltolt, 47 1/4 G

hotterdam kort, 1‚‘2 0/0 verlies P.

Londen kort, il. 12 07 12 Р.

Antwerpen , pari.

PRYS DEB KOOPWAREN TE GEND,
van den 30 jung.
Kafé Batavia, li 34 cents.  Kafé St.-Domingo, van 33 à 33 1/2 cents. 
Kafé Brezilien, van 33 à 33 1/2 cents. _ Kafé Sumatra , van 28 à 30 cents. —
Katoen Louisiane, à fr. 1-25. — Katoen Georgie , van fr. i-c5 à fr. |2o. _ Ks

HOLLAND. -— з’БнппхпАов , 30 mar.

toen Surate, van 84 à go centimeu. —— Katoen Suriname , van fr. |-35 à fr. |-4e.

De zack van lll. Lejeune tegen den galeyboef Libry-Bagnano is
voor acht dagen uytgesteld.
- Men heeft hier de dagbladercn van Java tot 12 february ont
vangen. In den nacht van den 2/1 tot den 25 november had zich op
Java en Sumatra eene geweldige aerdbeving doen gevoelen , veroor
zaekt door eene uytbersting van den vnerberg Boekit-Koba , in de
residentie van Palenibang. Deze acrdbeving ging vergezeld van eene
ra'nipspoedige overstrooming. Tnsschen de twee hoofdtoppen van

Holland. Werkcl. schuld. 5|
n
Dom, lost-enten. 95
Oostenr. Metallikcn . . . . .. 101

1/4
|/4

den berg bevond zich een meir het welk golieel verdwenen is , en

Napels.

7/8

het water gevoegd by dit van eene. verstopte rivier overstroomde
alle de omliggende plactscn. Een gehucht raakte onder andere tot.
21 voelen onder de golven, cn toen de zelve waren afgeloopen bleef
er 7 voeten slyk. llet getal der slagtoffers dezer overstrooluing be
loopt tol 90 persoonen. Den vuerherg welken dit alles veroorzaekt
heeft is 5() niylen van де residentie-stad Palembang, en nogtnus
bleef het water eener groote rivier die cr strooiut eenige weken on..

bruykbacr.
'
`— Bernacrd van Saxen-VVeimar heeft den prins Frederik op een
groot gastniael oiithaeld.
'
l
— Щеп gaet tusschen Amsterdam en Harlem eene halve myl ver
eenen yzeren weg aenleggen. Indien deze proef voldoende is ‚ zal
men den grooten yzeren weg beginnen.
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gesloten. Men gelooft dat de uicdaillìen den 12july zullen uylgedeeld
PRYS DER OLIE. — Bussi., 30 son.

worden.
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Koolzaed . . . . . .

Zines.
fr. c. fr. c.
24 и 27 n

het terug bekomen van eenen achterstel van renten , belooponde

Heulzaed . . . . . .

25 75

tot meer dan een millioen franken.

[dem goeden smack.

— lien spreekt van een proces het welk Меч. Lœtitia , moeder van

Bonaparte , tegen den minister van financien wilt inspannen, lot

den тяп Vrankŕyk verkozen. liet is de eerste meel ldat eenen Israëliet
tot volksvertegenwoordìger benoemd is. Onder andere vreinde keu
zen bemerkt men eene stem voor Lucien Bonaparte, den oudsten

broeder van Napoleon.

Koeln.
fr. c. fr. c.
io 11 io So
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—- Den jondschen bankier Fould is tot de kamer der gedeputeer
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Quinquct-Olie . . . . . . . . . . . . 101 25 101 n
Lantern-Olie . . . . . . . . . . . . . 99 25 99 »i

‘

Bons VAN raars. v“ ш 30 ‚т.

—- Щеп gelooft dat do kamers in het begin van augusty ' zullen
byeen geroepen worden.
 Щеп heeft hier de proef genomen van eenen nieuwen stoom

OPENBARE FONDSEN.

EERSTE“ coulis. LAETSTEN coulis. сопка VAN вы 2S,

wagen uytgevonden door ММ. Dietz en Herman. Hy heeft den af~
stand tusschen de poort en de barreel van Vincennes (iets min dan

Renten 5 p. 0/9 . . . . . . . .

106

35

eene myl) in twintig minuten afgeleyd._ Het rytnyg voel-dei) per
soonen en sleepte van achter eenen omnibus waer 31| andere in wa
ren. Eenîge belemmeringen van weynig belang hebben den logt van

Renten 3 p.R«»/.I . . . . . . . .

77

85

o

11

het rytuyg vertraegd ; meer de proef is over het algemeen wel ge

lukt, en het stoomtuyg word zoo snel bewogen als gemakkelka be
stierd.
'i -Zekeren Monié , oud-deurwaerder te Beauvais , verscheen voor
het hof van assisen , onder betigting van den fiscus te hebben bena
deeld met oud gezegeld papier het welk reeds gediend had ‚ nog

Na elsclic

ente . . . . ..

|06

40

106

4o

8c:

à?)

,t
п

Eeiiw. spaens. Rente .
Koningl. spaens. Leen.
Spoons. Rente 3 р. 0/0. .

75 3/4
83 3/4
47 5ft»

75 3[S
B3 5.8
[п 3 8

¿6
„
3 ‘M
47 3 в

Leeniug der Cortés.. ..
Roomsche Leening .. .

38
п

11 .
п

38 1/2
96
s

‚‚
„

Belgische Leening.. . . .

n

1›

98 3/4

‚

„

LONDEN, nu 28 ien.
G
. 3 . о’Ioeenmg
. . . .. .. .. ..
Breeîiliiiensche

5/8
362 3/4

Belgische leening
. . schuld
. . . . ..
Hollandsche
werkel.

00
gn8 3.4

eens te gebruyken. Monté verzameldezoo vele oude geregelde stukken

byeen als hy kou , en deed het geschrift uytgaen by middel van den
chlore , latcnde deu zegel onaengeraekt , weer na hy dit papier voor
hieuw verkocht. Den jury heeft den betìgten pligtig herkend , doch
geene straf opgeleyd , alzoo zyn misdryf niet kan gelyk _s'tsen met

WEENEN, Dsl 22 лип.

Melalliken. . . . . . . . . . . . gg 1/2 П Bankactien . . . . . . . . . . 1277 ‘In

hedriegelyke verandering vsnrgeschrif. Ilet schynt overigens dat
dit bedrog'te Parys zeer gemeen is, want den minister van het in
wendig heeft onlangs de akademie der wetenschappen geraedpleegd
over de middelen om het te voorkomen.
...By de monitoring van het 1° regiment laneiers te Fontaine..

blean, heeft den hertog van Nemours zynen vaerwel aen dit regi
ment toegestierd , weer van hy het bevel verlaet , om tot den graed

van veld-marschalk overtegaen.

ADVERTENTIEN..
EN VENTE A LA LIBRAIRIE-GÉNÉRALE,
Place du Lion-d’0r, N0 4 ‚ à Gand .
PROJET DE LOI concernait! [exercice des дадите; bronches sie Par-r de
guérir. résenté à la chambre des représentans par les médecins pétitionnaires
de Gentil — Prix : 50 csarinns.

 Eenige onlusten zyn te Marseillen uytgeborsten. Men heeft zy

nen toevlugt tot de gewapende magt moeten nemen , en dg rust is

niet hersteld zonder dat er bloed gestort is.

f'

DRUKKERY VAN J. F. BLOCKEEL ‚
or nii nooerooars , s° 69 'rn , am.

N° 79.

DEN VADERLAN
De Belgen zyn getrouwe onderdanen ,
meer zy verdragen geene slsvern .
Kuzss ни. V

ZATERDAG 5 JULY 1834.
vanM/I‘WI

щ

loven , maar ik moet er toch byvoegen dater punten zyn op welke
men voor mar dan een half millioen par maand fraudeert.lk geloof
dat
er geenen anderen middel bestaet om dit te doen ophouden dan
Wy verzoeken onze inschrĳvers, korres’pondenten en andere
persoonen die ons eenige mededeelinge-n te doen hebben , alle: de wetten tegen de slnykhandelaers strengelyk te doen ten nytvoer .
brengen. Hy eyndigt met ten voordeele van zyncn voorstel van 7 ten
wat den opstel en bureel van den VADERLANDER aengaet, aen honderd te spreken.
het bovenstaemle adres franko ons' te willen toezenden.
Eene lange woordenwisselíng ontslaat hier tusschen MM. de Foera,
Ter zelve’r gelegenlieyd moeten wy nog eene bekend maken dat . Bekaert en Dubns, maar die weynig betrek heeft met de lynwaden
wy geen gebruyk kennen maken van brieven ofartikel.: dse niet aangezien het enkelyk op eeni e u tdrukkin’en is dat de twee
eerste ld. Dubus beknibbelen. g
Y
g

*'“* Van den l july , ie de Drukkery en het Bureel van

Jen VADERLANDER op de Hoogpoorte , N0 69, дергаешь

geteekend zyn , ofvan welke wy de, opstellers niet kennen.

у

verzekeren eenieder dat ‚ indien by het begeert , zynen naem wel

zal gekend worden.

М. Dnbus stelt voor den tweeden voorstel der centrale sektie die
bestaat in het aannemen van den frunschen tarief te verwerpen , en
den eersten, zynde den voorstel van M. A. Rodenbach, aen te nemen.
De zitting word om vier uren gesloten.

BELGIEN.
Zitting van den 3.
anssm. , 4 JULY.

Om een oor word de zitting geopend.  Na de namelyke oproe-ï
ping word het verslag gelezen en aangenomen.

капищ Dna vonxlvzn'rnßnnwooßnldnnl.

M. Eloy de Вините vrsegt dat de kommissie van nyverheyd, zoo
haast mogelyk , haar verslag doe over het ontwerp van wet betrek

Zitting ran den 2.
Voorzitter M. Raikcm.

kelyk den graenhandcl.

Men doet om een uer de namelyke oproeping en de zitting word

Na lange woordenwisselingen word er besloten , dat dit verslag

geopend.
Het verslag der voorgaende zitting word gelezen en aengenomcn.
liet order van den dag is het beraadslagen over het ontwerp van
wat betrekkelyk den tarief op de vremde lynwndon by hunnen in
voor iu ons land.
`
M. Bekaert tracht te bewyzen dat den tarief die men nu voorstelt
en met den fransehcn overeenkomt beter is dan den eersten.
B1. de Roo vind den eersten tarief beter dan den genen die men
nu voorstelt.
`

morgen zal gedaen worden.
Щеп gaat tot de deﬁnitieve stemming over nopens het ontwerp van
wet betrekkelyk de herstellingen aen de oevers der Mees , en nopens
een ander over den uytvoer der kalksteenen. - Beyde worden цеп

М. den minister-van financien verklaert zich voor den tweeden of
frauschen tarief.
lil. de Nef doet den kwynendeu toestand zien der tykfabrieken en

geeft den vvensch te kennen van dezen tak van nyvcrlieyd to zien
begunstigd worden.
Pd. Dubin doet bemerken dat wy niet veel zullen winnen met den
frauschcn tarief in voegen te brengen , aangezien men reeds klaagt
dat hy te hoog is. Het zou voordeeligcr zyn , zoo ik meyn , zegt hy ,
zich een den voorstel van ll. Rodenbach te houden , het geen de in
kom-regte“ op 7 ten honderd zou brengen. Indien wy eene dobbele
linie van douanen hadden , wy zouden hoogere regten mogen in
brengen om dat er zoo veel sluykhaudel niet zou gepleegd worden.
Ну eyndigt met te zeggen dat men beter zou doen met te trachten
ons lynwaed naar andere landen te zenden dan te beletten dat vremde
lynwaden in ons land gebragt worden.
ld. de Robards: verdedigt den franschen tarief en beweert dat wy
‚ons, voor zoo veel het mogelyk is, volgens Vrankryk moeten regelen.
lil. den minister van financien antwoord uen M. Dubus nopens de
douanen en verklaert datonze douanen zeer wel hunnen dienst doen.
lll. Rodenbach . Ik moet ook de werkzaamheyd onzer douanen

genomen.
Hat order van den dag is het voordzetten der beraadslagingen
over het ontwerp van wet betrekkelyk den tarief op de inkom-reg
ten van het vremd lynwaed.
Er ontstaat hier eene lange woordenwisseling om te zien welken
voorstel men zal beraadslagen , of den genen van M. Alex. Roden—
bach of dezen der centrale sektie.
De kamer besluyt dat zy den voorstel der centrale sektie zal volgen.
ill. Lardínois mackt eenige aanmerkingen over den 1°“ artikel , en
zegt verwonderd te zyn van in den minister van het inwendig niet
eenden voorstnender der algemeene vryheyd van koophandel te

vin en.
ll. den minister van bel inwendig antwoord dat hy bereyd is een
regt van 7 ten honderd op het vrcmd lynwaed aen te nemen.
De zitting word om vier nren gesloten.
.p__-___

Alle de persoonen, verdacht van in de plunderingen en onlus—
tcn van april deel genomen te hebben, zyn den 2 zeer vroeg naar
Bergen vertrokken. De beschuldigden , ten getalle van 77 , waren in
vyf groote diligentien geplaatst, omringd van militairen , gendar
men en agenten van policia.
‘
MM. Donies , Abts , Wiuckelmans en Coninck waren in den coupé
der vyfde diligontie geplaatst , die door een detachement vootvolk
van de vier andere wus efgoschayden. Dezen transport was voorge»A
/

Ш
DSN MOLEÑBBBG EN DI BEGINT“.

Ontrent eene maand geleden sticrde ik UEd. eenige nenmerkingen
toe betrekkelyk den Molenberg in de Coupure , en trachtte een
staelken der zonder-linge spaerzaemheyd onzer regentiedner te stellen
met te doen zien lioe;zy,onder andere,onze penningen besteed had tot
het knopen von eenen Molenberg om eenige jaren nadien hem gratis
een de maetschappyen van Flora en Сшита te geven. Zonder hier
te willen onderzoeken tot hoe verre cene regentìe gemagtigd is een
deel stads grond, dat zy gekocht heeft melde penningen harer gead
ministreerdcn weg te geven , zal ik my heden bepalen met de zaak
onder een under oogpunt te beschouwen.
Den grond palende aen den Molenberg dient , zoo men weet, tot
het leggen der mesthoopen en is zeer wel gelegen tot het vervoeren
der zelve, aengezien hy zich zoo naby de rivier bevind. Indien men
nu den grond aen do voorzede societeyten afstact wat zal men met
den toestand van die arme werklieden-doen wiens geheel hestaen al
daer gelegen is ? Waar zal men nog eene plaats vinden die tot dusda
nige bestemming zoo wel gelegen is? “Паек- zal men nog eenen grond
aantreffen die onder alle betrek de voordeelen van dezen oplevert?
Deze vragen schynen misschien' zeer gering, en aen velen waerschy
nelyk'van weynig belang , maar zyn , ten opzigte van spaerzaemheyd
voor de stad, zoo gemakkelyk niet om op telossen als men wel denkt.
Eenen ontwerpmakcr zoo als den sieur Kieckepoost zou niet verle
gen zyn hier in te voorzien, al moest hy eenige huyzen in de stad doen
slechten om tot bergplaats der mesthoopen tedoen dienen, men kent
sedert lang zyn vernuft en kunde door zyne werken o’u hcl'lmypgat af
te breken en zyn ontwerp om de huyzf'n op den lteep‘af te werpen ten
eynde van de Schelde aldaar eenen bassyn voor drymasters te maken

wanneer Gend in eene zeehave zon herschapen geweest zyn. Meer

terwyl de ontwerpen vnn den sieur Kieokepoost geene andere plaats

meer konnen bekomen dan in de kolonncn van Moeder Gazette, om
aldaar tot mengelingen harer lezers te dienen ‚ in afwachting dat
onze regentio met de kunde en sehrandorlieyd van den ondernemer
van den doodwngen begaefd worde om die ten uytvoer te doen bren
gen , zal het niet ongepast zyn u myne aanmerkingen wegens de
íncommodo van den Molenberg en den aenpalenden grond mede te
deelen, latende aen anderen den last over van wegens de commode een
Woord te zeggen.
De stad betaalt nu jaerlyks voor hnerprys van een kieyn gedeelte
meersch op de Haags , tot het leggen van eauig mest , de somme van

380 fr. 95 cent. (Ziet den budget der regentia van 1834 kapittel 1 ‚
‚ N° 35. nu de regentie den voornoemden grond in de Coupure
S 2Wanneer?
weggeeft nen de maetschappyen van Flora en Света ‚ zal zy niet
alleenelyk eene weerde in grond verliezen , grond dio met voordcet
zou konnen gebruykt worden , macr zal gedwongen zyn eenen nn-.
'deren'grond te knopen of te huren tot het leggen der mestlioopen ,
ten ware burgemeester eu schepenen in hunne zorgvuldigheyd had..
den besloten, dat men geene mestlmopcn meer moet maken en by
gevolg geene plaats meer noodig heeft om die te leggen. Heer ik
kan zulks niet veronderstellen en vermeyn dat er'byhun meer lit-fdc

en gcnegcnlleyd is voor den armen. lleeft do regentie immers in 1830
en 1831 niet eene inzameling voor den armen bevolen? “el is waer
dat men geene volle rekening heeft gezien van de ontvangane pen
ningen , doch dit bewyst dat do regtntie toch пед dan armen heeft
gedacht; en hier nyt neng men besluyten dat zy ditmaal nie). mi"

medoogende zal zyn. Nu , er zal kwestie zyn zich eenen andere“
grond te verschaffen tot het leggen der masthoopen. Dit moet ge.

Т?)
tigde uytdrukkingen om deze tyding aen zyne lezers aen te kondi

gen. Het is ongelukkig voor den Messager de Gand zoo ver gebragt te
zyn van de waerheyd niet meer te mogen bekennen , en zulke deed
zaken te moeten loochenen!

llet orangistsch dagblad‘ van Lnyk , le Rappel genaemd , uyt
welkwy in onzen voorgaenden N° eenige regelen hadden aengehaeld,

welke hy over zeven weken verlaten had om het Vormsel te geen
toedienen in zestien kantons van de provincie Luxemburg, in welke
deze plegtigheyd niet had plaets gehad sedert vyftien tot achttien
jaren. Meer dan l14,000 persoonen hebben het Vormsel ontvangen.
Den gouverneur van de vesting Luxemburg heeft aen de inwooncrs
niet toegelaten dit ll. Sacrament te gaen ontvangen door de handen
van eenen bisschop die niet herkend is als wettelyk benoemd door

heeft opgehouden te verschynen. Dit dagblad poogde te gelyk oran
gistsch en katholyk te zyn, en den sieur Moens heeft zich nu gemak»

koning Willem. Men verzekert dat den bisschop van Trier door het

kclyk konnen overtuygen dat deze twee hoedanigheden niet konnen

burg te begeven , ten eynde er het Vormsel toe te dienen. »
— ll. Pères te Andennes komt nieuwe steene buyzen uyttevinden
voor hetleggen van den gaz. De stad Churleroy komt de zelve te ge
bruyken.
— Een grouwzaern schelmstnk is in de omstreken van Frankfurt

te zamen geen , terwyl hy inhetkatliolyk Belgien geen genoegznem

getal insehryvers heeft konnen vinden om zyn zonderling dagblad
te blyven uytgeven. -- Wat zal'llloeder Gazelle van dezen voorval ,
die geene eere doet aen de orangisten , zeggen 'I Weerschynelyk zal
den Zanger der Leuten aenzoeht worden om een klagtlied over deze

dood te zingen.
In de zitting van eergisteren heeft M, van lluobrouck-de- Fien
nes nog eens ten voordeele der bewooners van onze polders gespro

ken en hunnen deirnisweerdigeu toestand doen zien. liy heeft bewe
zou dat de tegenwoordige gesteltenis onzer grenzen geheel van de

willekeurigheyd der Hollanders afhangt die onze landen konnen on
der water stellen als zy het begeeren, zonder dat WY middelen bezit

ten om hier in le voorzien. Hy heeft de noodzakelykheyd doen bly
ken van eene vaerd van droogtrekking van aen Zelzaete tot aan
Blankenberghe , om in geener manieren van de Hollanders meer
ontrust te worden , en den minister verzocht den toestand van die
landbcwooners te willen in aandacht nemen, met, zon veel'mogelyk,
het delven van dit kauacl te verhaeìten , aangezien alle plans en he

stekken voltrokken en in regel zyn.
Den minister heeft geantwoord dat hy reeds eene somme ten dezen
eynde op den budget van 1835 gebragt had, maar dat hy middelen
zon trachten nyt te vinden om dit jaar nog de hand een het werk
te slaen.
Wy zullen de hoop voeden dat den minister van het inwendig deze
belofte beter zal indaehlig blyven dan vele anderen die hy dikwils
gedaen heeft, en dat onzel grensbewooners eyndelyk hetvwerk zullen
zien beginnen dat zy reeds zoo lang vragen.

hollandseh gouvernement isaenzocht geworden om zich naer Luxem

begaen. Een jong getrouwd ранг is op den weg van Kœnigsteiu nner
Bamberg aengerand door eene benda dieven welke hun alles afna
men ,de jonge vrouw met den hals aen eenen boom hingen en den
Зацепит met de voeten. De vrouw zich aen de takken van den boom
houdende , wasweder opgekomen en haer geschreeuw had de boeren
doen te hulp snellen , die haer verlosten; maer den man was reeds
dood. In hot naburig dorp aangekomen zynde , herkende de vrouw
de kwaeddocners die dadelyk zyn aangehouden.
— Paganini komt een nieuw instrument uyt te vinden , het mit
de bewondering van alle kenners tot zich trekt. Sedert lang zoo;
hy de menschelyke stem na te volgen , en hy meynt daer in gelukt
te zyn b'y middel~van zyne contra-uioIa-Pagam'ní.
— Van het jaer 1800 tot 1833 zyn door het engelsch parlement
11,189 wetten aangenomen ; te weten 4140 van algemeen belang en
7045 die meer persoonen of plactsen betreﬁen , en dit resultaet van
33 parlementaire jaren zou germes zyn om het leven te verslyten van
al wie deze wilt uyllezen.

- Den generacl Moreno heeft Londen verlaten om zich neer llam
burg te begeven.

- Te Milanen is ter dood gebragt eenen der vreedsle moordenaars

waer van de jaarboeken der gercgtshoven melding maken. Den ge
nacmdcn Basurini , woonachtig te Novata , by Brescia , was in 1812
getrouwd en had by zyne vrouw twaelf wel volwassen en gezonde
kinderen gewonnen, maer die nogtans alle stierven eer zy twee
meenden oud waren. Dit ongehoord ongeluk maakte geenen indruk
op Basurini , en op het kei-men zyner vrouw antwoordde hy met on
Het jaerlyksch eiamen voor de onderpastors wiens jurisdictie eyn verschilligheyd : Er slaat geschreven dat alle myrte kinderen engelen
.in den hemel zullen worden. Vervolgens haestte hy zich eene kist. te
digt, en die nog niet lang genoeg in bediening zyn om in het cen
doen maken en het kind te begraven. Men bemerkte dat alle de kin
cours medc te dingen , heeft alhier in het seminarie plaets gehad.
— Binnen weynigo dagen zullen dry soldaten te Andenaerde het deren stierven in afwezigheyd der moeder. Dit deed achterdenken
protestantismus afzwceren. Zy bereyden zich met veel vurigheyd tot ontslaan ‚ en by het overlydou van het 12° kind , in september 1833,
deed de overheyd het onderzoeken : blauwe plekken aen den hals,
hunne hekeering.
vier ribben gebroken , do linke. long gekneusd en het hert verscheurd
- Voorlcden maendag is M. J. L. Dansaert van Aalst , te Waes
mnnster tot pastor ingesteld. De inwooners zyn niet ten achteren waren genoegzame teekens eener geweldige dond. Basurini , mev
nende dat hy afgezicn was geweest, bekende de moord van zyn 12‘
gebleven om hunnen geestelykenherder zeer eerlyk te onthalen.
——‚ In den nacht tusschen den vrydag en zaterdag laetsleden is er kind , maer loochende die van de 11 andere, tot op het schavot ,
op den wyk den Garenhoek, te Assenede , eenc sehuer der hofstede, toen h-y bekende dat hy alle zyne kinderen op de zelve wyze had
eygendom der borgerlyke godshuyzen , in gebruyk by Pieter de omgebragt.
 Ter gelegenheyd der vrymaking van Seri-ien , heeft den prins
Rycke, den roofder vlammen geworden , welk ongeluk men aen
Milosch , hosĳmdar van dit land ‚ aen de ehristene kerk van Jerusa —
den bliksem toeschryft. lllet vele moeyte zyn de beesten gered ge
worden , alsmede de lanrlbouwgereedschappen , ter uytzondering lem een gesc :ank van twee millioencn turkscho piasters gedaeu, tot
van eene ker Den ingezamelden gerst en het hooy , welke zoo min betaling der schulden van dit gestigt.

als het gebouw , tegen brandgevaer waren verzekerd , zyn insgelyks
' door de vlammen vernield.
_. Over eenigen tyd had men hooren spreken van eene zamen
zweering die in het Lnxemburgsche bestond; wy komen wegens de
zelve eenige verdere inlichtingen te bekomen. Verscheyde verdachte
persoonen zyn aengehoudeu , meer zyn in vryheyd gesteld om dat
er niets scheen ten hunnen laste te zyn. De opregte pligtigen zyn ge
vlugt; by eenen dcr zelve heeft men eene groote hoeveelheyd wapens

en krygsbehoeften gevonden als ook versoheyde brieven die het plan
der zamenzweering bevatten, en de middelen aenwyzen om het doel,
te weten de herstelling, te bereyken.

_ Men zegt dat de vyanden der katholyke universiteyt ook eene
insehryving geen openen om .eene uuiversiteyt op teregtcn die zy
den naam van liberale zullen geven. Men verzekert dat. zy reeds te
Brussel eenige inschryvers hebben; het is eenen inteekenaer voorde
peer-den van den prins van Orangnien , die met de lyst rond loopt.
— Шеи verzekert dat een besluyt van den minister van oorlog

welhaast gaat verschyuen by het welk er aen> alle de troepen van
het voetvolk , zonder onderscheyd , zal bevolen worden van knevele
te dragen.

 Eelen persoon in staat om wel onderrigt te zyn geeft ons de
volgende inlichtingen over de aanstaande benoemingen tot het узе
ren kruys. Er zullen omtrent 300 kruyssen van de eerste klas worden
uytgereykt en 600 van de tweede ; maer- men heeft bemerkt dat een
groot getal regthehbenden, gekwetsten zelf, geene petitiemgezondon
hebben. Eene eerlyke schaamte belet verscheyde het kruys te vragen;

ook denkt men dut de kommissie niet konnende opzoeken alle de

bewezenc diensten zonder dat haer eenige aenwyzing worde gezon
den , de ouders en vrienden dier dapperen zal toelaten het voor hun

te vragen. De provincien Braband en Luyk zyn het best. bedeeld; die

Plaets ontbreekt ons heden om eenen brief van Унии aen onze
lezers mede te deelen.

GBAENHANDEL.
ONTWERP VAN WET OI' DE GRANDE.

Sedert lang had men de noodzakelykheyd gevoeld van eene
wet op den graenhandel te bekomen, die, in verband gesteld
met onzen landbouw, den zelven zou tot voordeel en voordgang
strekken. Eenige onzer afgeveerdigden hebben niet opgehouden
in het belang onzer landbouwers de stem dagelyks te verheffen ,
tot dat er eyndelyk een ontwerp van wet op den graenhandel is
voorgedragen. Het. is op dit ontwerp van wet dat wy, voor zoo
veel ons dagblad het ons toelaet, eenen oogslag geen werpen.
llletspyt moeten Wy aenmerkcn dat het meer de tarwe en den
rogge is , die men schynt in aendacht genomen te hebben, ter
vvyl het deze twee soorten van granen alleen zyn, die een mini
mum en maximum, dat is eenen vasten prys bekomen hebben,
volgens welken den in— of uytvoer dezer granen zal verboden
of toegelaten worden. Alle de andere soorten van granen zoo
als den gerst, haver, en alle slach van hoonen is hier van uyt
geslolszi. Nogtans'de voorwerpen die uytgesloten worden ver
dienen niet min aandacht , bezonderlyk het koolzaad dat zeker
met de tarwe en rogge in ons land zou moeten gelyk gœteld
worden.

Men heeft met genoegen aengemerkt dat sedert onze omwen

van Antwerpen en Vlaenderen zullen op de leegste plaets staen.
_Onlangs heeft men by het bouwen van een huys te Doornyk

teling het kweeken van gerst in Belgien sterk heeft toegeno~
men; en inderdaad dit kweeken verschaft eenen dobbelen oogst,

eene zekere hoeveelheyd zeer wel behoudene romeynsche kopere
penningen ontdekt.
‘

rapen of aardappelen op het zelve land gewonnen. Wat de haver

te weten : eenen oogst van gerst en eenen anderen het zy van

--.?dcn‘sehryft uyt Namen het volgende:

aengaet, sedert dat men den vryen invoer heeft toegelaten, is

u Z. Boogw. den bisschop van Namen is-in zyne residentie terug ,

deze soort van green min gekweekt geweest, niettegenstaende

(3)
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zy voor den landbouwer niet min dan den gerst voordeelig is,
terwyl zy het land ligt maekt en het zelve bereyd om tot het
zaeyen van vlas en klavers gereed gemaekt te worden. Voor het

Ter inslalling van het vermaard broederschap van 0. L. 7. ter Radien,
gezegd ter GawiLuea Быта , in de раме/паи kerk van den
H. Nikolaas , te Gand , met vollen Алис! ‚ voor alle christen:
geloomgen , vergund~ den 25 april 1834, door Zyne Нед/159110314
Gregorius XVI.
Dezen J ubilá zal met de meeste plegtigheyd gevierd worden in de

geen de boonen aengaet den vryen invoer is voor de zelve ook
niet voordeelig geweest en het is waersehynelyk daer aen dat
wy moeten toesohryven dat er zoo veel niet gekweekt worden
als den grond by ons wel toelaet, alhoewel zy het land voor
eenen goeden oogst van tarwe voorberey den.
De onbepaalde vryheyd van koophandel heeft sedert velejaren
ook het kweeken van het koolzaed doen verminderen, aengezien
het uyt het noorden van Duytschlund in zulke groote menigte
word ingebragt dut eenen onzer landbouwers die meynt eenen
liektoliter van dit zaed aen 12 guldens te verkoopen dikwils
gedwongen word zyne waren voor 9 guld. te laten , prys aen
welken de vremdelingen het hier komen verkoopen. Het kwee
ken van koolzaed is nogtans van groot belang voor Belgien, en is
voor onze landbouwers voordeeliger om in zwaren grond te kwee
ken dan het vlas, aengezien deze plant bovendien voor het toe
komende jaer aen den grond een soort van.mest verschaft. Het is
ook belachelyk van in het ontwerp van wet aen te treffen dat men
maer 5 fr. inkomregten zal moeten betalen voor 1000 kilog. ge
pèrelden gerst, terwyl ons land eene zoogroote hoeveelheyd gerst
voordbrengt. Is het niet den invoer van vremde waren begunsti
gen ten nadeele onzer landbouwers ?
Het is by het aandachtig nazien van dit ontwerp dat men be
merkt hoe de hooge commercie met den landbouwer den spot
dryft wanneer zy altyd op eenen sehynheyligen toon roept «dat
den landbouw moet begunstigd worden» terwyl zy alle hare
poogingen aenwend om onze hoofdstof, het vlas, vry uyt het
land te laten trekken en onze grenzen opent ten eynde ons land
met vremde granen te overstroomen Wiens invoer aen een hand
vol groote koopmans rykdommen verschaft, terwyl onze arme
landbewooners in het zweet buns aenschyus nauwelyks genoeg

gereyde kerk ten Суде van айвы dagen te beginnen zondag den 20
J“ Y'

.

Dagen van buvtengewoone bermertighayd versehynen voor i1 alle,
cllristeoe geloovigen , die aen Maria tun allen tyde zoo groote god
vruchtiglu-yd bewezen hebt, en voor wie die tedere Moeder zich
ook altyd zoo merloogond gestoond heeft.
In deze gelukkige dagen van den Jubilé, roept God u tot verbete
ring van uw leven : hy roept. n door de stem van uwe oonscientie:
hy помад: u uyt door zyne dienaren : hy opent u de schatten zyner
bermhertigheyd: onze Moeder de Н Kerk stelt geene palen aen bare

mildheyd 5 de bìeehlvnders zyn buytengewuonelyk штанга om u
to helpen en и te troosten;

A

Men kan u dan niet genoegzaam aanwakkeren tot het genieten
van zoo groote en bezondere gunsten , en tot het gestadig bywuonen
der kerkelyke diensten gedurende dezen Jubilé, op dat denVadcr van
bermhertigheyd, door de verdiensten van zynen Zoon Jesus-Christus,
en door de voorspraak van щупе lieve Moeder , geweerdige te ver
geven onze zonden en misdaden , zyne godelyke gratien te storten
over onze krankheyd , en ons tot zyn meerdere glorie te bestieren
in alle onze geestelyke en tydelyke ondernemingen.
Onzen heyligen vader Gregorius XVI, aengedreven door eene god
vruchtigo liefde, heeft de hemelsche schatkist van de ll. Kerk geopend
on vergund dezen Jubilé in de voornoemde kerk van den ll. Niko
Паев alwaar het lofweerdig broederschap van О. L. Vrouw ler gewil
lige staren sedert twee honderd'jaren is opgeregt tot vermeerdering
van de godvrnehtigheyd en tot zaligheyd der zielen.
Uyt kragt van dezen Jubilé, zullen alle de biechlvaders van het
nrtspriesterdotn van Gand de шаг: hebben om te vergeven ook de
zonden en misdaden de welke aen Z. H. den paus van Boomen of aen
Z. lloogw. den bisschop van Стенд behouden zyn , om te ontslaen van

winnen om hunne pachten en lasten te betalen.

Moeten wy dan de eenigste in Europa zyn die zoo toegevende
voor andere natién zyn, dat wy onze eygene belangen verwaar—
loozen ? Moeten wy onzen landbouw laten kwynen om andere
volkeren te begunstigcu? Moeten vvy de andere landen van hun
overvloedig ontlasten , en moeten wy hunnen gerst, (1) haver en
koolzaed eonsommeren en hun in verwisseling ons vlas geven ?
Zekerlyk is dit het gedacht der Belgen niet noch den wil onzer
landbouwers; maer dit hebben de poogingen der hooge commer
cie tot doel.
I
Het ware dan te wenseben dat de leden der kamers eenige
veranderingen in het ontwerp te wege braglen, en maatregelen
voorstelden die voor den landbouw voordeeliger waren; dat zy
middelen uytdaehten om den uytvoer van het vlas te beletten en
premien beloofden voor den meekrap die op vele plaetsen met
zoo goeden uytslag gekweekt word. In het vooruytzigt van ook
ons deel tot het welzyn van ons land by te brengen, en de oplos
sing van een zoo moeyelyk vraegstuk eenigzins te vergemakke
lyken, laten wy hier ook een ontwerp van tarief volgen het
welk wy aen de aendaeht onzers lezers aenbevelen; ontwerp
van tarief dat gegrond is op de ondervinding, studie en tarieven
van andere landen , die het vraegstuk van den gra enlizmdel beter
verstaen dan onze hooge commercie en onze ministers. Ziet hier
welke de regelen zyn die men zou behoeven op den invoer der
volgende vremde voorwerpen te stellen, ten eynde onzen land
bouw te begunstigen :
_
’
Den geperelden gerst voor de 1000 kilog. wanneer men onder
den leegsten prys zou gekomen zyn, 60 fr.- lllout, 50.-Boonen,
30. -Erwten, 30.-Haver , 30. —— Gort, 40. -Beschuyt, 40.
- Gerst , 7-25 het minimum, en 9-50 het maximum. ~ Haver ,
5—50 min., en 7-75 maar. -— Boonen en Wik, 8 het min., en 11

alle excommunication, kérkelyke streiten, en om de beloften te

veranderen.

De biechtvaders , die in grooter getal днища gewoonte in de pa
rochiale kerk van den li. Nikolaes zich zullen bevinden, zullen bo
reyd zyn biecht te hooren van ’s morgens tot s’ avonds.
Om den Jubilé to verdienen word er verzocht dat men met een
opregt IeedWezon biechte , de H. Communie ontvange, de parochiale
kerk van den ll. Nikolaos binnen Gend, gedurende de acht dagen
eens bezoeke en aldaer godvruchtiglyk bidde voor de eandragt der
christene prinsen, uytroeying der ketteryen en verheﬂing van onze
Moeder de H. Kerk.
Behalven dezen aﬂaat van Jubilé heeft Z. Н. Gregorius XVI nog
vergund aen alle die in dit lofweerdig broederschap geschreven zyn
zestig dagen aflaet zoo dikwils als zy zullen tegenwoordig zyn in de
godelyke diensten , en door Inilddudigo aelmoessen medegeholpen
hebben tot den luyster van deze plegtigheyd.

Alle deze atlaeten kunnen toegevoegd worden aen de lydende
zielen in het vugevner.
Order der godelyke diensten.
Zaterdag 19july , zynde den'avond dezer feestviering , ten vier
uren en half zal het beeld van 0. L. Vrouw zeer rykelyk versierd ge
steld worden in het midden der kerk onder eenen nieuwen en zeer
kostelyken troon ,’ boven den welken zal hangen eenen prachtige!!
dais , onder het zingen van hare litanie , daarna zal het kruys ge
planten den lofzang Veni Creator gezongen worden. Ten vyfnren

het sei-innen in het vlaemsch door M. de Decker , coadjutor van het
gestigt der Zusters van Liefde , gevolgd van het lof door П. D. J.
Verduyn , kanonik en pastor van Sl. Nikolaes.

Alle de dagen dezer plcgtigheyd zal de eerste misse gelezen worden
ten vier uren, daerna eenvoudige onderrigting in het vlaemsch. Ten
6 uren eene gezungene misse, met uytstelling van het Allerheyligsto
tot ell“` uren, alles tot geestelyk en tydelyk welvaren van alle diein dit

het maar. -Mout de 60 kilog. 8 het mín., en l10 het max.’— Ge

lol'weerdig broederschap geschreven zyn , of zich gedurende den

perelden gerst den hekt. 9 het mín., en 12 het maar. -Koolzaed
den hektoliter , 17 het mín., en 23 het maar
Wat den boekweyd‘ aengaet hier voor heeft men niet te
vreezen.
.
Wy gelooven ons voor den oogenblik van alle verdere aenmer
kingen te moeten onthouden, bereyd zynde van af te kondigen

Jubilé zullen laten insehryvon ‚ na de welke zal gezongen worden de
litanie van О. L.Vrouw. Ten 9 uren en halt` de plegtige misae gevolgd
van het sermoen in het franseh. Ten 12 uren de laetste misse.

ente beantwoorden alle de aenmerkingen die men ons aengaen

’S namiddags ten twee uren zal het ll. Boezenkrans’gebed gelezen
worden ‚ ten dry uren de soleninele vespers. Ten туг uren het ser
lnoen in het vlaemsch ‚ daerna het lof.
De zondagen zal de parochiale misse gezongen worden len acht

de denlbovengestelden tarief zou believen toe te stieren.

uren.
_
Zondag 27 july , zynde het sluyten dezer plegtigheyd ten 9 uren

(l) De souvereyncn van het noorden ontvangen dikwils hunne belastingen in
graen , het welk zy dan nner andere landen stieren , bezonderlyk nar-r Holland
nen de groote koopmans , en naer Belgien weer het zonder regten inkomt en ge

en hall“ zal de plegtige misse ponlificalyk gezonden worden door
zyne doorluchtige lloogw. Joannes-Franciscus , bisschop van Gend.
’S namiddags ten 4 uren het serlnoen gevolgd door het lot" en de“
processie langs de volgende straten:
’
'
Veldstraet , Voldrrstract , Korle~ll1eire, Zonstraot , Veldstraot
Sterrestrnct , Graslye, Pynstraet, Groenselmerkt , Korte-Monte , eri

makkely-k, ten nadat-le van ons graen , verkocht wordV



(u) Den voorgestelden larief in het ontwerp van'wet door de hooge kommissie
voorgedragen is «len volgenden :
Voor rooo Lilog. tarn-e , 37.50. A- Rogge, 21-39. — Gerst, no. - Mout , ’25.—

Boekweyd ‚ map. — Boonen en wikkc , lo. — Erwten , 18-95. — Haver, 15.—
Gepele den gerst , 5. ~ Beschuyt, Bloem ‚ enz , 2f’.

Het maximum van den prys is gesteld voor de tarwe op ‘14 fr., en voor den
rogge o 16 fr. Het minimum is voor de tarwe x3 fr., en voor de rogge 8.
Alle e andere voorwerpen hebben noch maximum noch minimum ‚ en het is
hier in dat de wet gebrekkig iu‘

Koornmerkt na de kerk.
_
Welkeanelfeest zal gesloten worden met het dankgozang Te Deum

Laudamus ‚ en de benedictie van het Allerheyligste Sacrament des
Autaers.

.

_

lllaendag 28jnl'y , ten lO‘uron en half“, zal er сене zeer plegtigo
misse van dankbaerheyd gezongen worden door M. A. J. Dansette ‚

(2)
Den sieur Voortman beklaagt waerschynelyk den tyd op welken sieur

voor de paarden van den prins van Orangnien deel genomen had.

de Coninck , ex-direkteur van het zoogezeyd seminarie ten tyde van — Alle de beschuldigden hebben stelli’g geweygerd door hem verdedigd
La Brue, de bediening van kriminelen prokureur nytoeffende, alsdan
te worden.
.
— Eenen koopman van gevogelte is in de omstreken van Doornyk
had hy immers zoo vale moeyto niet met zyn wervolk , aengezieu
men dan de werklieden zyner Fabriek, die voor minderen loon geen
door den donder dood geslagen. Zyn lichaam was van alle _zyne klee
meerder werk wilden aﬂeggen, gekoord en gebonden naer Brussel
deren ontbloot en men heeft bemerkt dat zync geldbeurs op eenen
ltierde om aldaer verooordeeld te worden , na dat zy hier reeds grooten afstand van hem geworpen was.
’
langen tyd gevangen gezeten hadden.-Indien men dit herrinnert zal
Den donder is ook op een pachhof gevallen in eene plaats weer
niemand over de graınschap voor den sieur Voortman verwonderd
alle de persoonen vergaderd waren , maar heeft noch schade noch
zyn , nog over de gene van Moeder Gazette die met zoo vele hevig
onheylen aan de aanwezigen veroorzaakt.
heyd den sieur Voortman verdedigt.
— De tydingen welke de fransehe ‚ engelsche en hollandsohc dag
bladeren inhouden , zyn van geen het minste belang.
-— Het hof van cassatie komt de voorziening van Eug. Cambie,
Fidelis de Groote, en Lodewyk Laııdrie , alle van Maeter , en door
het hof van assisen van Oost-Vlaenderen ter dood veroordeeld, te
Op den oogenblik dat wy ter pers leggen ontvangen wy onze
verwerpen. Er blyft die persoonen niets anders meer over dan gratie
korrespondentie van de grenzen. ‘Vy zullen die dynsdag aen onze
te vragen aen den koning.
lezers mededeelen.

— De Hollanders komen verscheyde Belgen , die zy aangehouden
hadden, in vryheyd te stellen. Deze ongelokkigen hebben, gedurende
geheel den tyd dat zy in de gevangenis gezocht hebben, dagelyks
maar water en brood bekomen.
— Men heeft te Koeywaeht, zoo wy vernemen , acht wagens , ge

laden met vlas , aengeslagen.
— Gebrek aen plaets laat ons niet toe de namen af te kondigen -'

der vlaemsche en fransche predikanten die gedurende den jubilé in
de kerk van St-Nikolaes zullen prediken. Wy zullen dit in onzen

volgenden N° doen.

4

—- Eene reklame wegens de militaire logelnenten, van de omstre

ken vnn Deynze , is ons te laat toegekomen om heden in ons dagblad
geplaatst te worden.
_ -- Den sieur Jan-Albert Lenssen , aide-de~camp van den nieuwen
apostel sieur Helsen , komt door het hof van assisen van West-Vlaan—
deren ‚tot zes maenden gevang en de onkosten van het proces veroor
deeld te worden als pligtig van wegmaking (suppression) vau een

kind.
— Men schryft het Volgende uyt Brugge, van dan 10 :
a Eergisteren in den namiddag heeft Z. Hoogw. de gelukwenschin
gen ontvangen , ter gelegenheydzyner deﬁnitieve benoeming als
bisschop van Brugge. Des avonds, om tien uren en half , heeft eene
ıocieteyt toonkundige liefhebbers dezer stad, aan Z. lioogw. eene
'erenade gegeven. Den dag der installatie, voor welke, zoo men ver
zekert, hunne hoogweardigheden dan artsbissebop en de bisschoppen
van Gend en van Doornyk zich naar onze stad zullen begeven, schynt
tot hier toe nog niet vastgesteld te zyn. t»
— En root getal landbouwers van het gemeente van Comen
(West-Vlaanderen) hebben een verzoekschrift tot de kamer der
volksvertegenwoordigers toegeslierd om hare aendacht in te roepen
op den kwynenden staat in den welken de planting van den tabak
zich bevind , en vragen dat den tabak van Amersfort walkers hoeda
nigheyd zoo goed niet is als den inlandsehen tabak, in het land niet
zou mogen komen.
—- Щ. de Zuere is den 8 dezer met veel luyster en plegtigheyd tot
pastor van Couckelaere geinstalleerd geworden.
~ Den artsbissehop en bisschoppen van Belgien komen een man
dement af te kondigen by welk zy de geloovigen kenbaer maken dat
de kalhalylse universt'teyt ditjaer nog gedeeltelyk zal ingerigt zyn.
—— lien had aen verscheyde beschuldigde persooneu die , als ver
dacht van in de plunderingen vau Brussel deel genomen te hebben ‚

voor het hof van assisen te Bergen moeten versehynen , eenen advo
kaet benoemd en toegewezen die orangist was en in de inteekening

Bezondere )correspondentie van den Vsoaazssnea.
Brussel, den gjuly 1834.

Ik heb zoo lang gewacht van UEd. te sehryven om dat er niets
merkweerdig is voorgevallen en ik u niet anders te melden had dan
de afwezigheyd der senateurs en de hevige oppositie van den ad vokst
Dubus tegen de wat np de lynwaden ; wet die niet is alles wat zy mu
kunnen zyn , maer toch eenen stap is die wy gedacn hebben om tot
verdere verbeteringen te komen. Wy hebben ook nog eenige andere
tegenstrevers gehad te weten : lm. Lardinois en Smits. “И". den eer
sten aengaet, zeggen dat hy van Verviers is , ‚moet u genoegzaam
zyn , men kent immers den egoïsmus der nyverheyd van die stad.
Hetgeen meer moet verwonderen is dat M. Smits , chef van divisie
by het departement van het inwendig en ‚advokaet der hooge cum
mercie , zich zoo tegen de lynwaden verzet. Het is een slecht voortaa

ken voor het land , wanneer men zich herinnert dat het М. Smits is
die naer Parys gezonden word om de belangen van onzen koophandel
en nyverheyd voor te staen ; men had eenen beteren keus konnen
doen om een koophandel-verdrag te onderhandelen , en het was
geenen tegenstrcver onzer nationale nyverheyd , geenen tegenstre—
van onzen vlas- en lvnwaedhandel die wy noedig hadden.
Non defensoribus inis
Tempus eget.

Meer men weet dat lil. Ch. Rogier niet meer voor deze bron van
rykdom en voorspoed van ons land genegen is dan zynen eersten
kommis, en van niets anders droomt dan van rail way en koop
handel met Duytschlaud. .d propos van den yzeren weg , zullen wy
het engelsch yzer binnen weynige dagen alhier zien aenkomen ,
"aerschynelyk om onze nationale nyverheyd te begunstigen.
Wanneer men tot de deﬁnitieve stemming over het ontwerp van
wet betrekkelyk de lynwaden is overgaan , heeft men bemerkt dat
M. Duvivier ,minister van financien , de zael verlaten heeft om niet
te moeten stemmen ; den minister vanjnsticie ‚ Ш. Lebeau , heeft het
zelve voorbeeld gevolgd , en M. Rogier heeft niet lang gewacht ook

de zaal te untvlugten um in de enti-chambre den uytslag der stem
ming af te wachten , die nogtans niet twvﬁ‘elachtig kon zyn. M. de
Merude alleen is op zyncn post gebleven. Eer en lof aan dezen mi
nister !

Wat de wet op het vlas en werk aangaat , deze moet men voor dit
jaer niet meer verwachten. De vremde opkoopers van ons vlas zullen
hunnen oogst konnen opdoen , maar onze lynwaedwevers en spin
nerssen zullen te beklagen zyn.

д

т

zonderling slach van boeken die men de kinderen in de hand gaf ,
boeken van welke den styl het berispelykste niet was , indien men
wilt in aandacht nemen wat zy inhielden. Myn voornemen
is hier niet eenen uytgebreyden oogslag op deze boeken , die
door Hollanders opgesteld waren om de Belgen te ouderwyzen , te

slaan , maar alleenclyk u bekend te maken dat eenen nieuwen boek
van dit slach, dat is te zeggen op zyn hollandse/l, door eenen Bollan
der voor Belgen geschreven , komt het licht te zien. Het is geeııen

boek in welken men van Katje, Pietje en Natie spreekt , (ofschoon
dit eenen Hollander zeer wel zou staen , want wie is meer dan hy

geschikt om zulke prullen te handelen ?) maer het is van eenen an—
deren boek dat ik wil spreken , van eenen boek die door eenen
Hollanderis opgesteld om aan de kinderen onzer stadsgenooten de stad

Gend te doen kennen.
Meer dan eens heeft men van zekeren sieur P. Jonglas in den Vader
lander gesproken , en het is niet noodig u te zeggen dat dezen sieur

eenen Hollander is die door Willem alhier is gezonden om onze kin
deren te leeren en de Onderwyıers les te geven; dat dezen sieur den

Tcrwyl den sieur Jonglas zyn hollandsch boekje den zonderlingen
naam geeft van aardrijks Beschryving van Gend, heeft hy het gereed
zaem geoordeeld zyne Beschryeing der stad Gand te beginnen mette
zeggen u dat onze aarde bolrond is ıı dat a landkaarten afteekenin
gen zyn van landen, en zeckaarten afteekeningen zyn van zeeën в
от aldus tot de stad te komen. Men ziet dat sieur Jonglas ez: abrupte
niet begint , en zyne lezers wilt voorbereyden e'er zy tot de stad
Gend komen, even als Marcus van Vaernewyck die zyne Historic van
Belgie begint met de schepping des werelds; wie zou uoyt gedacht
hebben dat Marcus in Pietje , of om beter te spreken , van Vaerne‘
wyck in Jonglas eenen navolger zou gevonden hebben ? liet is nog
tans zoo; maar ik zal die kleyne zaken daerlaten en my by die gene
niet meer ophouden , gelyk ik meyude te doen by deze , wanneer hy
als groote en belangrykc bezonderheden aenhaelt u dat te Gend de
schoonste aspersie geteeld word n dat men u er ook vind berke‘, eike-‚
linde-, essche-en denne-boomen. » dat « den doctor Demanet in de
Regnesseslraat woonde п dat men s in de kerk van St-Míchísl schil

derijen vindt die in breede lysten of kassen gesloten zyn , die tot op

hertsvriend van onzen borgemcester is en den gunsteling onzer re— ' den grond loopen n dat don krocht van St. Baefs u een Grot is Wae'
van het koor , het ood gebouw is , datin 941 , door Transmairus ‚
gentie; dit alles weet gy , ik bepael my met u te zeggen dat dezen
bisschop van Doornik gewyd werd. n Dat men « in SI. Jansstraat
sieur P. (andere zeggen Pietje) Jonglas Eene aardrijks geschiedkun
dige beschrĳving de stad Gend, voor dejeagd met eene kaart neu den

het groot Postkantoor vindt waar de binnen-en buitenlandsche

wel Ed. Hoog Achlb. Heer J. Van Crombrugghe (zoo noemt hy den

brieven aankomen en vertrekken, n als of eenen brieven-post tot
iets anders diende!
.
Van deze en andere zeldzaemheden die men in 'de шпагу!” Ье
sehryving der stad Gend van sieur Jouglas , byna op elke bladzyde
aantreft , wil ik heden geen verder gewaeg maken; in ecncn volgen
den zal ik UEd. anderen aanmerkingen wegens den hollandse/ten
schoolboek van P. Jonglas, doen toekomen. Geliaf deze regelen ,

borgemeester) , komt op te dragen. Met de opdragt van dit werkje
wil ik my niet bezig houden, ik geloof zeer geern dat den sieur

Р. Jonglas aen niemand beter en voordeeliger zyne aardrijks beschry
ving van Gend kon opdragen , ik zal liever den inhoud van dezen

boek nazien om er het zonderlingste van alles wat hy inhoud aan
myne stadsgenuoten te doen kennen, ten eynde hun te doen zien
welke verkeerde denkbeelden men tracht hunne kinderen in te boe

zemen met hun dusdanige boeken in handen te geven.

met haeste geschreven , eene plaats in den Vaderlander te geven en
ontvang de uytdrukkiugen myne: hoogachting.
Veen.

_

(3)
Ziet hier de redenvoering welke ttl. van lloobrouck-de Fiennes
heeft uytgesproken in de zitting van den 9, tegen den voorstel van
ll. d’Hoﬁsehmidt om de geestelyken uyt den eommunalen raed te
doen sluyten als onbekwaem en onbevoegd.
Mynhceren l

Het is ook om aen myn geweten te voldoen en om aen myne libe
rale g'rundstelselcn niet te moeten verzaken , grondstelselen van
welke ik in geene omstandigheden zal afwyken , dat ik geloof my te
moeten verzetten tegen den voorstel van myn achtbaer medelid en
mynen vriend , l1. d’lioﬁ‘sehmidt , die de bedienaers van den gods
dienst nyt de communale raden wilt sluyten.
Ik aerzele niet te herkennen dat het voor hun misschien beter
met hun heylig karakter en hooge zending van vrede en eendragt
zou overeenkomen indien zy zich van alle mededeeling in de beraed
slagingen onzer communale belangen onthielden ‚ meer dit zyn maar
beweegredenen van welvoegelykheyd , van welke wy de waerderlng
aen hun zelven moeten overlaten. De konstitutie heeft de leden der
clergé maer aenzien in hunne huedanigheyd van belgische burgers ,
en heeft hun onderworpen aen alle de lasten dic door de burgers
moeten gedragen worden; en , wat men ook zegge of niet , ik houde
staen dat zy nooyt van eenige belasting zyn vry geweest, zelfs met
van militaire logemenlen , lasten die met hunne gewoonten en zeden

ministers aantreffen om den uytvoer onzer lynwaden te begunstigen.
Alles schynt voor het katoen behouden , en voor het lynwaed doet
men niets; men schreeuwt wanneer er eene katoenfabriek stil valt,
en men verwydert de oogen van een half millioen arme landbewoo
ners die b_v den lynwaedhandel hunnen kust zonden moeten winnen
en nu gedwongen zyn te bedelen , of van welke een deel heeft leeren
katoen weven om voor een stuk katoen van 70 ellen 3 franken en
half te winnen ! llet is met verwondering dat ik bemerk , Mynheer ,
dat de mannen die nu aen het hoofd der administratie zyn, juyst
deze zyn welke, ten tyde van het gewezen gouvernement, zich
zoo zeer verzet hebben tegen het stelsel welk alsdan in voegen was
van onze voordbrengselen en grondstoffen nyt te wisselen togen
vremde waren en engelsche koopmanschappen , en nu, waerschy
nelyk door den invloed der hooge commercie , nog het hollandseh
stelsel willen volgen. Hebben M. Rogier, minister van het inwendig ,
en zynen geheymschryver lll. Dngniolle vergeten dat het grootste
deel der voordbrengselen verwisseld wurd tegen den arbeyd van‘
den‘ menseh '? Kennen zy gelooven dat den voorspoed van eene of _
twee steden in het bevoordeeligen van eenige hooge kouphandelaren
den opregten voorspoed en het geluk van Belgien konnen uytmaken?
Zouden zy ook kunnen denken dat de be de Vlaenderen voor Ant
werpen en Brussel moeten geslagtoifer worden '? Het zou zeker
moeyelyk zyn om zulks te gelooren , maer nogtans kan men dusda
nige handelwys niet anders nytleggen. Met het stelsel van onbe
paelde vryheyd voor den koophandel , gelyk men het nu verstaut ,
vallen de lasten van alles op de werkende klasse en is het de hooge
commercie die er het voordeel uyt trekt; zag men het land van

zoo weynig overeen komen. Indien zy vry zyn van eenige pligten
die aen de andere burgers zyn opgeleyd; het is om dat deze met de
pligten van het priestcrdom tegenstrydig zyn , en niet kunnen
overeenkomen met den artikel der konstitutie die de vryheyd van
den godsdienst waerborgt. liet was—e inderdaed belachelyk deze man ~vre|ude goederen niet overstroomd ik zou u voorbeelden aenhalen ,
nen aen de wetten der milicie te willen onderwerpen ‚ zy die door maer dit spaert my de moeyte.
hunne bediening verbonden zyn dagelyks deze te gaen vertruusten
Ik zie door het verslag dat gy my hebt ter hand gesteld , dm
die van alle goederen en noodzakelykbeden des levens ontbloot zyn , koophandel kamer van Antwerpen het vlas zonder regten wilt nyt
en alleen zich aen het bed van den stervenden bevinden wanneer het land laten gaen , om den landbouw aen te moedigen , te begun
dezen van eenieder verlaten is.
stigen en te bevoordeoligen.
Gy vreest den invloed der geestelykheyd, Mynheeren , maar de
andbouwer van stiel, deze tael kan my niet verleyden , en zal
geestelyken hebben geenen anderen invloed dan den genen die de ook, zoo ik vermeyn geene andere verleyden, aengezien met het
deugd hun geeft. Hebt gy dan spyt om dat de belgische geestelyk
tegenwoordig hollandseh stelsel up den graenhandel , wy altyd de
heyd zondeugdzaem is? Het konstitutionnecl stelsel is het anders slagtoifers dezer schoone woorden moeten zyn.Wy hebben de onder
dan een stelsel van invloed 'I Eenen ryken persoon of eenen die door vinding sedert lange jaren , en op den dag van heden zien wy ons
zyne kunde of maetschappelyke gesteltenis uytmunt en vele welda
graen onder den prys verkoopen , om dat er zoo veel vremd ingevoerd
den aen zyne medeburgers kan uytreyken , bevind zich in den zelven word, waersebynelyk ook om onzen landbouw te bevoordeeligen(?) Ik
toestand. Zult gy dezen voor de zelve beweegreden van kant stellen? moet bekennen, het is waer dat onder een groot getal pachters hier en
Verder , wat bewyzen hebt gy dat de geestelykhoyd van haren in— daer eenen gevonden word , die met zyn vlas aen den vremdeling te
vloed een slecht gebruyk gemaekt heeft , of dat zy zich op eene on
verkoopen eenige winst doet, meer kan dit elken boer over het ver
voorzigtig'e wyze met de belangen onzer commune bemoeyd heeft? lies van zyn graen schadeloos stellen ? kan dit beletten dat onze lyn
En indien gy geene bewyzen hebt, zou het niet hoogst onregtveerdig waedwevers zonder werk zyn, en dat onze spinnerssen in het uyterste
zyn van persuunen van nu af te gacn strali'en voor den schyn van gebrek gedompeld zyn ?
vrees die nog niet bestaet, en die door niets kan verregtveerdigd
lk moet u noch eene andere dwaling van het verslag bekend ma
worden ? Zou het niet ten onregt zyn een geheel korps , dat gy her
ken en die vvederleggen.l Ziet hier waer van ik wil spreken:
kent uwe eer weerdig te zyn, te onteeren allevnclyk daerom, om dat‘
Het rapport houd staen dat den vourdgang en vourdceligen toe
er misbruyken bestaen van welke het zich zou konnen pligtig maken ? stand der engelsehe nyverheyd moet toegeschreven worden aen hare
Ik behoor tot de nytgestrekste provincie van ons koningryk , en ik mekanieken, om dat men by middel van deze beter en goedkoopsr
weet niet dat er ergens een lid dcr clergé van eene communale re
garen kan spinnen.
gentie deel maekt , of getracht heeft eenen wettigen invloed uyt te
Eene kleyne antwoord zal dezen misslag herstellen.
oeﬁ‘enen. My'uheeren , er bestaet eene commune in de Vlaenderen
Indien het garen dat met de mekanieken gesponnen word beter
waer den pastor zyne uytgebreyde kennissen van administratie tot ware dan dit met de hand geponnen , dan zou het lynwaed, het
voordeel der commune heeft doen dienen. Dit gemeente bezat eer
welk me’n met dit garen weeft, moeten beter zyn. Het garen ook goed
tyds groote eygendommen die door de onbckwaumheyd van voorige keeper zynde , zou bet lynwaed moeten aen minderen prys verkocht
administratien in vremde handen gekomen waren, welke hy nu aen worden , en zouden wy de vremde landen by voorkeur dit garen en
de commune, aen wie zy toebehoorden, heeft doen weder geven. lynwaed zien kuopen. Maer ongelukkiglyk voor de voorstaenders der
Deze commune bevond zich voorgaendelyk in schulden en is nu eene mekanieken heeft het tegenstrydig plaets. Wat meer is, indien het
der blueyendste der provincie. Er is ook geenen inwouner die den engelseh garen en lynwaed met de mekanieken gesponnen en gewe
pastor niet bedankt en hem gebenedyd voor zynen heylzamen in‘ ven zoo veel beter en goedkooper is, dan moet het iedereen zonder
vloed. Gy kent hem byna alle dezen pastor, aengezien by als een der ling voorkomen van Engeland in Sarah en Wolfenbuttel zoo veel
bezonderste leden van het nationaal kongres mag genoemd garen te zien opkoopen , want ik zou u een huys van dat land kon- .

worden

nen noemen , het welk op eenen dag te Londen voor 24,000 pond.

Het is niet als kathulyken maer als afgeveerdigden dat ik gespro

ken heb. Welkdanig de klasse van burgers is, wiens belangen ik zal
zien gekrenkt worden, deze mag op mynen understand rekenen om
haer in hare regten te doen herstellen. Doordrongen van den libe
ralen geest onzer instellingen, geloof ik dat wy alles moeten van de
hand wyzen dat hier aen tegenstrydig is. Ten gevolge van dit ver—
klaer ik allen voorstel te zullen verwerpen die zou trachten uytsluy
tingen daer te stellen die door de noudzakelykheyd niet zouden be

wezen zyn.

sterl. garen verkocht heeft. Nu, terwyl ik hier met hetdaerstellen van
eenen misslag bezig ben , zal ik nog eenen aenhalen om te ,doen zien
wat geloof de hooge commercie verdient die zoo liefdadig en mede
doogend is voor onze werklieden dat zy hun kaﬂ‘é en vremde goede
ren verschaft in verwisseling van de grondstof, die de wevers tot
bestaan moet dienen.

ln het rapport tref ik het volgende aen : ‚
Waden voor de weerde van.

VLAS- EN LYNWAEDHANDEL.
den den opstellel van den Vsnnsmxnen.
Oost-Vlaenderen , 5 july 1834.

Sedert de eerste ncnmerkingen die ik u,betrekkelyk den voorgestel
деп tarief op het vlas, heb medegedeeld, kome ik te vernemen dat in
hetarrondissement van Kortryk en op de boorden der Leye tot op en
trent twee uren van Gend, al het groen vlas aen 1300 a 1350 fr.,
den bunder aen vremdelingen verkocht is, om uyt het land gevoerd
te worden. Wat den vlasuogst betreft, de hoedanigheyd van deze
belangryke plant is ver van die van hetjaer 1832 bereykt te hebben.
Het is dan sterk te vreezcn dat onze ongelukkige landbouwers dit
jaer nog geene verzachtig in hunne ellenden en nog geen werk zullen
bekomen , want wanneer het vlas word opgekocht en uyt het land
verzonden , het is den vremdeling en niet den Belg die voordeel uyt
onzen landbouw trekt en ten onzen nadeele ons vlas bewerkt.
Dit moet men als een natuerlyk gevolg aenzien van den vryen nyt
voer van ons vlas , en van de weynige aenmoediging die wy by onze
(i) M. Andries. pastor te Middelbourg.

.

Engeland heeft in 1832 uyt het land vervoerd eene menigte lyn—

.

.

.

.

.

3,662,945 pond. st.

De hoofdstof welke dat land betzelvejaer heeft ingebragt beloopt

tot de summe van . . . . . . . . . . 1,879,000
Uytgevcerd vlas , voor de somme van.
29,280
Blyft voor de hoofdstof die gebruykt is voor de fabriekatie van
deze goederen . . . . . .’ . . . _ .
1,856,190
Er heeft dan een beneficie bestaan van .
1,806,120
Dus ziet men dat den Engelschman die, volgens het verslag, beter
en zoo goedkoop spint en weeft eene winst gedaen heeft die tot 42
. ten honderd beloopt l.terwyl men in Belgien, zonder mekanieken ,

eene winst van 70 ten honderd zou bekomen. Ziet hier myn bew s z
_ Wanneer men in Belgien 36 kilog. vlas koopt ten'pryze van 4 ran

ken en half de 3 kilog. men besteed .

.

.

.

52 franken.

Van deze 36 kilog. vlas weeft men 70 ellen goed llynwaed dat men
ten minsten mag rekenen op den gemeenen prys van 1 frank 40 een
timen de el.... Das voor het stuk . .
98 franken.

Van het werk weeft men 40 ellen ander lynwaed dat men 60 cen
timen de el verkoopt.... Dus hier voor

.

. .

24

n Opbrengst van den wever voor zyne 52 fr: _.
_1.2; franken.

(4)
Dus wint den belgischen Wever 70 ten honderd terwyl den Engelseh

Stcurstraet. — Ludovica de Muynck , 3 jaren , groot Meerhem. - Francies де

Smet , 6 weken , buyten de Brugschepoort.. - Karel Pladuyt, I mnend , Rogier
straet.  Catharina Philippart;` 63 `.'Iren, winkelierster, Kalanderstraet. -

man er meer 42 fen honderd wint.

Wser is nu nl dat voordeel dat men nvt de meknnieken wilt trek
ken? Weer is nu dien rykdoin die ons de engelsohe mekanieken
mtieten geven ? Ah! zeggen wy het regt uyt , de mekanioken zonden
den ondergang zyn van onzen vlas en lynwnedliandel. [let is in het
verbeteren van onze wcveryen niet dnt den knoop gelegen is ; het is

Inn Vander-donck, Io jaren, korte

cerstract. — Martinus Dulicn, elijas-en ,

kanonnier by de 3e kompagnie , 2° bataillon veld~artillery, militaire hos vitael.
-Karel Vcrnnck, 3 meenden. Tinnepotstrnet. — Franciscus~Xaveri|Is
ebbe
linck, 67 jaren, voordezcn Discals en nu prost. van de kapel van Jerusalem

te Brugge , gepensionneerdcn van den stoet.

niet om dnt wy geene mekonieken hebben dnt wy met de Engelschen
niet konnen mededingen , het is om dat wy geenen nytvoer voor
onze lynwnden hebben; het is om dat Engeland zyne kolonien heeft
cn Zuyd-Amerika exploiteert en dat wy aldaer niet toegelaten zyn.
Dat men het groen vlas by zynen uytvoer met hooge regten-vbelns
te , en dnt men ons uytwegen bezorge, en M. Rogier met Rl. Dugniolle
zullen zoo Inin de engelsche mekanieken vnn doen hebben als dat
wy de koej'en zonder hoorncn en den stier Windsor noodig hadden.
Indien gy myne aenmerkingen van eenig nut oordeelt te zyn ik
verzoek u eene pluets voor de zelve in den Ради/сиди, en dit zal
voor my eene uenporring, zvn om u nog andere uenmerkingen zoo
wegens onzen vlas- en lynwaedhandel als порет onzen landbouw
loe te stieren.
Aenvecrd , llynheer , enz.
Еепвп landbouwer.

KOOPHANBEL.
MERKT VAN GEND, vsn nel II JULY.
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S T.4E T mhoudende opgave шт de gemiddelde pryze-n df»
Aan den opsteller van den Vsnennsnoen.
Geeraerdsbergen , den 8 july 1834.
Voor de laatste kiezing hebben de orsngisten dezer sind alle stach van listen

verschilleizde graensoorten, welke moeten dienen tot le!

vaststellen van den broodprys. — DEN lO JULY.

ebruykt en vele beloften gedaen om stemmen te bezorgen aen hnu hoofd,

PRYS DER MUDDE GHAEN.

liarel Bo aert , boIgcmeester onder Vi'illem. Het gelukte hun eenige eenvoudige
en ligtge oovige kiezers te misleydcn; deze by hun en eenige misnoegden ge
voogd, waren zy 3i» mannen sterk. M. Joseph Druwé , eersten schepenen, o een
getal van |39 aanwezige kiezers , behaalde 85 stemmen , en wierd diesvo gens

MERKTPLAETSEN.

Á
wir'rs news.

noone rsnws.

loool.

als burgemeester uytgeroepen.
De wettigheyd van dezen keus word heden betwist door de dry volgende
.stemgeregtigde : ik heb niet noodig te zeggen tot welke party zy behooren :
I° J. Fontaine , eersten kommies van den gewezen borgemeester Bogaert;

Gend . . .
Audenaerde.
Afl". .
.
.

.

.
..

.

.
.

fr. I2
I311

87 c.
1411

fr. I2 75 c.
13
12
I2

fr.

8 25 с.
87 04

2° J. van den Herreweghe , kuyper, vader van den tweeden kommies , en
3° Karel de Spiegeleer, apotheker4

Dendermonde .

13

Dcynze
Eecloo.

13 9
I2 98

Door hunne rek amatie aen M. den gouverneur dczcr provincie ingediend ,
vragen zy de vernietigin van de kicziug , voor de volgende reden :
I° Dat can groot. цепи stembilletten geene genoegzome aeoduyding van per

Geraardsbergen.

soon inhielden;
4
2° Det d`hccr A. Bruyneel, kapitcyn dcr borgerwacht, in die hoedanigheyd

Lokeren . .
St-Nikolaes .
Rousse

in de kiezing heeft deel genomen ;
3° Dat de heeren L. Byl en F. Jour-ct gedomiciliecrzl zyn in een omliggend
dor , en

.
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45 Dat ryf broeders uyt het ensionnset van St. Joseph in hoedanigheyd van
onderw zers mede gestemd heb en , terwyl meer eenen het stent-regt betaelt.
Ik za my met de persoonen niet bezig bonden , mscr al eenlyk met hunne
voorgebragte bezwaren.
~
.
Ор die vier punten vermeen Ik met alle gegrondheyd te mogen antwoorden :
Dat het je geheel benevens dewaerbeyd is, het geen herkend is geweest in
zitting van den regeringsraed. dl@ overgegarn Is tot de verificatie der stembil~
letten , welke «len bureau goedgevonden had toe te zegelen , te paraphercn en to
dc oser-en ter sekretary.
4
oor het 2f, dat het besluyt van den I8 october 1830 , onder «le notobelcn die
regt hebben van stemmen, de utlicicrvn van en boven den greed van kapiteyn
rangschikt , zonder onderseheyd ofdic toebehooren een 's lands leger of de bor.
gervvscht:I dst de ollicieren der boi-gerwi-cht , verre van geringer te zyn dan de
olliciercn van hetleger , ор де zelve den voorrang hebben ; en gevolgentlyk , dgt
d'lieer A. Bru neel tot. de kiezing mogt en moest toegelaten worden.
0p het 3s, at den heer Byl , sedert den voorleden zomer, zyne domicilie op
nieuw te Geeraerdsbergen heeft gevestigd 5 en dat den heer Jouret aen zyne de
claratie van verandering vsn woonst geen gevolg gegeven heeft

Op het 4e punt, dst het genoegznemgrkend Is dat de vyf broeders als onder
wyzers aen den direkteur van het pensionnart zyn toegevoegd ; dat dc hoedenig

heyd van onderwyzer onafhangelyk Is van de potent , en dat de wet ас" d.; ьгое.
ders-onderwyzers geene patent. oplegt ten eynde als kiezers herkend te worden.

Ik zal hier by eene aenmerking voegen, die ten vollen beslissend is. Al bestond
er тупы over de wettigheyd van eenige stemmen , dit zou aen de wettigbeyd
v-’In den keus van M. Druwó niet letten. Den gekozenen heeft eene meerderhcyd

S T.4E T houdende opgave van de gemiddelde prg/zen der hierna
vermelde eel- en andere waren , 'ver/tocht op de merkten der
provincie Oort-Vlaenderen. — DEN lO JULY.
VOORWERPEN.
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van 50 stemmen bc'naeld: men rckene af de stemmen die eenigen Щупы aenbie- f
den; de mcerderheyd zal altyd aen M. Druwé blyven. 'T is op zulker voegen dat
de kamer der volksvertegenwoordigers te werk gael, en попу: word desgclykcn
keus vernietigd.
.
Het schynt my onmogclyk , Mynheer , dal den keus van M. Druwé niet be
kragtigd worde. Geeraerdsbergen zal eenen vaderlander voer burgemeester heb
ben, en de orangistery zal hare hoop voor latere tyden te week leggen. Moge zy

in rust wecken !... tot dat zy ten ouder gaat. ‘T is den wensch , enz.
Eenzn kiezer.

BORGERLYKEN STAET DER STAD GEND.
Лотос/5111011 van den 9 july.
Autono Comhaire, ond ai jaren, slotmaker , groot Meerhem, met Maria

stach“, ‚ 24 jaren, naeyster, leynen Ram. _Jan Snintrond, 32 jaren, sergeant,
met Joanna Servais , 3.5 jaren , zonder beroep , beyde Каин-п. -—- Francies Onge

nae , 40 jaren, ralìnadeknecht, te Gendbrugge, met Catharina Pannf'cgucke,
39 jaren , dienstmeyd , Plottexsgracht. - Mlchael Kasir , 31 jaren, plafonneur,
met Joanna van de Plassche, 29 jaren , wasschcrs, beyde St. Lievenstraet. Emmanuel Verlinde 35 jaren. pepcrkoekbakker. Oudburg, met Hendrika Pacs ‚
43 jaren, kamenier, orte Ridderstraet — Francies Нот-пае", 22 jaren, Wever,
Нов itaelstrnet,met Catharina Туземец, 21 jaren , fabriekwerkster, Capucy
nen ammekeo. — ЫаЁЫеоп Cnllaeit, 27 jaren , katoenspinner, met Joanna van

BOltS VAN ANTWERPEN, vsn n“ 10 Nm
Belgien. Werkt-l. schuld. 102 1/2 С Spagnien. E. rente tc Amst. 67 1/4 G
11
Uytgest. schuld. 41 1/4
11
Id. le P. L. en А. 46 '3M G
o
L. van 24 mill. 98
G
11
Uytgest. schuld. 18 5/6
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Pruyssen. [.een.te B. 1832. 103
Р
00.1!епг. Metalliken.. . . . . 101
Р Napels.
Cert. Falc . . . . . .
P
11
Loten van 250 g. i23
P Sicilian. Leening 1821. .. 92 1/2 P
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Loten van 300 g. 116
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11
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1831 . . . 96
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BORS VAN PARYS. vsn non 9 JULY.
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Gent, 24 jaren, fabric werkster, beyde korte Bogaerdstraet. — Jan «le Coninck ,
35 jaren , Wever. Slypstrnet. met Amelia Pauwels , 29 jnren , weefster, lan
всыпаем. — Bernard van Da_mme, 34 jaren , dienstbode , Houtlcy , met Feli
cita Guchteneere , 25 jaren , wmkeliersler, korte Violetlestraet. — Jan van de
s pe, 94 jaren , soldaet by het ge regiment, korte Krevelstege , met Colcta van
¿rckhove , 25 jaren , woefster, korte Wyngaerdstraet. - Karel de Buck , 1852
тел , kleermaker, korte Steenstrnet, met Theresia P_lace, zo jaren , kleermaek
ster , Belgradestraet. — Francien van der Hegge, 27 jaren, brouwer, met Livina

Kregersmnn , 36 jaren ., bezondere , bcyde St. JoorIsstraet. _- Casimir Vlçurick ,
46 aren, melser, met Francisca de Lepeleer, 26 jaren , daghuervrouw , beyde
Ak erghemplaets.

Overledene van den 9 tot den 10 july.
Piet“ Wevers’ oud 7' 'laren ‘ verw” ' oude Ajuì'mey- — Pieter Allonciul 1
5 jaren, Brusselschestraet. —- Jan Duscsoi, 17 meenden, Lievekncy. — Pieter

Samyl. 40 jaren, da loouer, Byloko. — Joseph Theorem, Io maanden, Bel.
gradestraet. — Marin ollignon , 2 dagen, St. Llevenstract. — Pieter Versypt,
29 jaren , daglooner, St. Antoniuskaey. -FrancIea Kras, 67 jm“ , hoedenúer’
.
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DYNSDAG is‘JULY 1834.
т

- Men
maakt
groote
toebere
dselen voerden р e e'rd en l oop die
' ее?
maend
alhier
moet
plaets
hebb‘l'in.

B E L G l E N.
— Het hotel dat nevens het paleys des konings slaet , en in de da
gen van september is in brand geschoten, gaet hersteld en nen het
pnleys gevoegd worden.
- Meer _dan twee honderd getuygen ter belasting en even zoo veel

Bausszi. , 14 JULY.
MB DBB TUWIVBBTìßßlwoonnlßlßln

Zitting een den 11.

ter ontlasting zyn van hier nner Bergen vertrokken , om in de zack

Voorzitter M. Raikein.

0m een uer word de zitting geopend. - Na de namelyke oproe
ping word het verslag gelezen en zonder aanmerkingen eenge

der plunderingen onderhoord te worden.

nomen.
Het order van den dag is liet voordzetten der beraedslagingen over

Au‘rvvmi’en , 12 ши.

het ontwerp van wet betrekkelyk den graenhandel.
Eene verfoeyelyke schanddaed komt alhier e lee d
Il. de Гиен verklaart noch voor noch tegen het ontwerp van wet Kwaeddoenders hebben eenen dezer laetste nacätgn dg щёлка:
te konnen stemmen zoo lang hy den prys der granen in de haven minkt , Welke nevens het kruysbeeld van ons Ileer geplaetst waren
achter het Yleeschliuys. Wy dachten niet dat er nog zulke vermetelt;
van het noorden niet kent.
Ш]. Frison en d’Huart spreken elk eene redenvoering uyt ten godsdienst-haters in onze vaderstad verschuylden. Kan men tevens
eene grootere laegheyd en verachterlyke straelschendery begaen '?
voordeele van het ontwerp van wet.
Antwerpenaar.
Il. Quirini spreekt tegen.
lill. van den Haven en de Theuz verklaren het ontwerp van wet
 Onzen beroemden beeldhouwer , Ы. Geefs , is nog altyd zieke
voor den landbouw voordeelig te vinden en. zullen liet zelve onder
lyk ,doch sedert eenige dagen bevind hy zich beter. Alle bezigheyd
is bem evenwel nog verboden.
steunen om het te doen aennemen.
М. Desmanat-de Bienne treed in eenige uytbreydingen om te be
-Den
heey-oogst
onze
rovincie
b na eheel
ee nd‘
sedert
lang
heeft meniserinzoo
uchpoonen
nietygehgd.
AEIwYNíyiîiloilîn
wyzen dat het eerste ontwerp van Ш. Eloy de Burdinne beter was dan
dit van itl. Coghen , doch zal altyd voor deze voorstellen stemmen ‚
 De belgische galjas Pegasus , toebehoorende aen М. van Rege‘
welke hem de beste zullen scbyneu.
mortel alhier , was den 25 maert laetstleden van Lisbonna naer Ant
lll. Eug. de Smet spreekt ten voordeele van het ontwerp van wet
werpen vertrokken, toen den 14 april een geweldig tempeest de
en treed in eenige uytbreydingen by welke hy bewyst , dat het op
masten afsloeg en eenen lek in het schip veroorzaekte , welke het
regten der bank te Brussel en de privilegien welke zy geniet, de oor,
onbestierbacr maakte. In dezen wanbopigen toestand wierd het den
zaek zyn ten grooten deele van den lydenden toestand van onzen

volgenden dag gezien door den kapiteyn “foodhonsc , voerende den

landbouw.

amcrikaenschen drymaster George Clinton , gaende van Londen naer
New-Yorck , welken dadelyk op den Pegasus aenhield , en alle het
scheepsvnlk bestaande uyt den kapiteyn , den tweeden'kapiteyn
zeven matroozen en twee passagiers aen boord nam. De lading vari

_

M. Desmaizieres doet zien dat. alle de belastingen byna op _de lan
den geheven worden , dus dat het juyst is dat men eenigzins de land
bouwers ter hulp komt. lly zal voor het ontwerp stemmen.‘
M. Deman»d’./1Henroda verklaert zich voor het ontwerp.

Ш. Devaux hond staen dat den invoer van vrenid grnen nonyt den
prys dcr granen doet dalen, en zegt tegen het ontwerp te zullen

den Pegasus , bestaende uyt zout , riet en kerk, is geheel verloren ’

slechts twee kabels en eenige andere voorwerpen zyn er uytgehaeldi

Alle de schipbreukelingen zyn in de laetste dagen van may te New
Yorck ontschcept. De zeetydingen melden ook het vergaen van het

stemmen.

De zitting word om vier uren gesloten.
Zitting van den 12.

De zitting word om een uer geopend. —- Na de namelyke oproe

amenkaensch schip Pasta , kapiteyn Known , hetwelk van Antwer
en nner Saint-Ubos vertrokken was , en in den nacht van 1 tot 2
ezer op de is.kusten van Plongerneau , vyf mylen van Brest ’ g eheel
verbryzeld

ping word het verslag van gisteren aangenomen.
Bet order van den dag is het voordzetten der beraadslagingen over

het ontwerp van wet betrekkelyk den graenhnndel.
м. den minister van het inwendig spreekt eene lange redenvoeriug
uyt in welke hy zich beklaagt over den spoed met welken men de
wet op den graenhandel will doen uennemen 5 hy zegt dat de wet
die men voorstelt geen voordeel nen den landbouw zal te wege bren
gen en verklaert zich tegen het ontwerp van wel.

СЫН). 15 JULY.

Eencn
metser is gisteren
in de Kne‘ystraet alhier
'
I
.
van eene hoo e

stelling gevallen. Men heeft hem dadelyk naer de Byloke взимает?
en men wanhopt van hem te konnen behouden.
,
— Eenen
‚ toebehoorendc
aen achter
het 1° dagkazeli‘njníïliîavtd
-re imc t `
peerd
alhier snldaet
in garnizoen
, was zaterdag

lll. M. Dumont en Rodenbach verklaren zich voor het ontwerp van
wet.

M. Smits verzet zich tegen het ontwerp van wet en rerklaert tegen
te zullen stemmen.

het Pest/ings gaen zwemmen, cu is verdronken. Gisteren had men
zyn lyk nog niet opgevischt.
`
‘ ‘ ’
Voorleden
vrydag buyten
heeft ‚ de
gedurende
de wa tence
`
het—pleyn
van StDenys
Kortrykschepooi-t,
eenglîgtivneîîilellilî

h1. дядина spreekt ten voordeele der landbouwers, hy zegt dat zy
over roote lasten te betalen hebben en dat den eenigsten middel om
hun ot eenigzins te verzachten dit is van het voorgesteld ontwerp

op den graenhandel aen te nemen.

ongeluk plaats gehad. Eenen marechal—de-logis‘, zynde den ’eeni im
_zoon van eenen kapileyn , die even als zynen zoon by het regimînt
Jagers te peerd dient, is van zyn peerd geworpen en heeft van het

M. Meeus treed nog in eenige uytbreydingen door welke hy tracht zelve twee stampen , eenen op het hoofd en eenen op de borst ont
te bewyzen dat liet ontwerp van wet op den graenhandel nadeelig vangen , wacr door hy dond ter plaats is gebleven.
_ Des anderdags is het lyk van den jongeling , die nauwelyks 19
zal zyn , en dat men zich moet houden aen het geen nu bestaet.
I‘aren
oud was , met alle de krygseer ter aerde besteld.
De zitting word om vier uren en hall' gesloten.
'

— De gaeyschieting in het park van St. Jooris , had eergisteren
____-___,”

Den koning en den koningin zyn gisteren om vier uren en half
in deze stad terug gekomen , eene groote menigte was hun te gemoet

veel volk derwaerds gelokt; den hoogslen gaey is door de ‚maet
schappy van Audenaerde afgeschoten. Ditmael zal deze maetschappy
de eer verdienen die men haer, ter gelcgenheyd van eene andere
gaeyschietipg , had willen aendoen. Ziet hier wat er te Audenaerde
zoo
als is.
wy in zommige dagbladeren lezen , over ‘ eenige da g en g e:
schied

gegaan. Zy hebben zich onmiddelyk nner liet pnleys begeven, alweer
hun gedurende het middagmael, door de leden der Groots-Harmonie,
eene Iuysterlyke serennde is gegeven.
In den avond zyn zy naer Laeken vertrokken alwaer zy eenige
Een groot getal leden van het gilden van St. Sebastiaen hadden
zich naer Oostende '.»egevcn om aldaer in de lnysterlyke gaeyschie
dagen zullen verblyven.
«- Eenen kourrier uyt Londen is alhier aangekomen , en heeft de ting deel tc nemen. Eenen persoon van Oostende schreef naer Aude
tyding medegebragt dat de engelsche ministers hun ontslag gegeven naerde dat de schutters 'an die stad den oppervogel hadden af e
hadden. Deze tyding heeft de fondsen doen dalen.
schoten
, alhoewel
zulks benevens
was. Aenstonds
men
groote
toebreydselen
maken de
omwaerheyd
de pryswìnnaers
met eerEntid

 Den Moniteur maekt bekend dat de Belgen , welke op het hol
landsch grondgebied waren nengehouden , in vryheyd gesteld zyn

op bevel van het kabinet van den Heeg , aen het welk ten dezen
opzigte er reklamen waren toegestierd.
—- Den minister komt aen de sektien eene tabel toe te zenden uyt
welke er blykt dat de schade ‚ welke de Hollanders in 1830 en 1831
in de verscheyde provincie“ van ons ryk hebben aengerigt, tot 15
millioenen 614 duyzcnd 954 franken beloopt, zonder mede te reke
nen het onder water stellen van vele onzer polders , waar van dc

schade nog niet kan geschat worden.

ontvangen; den beyaerd-speelder liet zyne schoonste aìren hooren 
men
loste het grof geschut
en een
gastmael
de
audcnaerdsehe
kiekens ,niet
gespaerd
had.wierd bereyd 1 wae'-l mei;

Men trok des namiddags de stad uyt , en de gene welke binnen
de muren verbleven waren , hielden zich bezig met toeliercvdselen
voor eene verlichting te maken. Men kan zich geniakkelyk een denk
beeld vormen in welken toestand de audenaerdsclie burgers zich

moesten bevinden wanneer zy.zagen dat zy zoo te leur gesteld waren
Nu dit meel zal de tyding waei‘ zyn en wy wenschen de inwooneri

(2)
van Audenaerde geluk van nu hunne gaeyschiaters als overwinnaers

Eene groote menigte nieuwsgierigen was toegeloopen om deze
zack by te woonen, en den Gentenaar Tydgat , van welken de oran
De andere gaeyen zyn afgeschoten door de maetschappyen van gistscha dagbladeren zoo dikwils eenen moordenaar gemaekt hadden,
Isegham , Kortryk, Brugge en Gand. Men heeft acht vremde gildens te zien en te hooren. Eenieder was verwonderd in M. Tydgat eenen
geteld die in deze schieting, en de feest die op de zelve gevolgd is , vreedzamen borger te vinden, die zyn leven gewaagd had om eenen
zyn komen deel nemen
zyner vyanden, eenen inteekenaer voor de paarden van den prins
— De gebuerte van den Ram en omliggende straten heeft eergiste
van Orangnien, ter hulp te snellen en te verlossen.
.
— M. De Lehaye , cipier van het gevangenhuys te Dendermonde ,
ren met groote plegtigheyd een kostelyk O. L. V. beeld ingahuld, het
Welk in de straat geplaatst is. Eene mis is ter dezer gelegenheyd in heeft voorleden vrydag een kind , dat in de Schelde gevallen was ,
de kerk van St.-Michiel gecelebreerd ‚ tot welke alle de geburen zich verlost, als ook den vader en broeder van het zelve die reeds ter
in stoet, vergezeld door een groot getal maegdekeus , hebben naar zynar hulp in het water gesprongen waren.
—- M. Benedictus (in de wereld Jacobus) van der lIaegho , kanonik
toe begeven.
’
-- Eenen onder-oﬂioier van het 4° bataillon 2° lioieregiment, ver
regulier der oud vermaerde abdy van den Еве/здание, te Brugge ‚
dacht van zich tegen de aanhouding van den sieur Jobert verzet te en eer-kanonik der kathedrale kerk van Sint-Salvator, is den ll
hebben , is voor den krygsraed dezer provincie verzonden.
dezer overleden in den ouderdom van 72 jaren.
_ M. Vlamynck , van Brugge , komtde teekening te cyndigen van
- Over eenige dagen zag men onlrent den avond alle de oran
gisten met den neus in de lucht; men wist in het begin niet wat de groote schildery van Rubbens , verbeeldende de Hemelvaerd van
zulks wilde baduyden , meer men zag welhaast dat zich eenen regen
О. L. V. , welke hy voorgenomen heeft te graveren. Dit stuk zal hem
bogen langs den noorden vertoonde , en dat zy met smaek den zes jaren werk kosten.
— Zoo wy vernemen heeft den sieur Lanssen , aide-dc-camp van
sohyn van oranguie-klenr aenschouwden , die zich tusschen het geel
en rood vertoonde.- Fraey tydverdryf voor eenen orangist !
sieur Helsen, zich voor het hof van assisen te Brugge Willen verdedigen
—- Eenan gendschen korrespondent van den Indépendant die niet met tegen de katholyke religie uyt te vallen. Zvne woorden hebben
altyd wel onderrigt is , had aen dat dagblad geschreven dat de Gen
eene algemeene verontwtediging veroorzaekt. ily was gekleedsls
.tanaers op den voorgevel van het gewezen buys van den vormaerden eenen vvereldlyken persoon maar had nog zyne krnyn behouden.
Jakob van Artevelde, eenen gedenksteen gingen plaatsen om hier
-— M. Gendebien is gevacrlyk ziek. Meu heeft vrydag en zaterdagJ
door de wooning van den gewezen Ruwaard van Vlaenderen te ver
voor zyn leven gevreesd , maer Volgens latere tydingen schynt alle
eeuwigen.‘Dcn korrcspondent heeft zich hier in vergist dat hy het gevaer verdwenen te zyn.
- Men kondigt een'e derde uytgaef aan van het werk van M. No
plaetsen van den gedenksteen aen de Gentenaren toeschryft , en dat
de regentie , die zulks in den naam der inwooners zou moeten doen, thomb op de onwenteling. Men zegt dat het met vele nieuwe bezon
hier aan nooyt gedacht heeft , zoo als haar ofﬁcieel dagblad ons be
derheden zal verlneerderd zyn.
kend maekt. Meer, niettegenstaenda dezen misslag , zal den gedank
_ Er is bevel gegeven van wegens ons gouvernement om alle de
steen geplaetst worden , zoo het schynt , op den kost van den tegen
Hollanders die aangehouden zyn , in vryheyd te stellen , om dat het
wtíärdigen eygenser van het gewezen huys van Jakob van Arte
hollandseh gouvernement ons ook alle de aengehoudene Belgen heeft
ve e.
terug getiard.
Dit huys, in het begin van dejaran 1300 door Jakob van Artevelde
— De Hollanders komen weder eenen nieuwen akt van vreedheyd
bewoond , was gelegen in den Paddenhoek en kwam uyt op den Ka
en vraek te begaan. Zy hebben twee Belgen gekwetst, den eenen in
landerberg. Het is het deel , het welk dezen laetsten uytgang nyt
den arm den anderen in de bil , terwyl zy in eene schu yt de Maes
mnekte dat , men nu afbreekt om het volgens den nieuwen smaek op overvaerdcn. Het is te hopen dat ons gouvernement. zulks door de
te bouwen , en op welkers voorgevel den gedenksteen: zal geplaetst vingeren niet zal zien.
worden.
_Den 5 dezer is den bliksem gevallen op den kerktoren van Broe’
Alle minnaars van nationale oudheden en bezonderlyk de Gente
chem , waer van hy het kruys heeft gebogen an het dak beschadigd
naren moeten met genoegen vernemen dat men met zulke zorg de met eenige balken te splyten en eenige schalicn af te slaen.
plaats wilt blyven aenwyzen ware ’den vermoorden Jakob van Arte
velde gewoond heeft en vermoord is geworden.
Ziet hier de namen der priesters door wie de solemuele missen iu
A - Men spreekt van eenen luysterlyken jubilé welken ditjaer in de
St-Nikolaes zullen gezongen worden , en die gedurende den Jubilé,
Begynhoven dezer stad zou gevierd worden , te weten het vyf hen
zoo in het vlaemseh als in het fransch zullen prediken.
derdste jaer hunner stigting.
De solemnele missen ten 9 uren en half zullen gezongen worden .~
~ Er komt by M. J. Poelman , drukker op de Hoogpoort alhier ,
ao july , door M. A. C. Goethals, artspriester en vikaris-generael van
een boekskcn van de pers te komen het welk bevat : da beschrĳving hetZondag
bisdom van Gand.
van den oorsprong en ooordgang van het vermoord broederschap van de
Maandag 'sl dito, door M. L. Senneville , vikaris-generael van het Ываэщ un
Gewillige Slaven van da Allerheyligsta Maagd en Moeder Gods Maria ‚
and.
D usda 2a dilo , door M. B. L. J. de Leen , kanonik van St. Bael‘s.
met deszelfs regelen en aﬂaten ‚ ingesteld in de parochiale kerk van den
eens ag 23 dito, door M. F. L van Grootven, kanonik van St. Baefs.
П. Nikolaas , in heljaer 1634.
Donderdag al, dito, door M. E. G. Pyekc-de ten Aerde, kanonik en groet
Wy moeten dit boeksken niet aanbevelen, deszelfs opschrift en de penitencier van het bisdom.
Vrydag 25 dito , door M. J. van Cromhrugghe. kanonik van St. Baefs.
bezondere goedkeuring van Z. Hoogw. den bisschop van Gend (l) ,
Zaterdag 26 dito, door M. H. J. Schoormau , kanonik van St. Baefs.
zullen tot genoegzame aenbeveling dienen. Alle christenen die
Zondag a7 dito, door Z. Hoogw. Joannes-Franciscus , bisschop van Сет].
wegens de opregting en voordgang van het vermaard broederschap
Eenvoudige onderri'gh'ngen len 4 uren en hal/"s morgens :
der Gewillige Slaven willen onderrigt zyn , of in den jubìlé deel
Zondag
'so july, door M. J. Suys , coad'ulor van St. Michiels.
nemen , zullen niet nalaten eenige centen te besteden ten eynde zich
Maandag al dito, door M. J. L. Meganclr, onderpaszer ma O. L Vrouw,
het zelve te versehad‘en.
D nsdag aa dito, door M. P. C. Troch ‚ onderpastor van St. Jacobs.
-- Eenen persoon van Andenaerde schryft ons dat alles wat den
oensdag 23 dito , door M. P. F. van Lerberglie , onderpastor van S. Marten..
korrespondent van den Journal des Flandres wegens Audenaerde aan Akker hem.
te konnen inhalen.

dat dagblad toezend, niet altyd volkomen met de waerheyd overeen‘

komt. Wy konnen zynen brief geene plaets in ons dagblad geven om
dat hy geene wederlegging van eenige daedzaken behelst; indien den
persoon , die ons den brief heeft toegezonden , in eenen anderen

eenige daedzaken wilt wederleggen of logenstraffen , wy zullen аеп
zynen volgende eene plaets in onze kolonnen verleenen.
 Voorleden zaterdag is te Dendermonde voor de korrektionnelo

regtsbank de zaek opgeroepen van Lodewyk Mabezonne, die over
eenigon tyd den sieur Mechelynek alhier des nachts op straat heeft

aangehouden en , na verscheyde maal tegen den grond geworpen ta
hebben , op het punt was van hem te verworgen , wanneer M.Tydgat
is toegesneld en den kwaeddoener heeft helpen aanhouden na den
sieur Mechelynck verlost te hebben.
Den beschuldigden Mabezonne had weten eenige getuygsehriften
`van Brugge te doen komen, by welke hy wilde bewyzen dat hy altyd

ecrlyk man geweest was, meer dit kon hem van het aenhouden en
mishandelen van den sieur Mechelynek niet verschonnen. Alsdan
heeft hy eenen anderen middel uytgedacht en gezeyd dat hy den
sieur Mechelynck geen kwaad had gewild, maer hem voor eenen
anderen persoon nemende, gemeynd had de vryheyd te mogen nemen
van hem aen te randen en te mishandelen. Deze uytlegging van dan
beschuldigdigden, hoe zonderling zy ook sehynt , is door hat open
baer ministerie en de regtsbank aangenomen , an den genaemden
ltlabezonne is maar tot eene maend gevang en 16 franken beet
veroordeeld.
(l) Ziet hier de bissehoplyke goedkeuring :
u Dit bocksken behelst niets tegenstrydig aen de leeringe der H. Kerk , en is
„zeer bekwaam om in de herten der geloovigen te verwekken cene teere liefde

»tot den dienst van Maria.
»Gand den agjuny 1834.
))+ 1... S. D

iJosaszs-Fssacxsces, Ep. Gand.

Donderdag 24 dito, door M. J. van Damme, onderpastor van den Н. Ste.
р hanus.
Vrydag 25 dito, door M. J. L. J. J. Helias-d‘l‘luddeghem, onderpsstor van О.
L. Vrouw.
Zaterdag 26 dito. door M. E. van Driessche , onderpastor van St;` Bach,
Zondag 27 dito, door M. J C. de Muan , onderpastor van St Nikolaos.

Sermoenan in het franse/t len 10 uren en hol/"s morgens.
Zondag ao july. door M. A. de Haerne, professor te St. Nikolaes.
Maenda ai dito ‚ door M. J. J. dc Smet , kanonik en professor in het bis
Ichoppelyí seminarie.
Dvynsdag aa dilo , door M. D. I. de Haerne , professor te Kortryk.
Ñ ocnsdag a3 dito , door М. Viseur, pastor tot Lees en Fosteau.
Donderdag 24 dito , door M. Vandenbroek, onder-pastor van Ste. Gudula te
Brussel.
Vryrlag aîi dito . door M. F. van Dorpe, onderpastor te Sinay.
Zaterdag 26 en Zondag 27 dito, door M. J. Sculacruis , predikant tot Brussel.
Sermoenen in het Марти/д ten 5 uren en half ’s namiddags .

Zondag ao july , door M. B. de Smet, kanonik van St. Baefs.
Maandag ai dito , door M. R.-J. Rae внес. kanonik-sekreteris van het bisdom.

afynsdag na dito, door M. L. A. deLruenaere , pastor van St. Salvator.
ocusdag 23 dito , door M. F. de Smet` pastor te Laudeghem.
Donderdag al; dito, door M> B. Mori , kapellaen van St. Bael's.

Vrydag aS dito , door M. I.F. du Buisson, pastor te Melle.
Zaterdag ati dito .‚ door M. P.-I. Michiels , coadjutor van St. Nikolaos.
Zondag 27 dito ,door M. C. van den Driesschcu , kanonikvan 5t. Baefs.

N. B. Den inschryvings-boek van het broederschap van O. l.v
Vrouw ter Gewillige Slaven , is berustende by den heer Deken , in

den lloyard , N" 7 , en gedurende den Jubilé zal hy open liggen in
de sacristy. Men hoopt dat dan zelven meteen groot aantal broeders
en zusters op nieuw zal verrykt worden , als zynde een sprekend be

wys dat de godvruchtigheyd tot da allerheyligste Maagd en Moeder
Gods Maria in ons Belgien niet verslapt en uytgedoofd , maar in
tegendeel merkelyk vermeerderd en aengegroeyd is.
Dit ollas ю: meerdere eer e» glorie von God en van de aller/:eyligste
Maagd Maria.

(3)
Besondere horrespoudentie van den “штанины.
Van de grenzen, den п july 1834.

Ik heb UEd voorgaandelyk gemeld dat het aenhouden onzer werk
lieden, van den kant der llollanders , iets anders voorspelde dan
eenen maetregel van policie. De daedzaken komen dit te bewyzen.

blyven Meer, zal men zeggen , de soldaten hebben de oog-ziekte en de buyten
locbt zal ze herstellen: wel het is wonderlyk, datde buyten-lochtde soldaten zal
genezen, dewyl de buyten-lieden zelf, meer en meer met die ziekte besmet wor

den : en ik zou wel eer denken dat dit meer zal dienen om die ziekte door geheel
het land te verspreyden; wantikgcloove dat dic oog-ziekte veel meer een andere
oorzaken. dan aen shakes en coll moet toegeschreven worden.
Aenveerd, Mynbeer , enz.

Eenen landbewooncr.

De Hollanders wilden ons gouvernement beproeven om te zien of het
DEN ARTS‘BISSCEOP EN DE BISSCHOPPEN VAN BELGIEN ,
wedervrsek zou nemen nopens het vangen der belgische werklieden,
en neuwelyks hebben wy op eenige Hollanders de hand geleyd of
Jen de geestelylsheyd en gelooeigen van [nume bisdommen.
onze vynnden zenden onze aengehoudenc broeders terug. 1k heb do
wedergekeerde Belgen gezien, meer nooyt heb ik menschen acoge
Zeer beminde broeders !
‘
trolïen die meer tnedelyden weerdig waren. lllen heeft hun , al den
“ry hebben onlangs eenen inruep gedaen tot uwe milddadigheyd,
tyd op welken zy `inde gevangenis gezocht hebben , niets anders ge
ten eyntlc ons tc helpen in de opregting van eene hatholyhe universi
geven dan slecht brood en water, audit nog in zulke kleyne hoe
veelheyd dat zy met het zelve hunnen honger niet konden verzaden. ту! : wy gevoelen nu de zoete vertroosting van u onze herkentenis
to moan bewyzen over den irer met den welken gy er aen beant
Bovendien moesten zy onophoudelyk de onverdragelykste sinned
woord hebt. “Ц, verhaestcn ons u acn te kondigen, en wy verhopen
woorden , laster en beledigingen verduren , zoo van de andere ge
vangenen als van de oppassen , indien men dezen neem mag geven dat gy het met voldoening uyt onzen mond zult vernemen , dat de
insehryvingen van dit jaer geuoegzaem zyn om dit belangryk werk
am een slaclt van menschen dat enkelyk tot heulen sohynt ge
te beginnen.
schikt te zyn.
.
Eer zy dan aen de belgische katholyken , die in de opregting van
lk gaf u onlangs myne vrees te kennen van onzen oogst op den
eene katholyke nniversiteyt aen hunne kinderen aenbieden de
hollandschen bodem niet te mogen inzamelen; deze vrees is ongeluk
kiglyk verwezentlyk. De Hollanders verbieden nu aen de Belgen op middels om in de wetenschap , op den godsdienst gegrond , alle den
hunne eygendommen of gepaehte landen , over de linie gelegen , die voordgangl te doen doen welken de beschaving van ons lydslip ver
zy bearbeyd hebben en voor welke zy een jaer belastingen voor op cyscht. Blyft by voorduring , getrouwe schapen , uwe poogingcn
betaeld hebben , den voet te stellen om hunne vruchten binnen te met de onze vereenigen :den Hemel zal de zelve met eenen gelukkigen
uytslag bekroonen.
halen.
_ De boeren die hun vlas willen naer huys voeren worden hier in
Na het gevoelen aenltoord te hebben van verscheyde persoonen ,
verhinderd door de hollandsche douaniers die hun meer uytgnende uytslekendedoor hunnen mactschappelyken toestand en hunne hooge
regten willen doen betalen dan hun vlas weerd is. Den landbouwer bekwacmheyd, hebben wy besloten de katholyke universiteyt te
van Hecke, uyt Sl. Eloy-Polder , (gemeente Wachtebeke) wilde gis
openen niet den 1 november van dit jaer’: deze opening zal te Me
teren zynen gerst inzamelen, die op zyn land eenige passen van ons chelen plaats hebben , alwacr do universiteyt zal beginnen met de
grondgebied gelegen , gegroeyd was , maer wierd zulks belet door faculteyt van godsgelccrdheyd , die van philosophie en letteren , en
de hollandsche douaniers die hem zyncn wagen en zyne peerden af
die der wis- en natuer-kundige wetenschappen. De faculteyt van
namen en naer Zuyd-dorpe gevoerd hebben,voor reden gevende dat godsgcleerdheyd , opgeregt in het provinciael seminarie, zal zyn
voor de geestelyken die reeds hunne klassen van godsgeleerdheyd in
den gerst niet mogt uytgevoerd worden tot nader order.
Voorleden dynsdag heeft men te Zuyd-dur'pe de uytvaerd gezongen het bisschoppelyk seminarie zullen voltrokken hebben en die zouden
begeeren eene nylgebreydere kennis te hebben van de heylige weten
van sieur Bernard de Paepe , en eenige Belgen hadden oorlof beko
men om ter dezer gelegenheyd op het hollandsoh grondgebied te schappen. Onzen Н. vader Gregorius XVI heeft geweerdigd ons, by
komen. Na den lykdienst begaf men zich een tafel en de Belgen die eenen bezonderen brief in date van den 8 april 1834 , te bemagtigen
om de graden , zoo in godsgeleerdheyd als in k'im‘oniek regt ,_ toe te.
van den luytenant der douaniers de linie hadden mogen overstap
‘
-pen , maeltten geene moeyelykheyd om in het middagmael deel te stacn.
“fataengaet de facolteyt van philosophie en letteren , en die der
nemen. Nauwelyks hadden zy de eerste lepels aen den mond ge
wetenschappen ‚ dewyl zy de noodigc bereyding zyn tot de andere
bragt, of twee Hollanders , ik weet niet in welke hoedanigheyd,
kwamen vragen hoe het kwam dat er zich aldaer Belgen bevonden; studien , hebben wy geloofd met de zelve te moeten beginnen en er
men had schoon den oorlof van den douanier te doen gelden , niets ons voor dit jaer aen te bepalen: meer wy zyn vol betrouwen dat
kon helpen ‚ de Hollanders wilden dit niet verstaan. De aanwezige reeds in den loop van het tweedejaer, Wy het akademisch onderwys
zullen kunnen voltalig maken door de opregting der faculleyten van
belgen , vreezende van het lot der ongelukkige werklieden te onder
gaen , hebben het geraedzamer geoordeeld het middagmnel te laten regtsgeleerdheyd en van geneeskunde.
staen en zieh in spoed op het belgisch grondgebied te begeven. Nogtans drukken wy van nn af geern eenen wensch uyt , welken
Dat men dan op de goede trouw der llollanders rekene l
wy op cene levendige wyze begeeren te zien (vervullen , te weten
dat de philosophieke studien in de katholyke universileyt sterk en
grondig zonden zyn. Men is algemeenelyk overtuygd dat het van
den den opsleller van den Vanzazsnnnn.
daer is dat afhangt den uytslag der studien in regtsgeleerdheyd en
in
geneeskunde, en zelfs dat, indien de leeringen in deze laetste
Uyl de omstreken van Deyuze , п july |834.
faculteyten maer al te dikwils weynig beantwoord hebben aen de
Mynheer ,
Ik heb van over lang meynen te doen het geen ik nu niet langer meer kan nyt
hoop welke men regt had van hun te verwachten, men zulks be
stellen ‚ te weten шт. een woord te melden over het gedurig verzenden dcr sol
zonderlyk moet toeschryven aen het gebrek van goede voorberey
daten en de militaire logementen op de communen.
dende studien. Het is om deze reden dat wy in de katholyke univer
Voor eerst dan , het verblyf der soldaten by de burgers en bezonderlyk hy de
buytenlieden, veroorzaakt onder deze laatste eene vermindering van geloof en siteyt aen de leeringen van de faculteyt van philosophie en letteren ,
eene groote bedervenis der zeden; en dit is niet te verwonderen voor iemand die en van die der wetenschappen , geen aenbieden alle de gemakke
weet
wat er immers
van het weyni
soldaten-leven
Alszyzytebndlocn
'ten hebben
hunne caserns
zyn, oftwee
halben lykheyd welke zy zelfs zouden konnen begeeren, ten eynde het
de soldaten
’ werk, alis.wat
is van ecn-

tweede jaer de studien , welke zy het eerste jner begonnen hebben ,
nìael dage op het appel te komen. Dus weten zy niet hoe hunnen tyd overbren

gen. Luyheyd geeft aenle 'ding tot alle kwaad, en dan is het geen wonder datwy
hier van zoo vele ondeug cu en hedorvcndbeyd moeten ooggetuygen zyn , en de

communcn jaerl) ks met een groot getal bastacrden , die door den armen moeten
onderhouden worden, zien vermeerderd worden. Dc jongheden, zoo wel van het
ren als het ander geslacht, die buyten gcmeynclyk onvoorzigtigen onervaren zyn,
worden doar hun verle-yd en tot in het merk der beenderen bedorven. Deze en
dergelylte onheylen zyn zeker zeer beweenelyk. Macr ik weet dat zy op vele
weynig indruk maken; zy zouden van zommige byna geene aanmerkingen verdie
nen , ware het niet dat men eene onregtvecrdxgheyd bemerkt in het beleggen der

te kunnen doorgronden. Overigens zal niets beletten van dit tweede
jaer ter zelver tyd ook de eerste coursen van rcgtsgeleerdheyd en
geneeskunde by te woonen.
Wy zullen het tydstip doen kennen op welk de kommissie zal
byecnkomen voor do welke zich moeten aenbieden de leerlingen die
zouden begeeren hunneinschryving te nemen. Voor de faculteyt van
philosophie en letteren en voor die der wetenschappen , zullen de

communen met soldaten , terwyl men zoo vele dorpen aentre'ft dic al verscheyde

leerlingen gehouden zyn aan te bieden een eertiﬁcaet van goed gc..

mact met soldaten belcyd geweestzyn, daer er nngtans, van eenen anderen kunt,
ook vele zyn die tot nu toe geene soldaten gezien hebben. Het is dan reeds een

drag en een ander certiﬁcaat bewyzende dat zy regelmatiglyk hunne
school-wetenschappen voltrokken hebben. liet zal voor de leerlingen
van godsgcleerdheyd genoegzaem zyn een eertiﬁcaet van hunnen
Bisschop aen te bieden.

groot ongemak voor de inwooners van die dorpen welke al logement gehad heb
ben, van soldaten te moeten in hun buys hebben, van zich op alle wyze te moe
ten te kort doen ,ja zelfs tot hun eygcn bed te moeten verlaten , om de soldaten
te konnen herbergen : van er gedurig eene waeltzame oog te moeten op houden ,
om er niet op degene of andere wyze van bedrogen te werden , ем. мае;- het

geen nog erger is , is dat zommige boeren meer onkosten hebben met hunne sol
daten ‚ als zy onkosten hebben met het betal'c'n der eontributien ; en dit zal men
gemakkelyk begrypen , als men wilt in aandacht nemen datmcn voor 8 sluyvers
daga, aen eenen so dact den kost niet kan geven. Ja! wilden 'de soldaten met de

boeren рар. aet'dappelcn en spek eten! maar het gebeurt maar al te dikwils, dat,
als den boer ofborger voor hun nog iets bezondcrs heeft gereed pemaekt , dat zy
hcl wnygeten, en gebieden van hun iets beters op tchalr‘n : bovendien willen zy
ook b1ex',call`é, genever en dikwils 4 à ñ mael dass eten hebben. Zoo dan dat het
gouvernement, met voor elken soldaat 8 stuyvers te betalen, nauwelyks de helft
geeft van het geen eenen soldaet aen bergers ofboeren kosten moet, en dit blyltt
nog te meer hier nyt . dat de herbergiers , voor het logement van eenen soldaet
alleen , tot eenen gulden flags vragen.
En waerom is't dat het gouvernement zoo gedurig zyne soldaten van het een
ge vest naer h‘t ander zend 7 heeft het te veel soldaten 'I Hó wel ‚1 dat men het
getal der zelve_wat vermindere, en dan zal den minister van oorlog z nen bud
gel. zoo groot met moeten maken. Dat mcn er wat op de grenzen zent e , en dan
zullen wy met meer hoeren dat de Hollanders de vreedzame Belgen aldaer oplig
len en onmenschelyk mishandelen; dat men die legge in de steden, alwaer er
caseros z_vn , en dan zullen de buskruyd-magazynen en arsenale" niet onbewaerd

Wy zullen , zeer beminde broeders ‚ dezen brief eyndigen gelyk

dien welken wy u in de maend february van dit jaer toegestierd
hebben ,tt nyt ganscher hert opwekkende om by de poogingen van
uwen goeden wil de vurigste gebeden te voegen. Wy hebben de ka
tholyke universiteyt geplaetst onder de bescherming van de koningin
der llemelen. llet tydstip nadert op het welk de kerk deszelfs zege
prael viert. Neemt die dagen van godvruchtigheyd waer, zeer be
minde broeders , ten eynde de uytwerksels te bekomen ran hare

mngtige tusscltenkomst voor een werk het welk van groot belang is
voor het welzyn van den godsdienst en van het vaderland.
Gegeven in july 1834.

фЕпсвьвнвтщ , arts-bisschop van Mechelen.
Joannes-Jesuitas , bisschop van Рвоту/с.
1- JOANNES-FRASCISCUS , bisschop van Gend.
:I: Conant.:th , bisschop van Lug/s.

JostaNes-Aazvorsnus , bisschop van Namen.
1- Ёишскэспз ‚ bisschop van Brugge.

( 4
nuodzakclykheyd bewyst van eene wet op de granen te hebben ‚ en
hoe nadeelig het is voor het welzyn der volkeren , indien meu de
hooge commercie niet kortvlcrkt. Het zou ook niet kwalyk zyn voor
onzen minister van het inwendig , den heer Сдаю/ив Rogier , еопсп
oogslng op den inhoud dezer rekweste te werpen ; maer wie weet of
hy meer als Pilatus de waerheyd zou willen weten.
ik zou geern u nogr eenige aanmerkingen nopens onze Vlaenderen
in het hezonder hebben toegestierd , maur dezen brief is reeds zoo
lang , dat ik die tot ornen' anderen zal nytstellen indien gy dezen
wel венчает en hem nuttig oordeelt om eene plaets in uw geacht
dagblad te bekomen.
lk heb de ваг/ЛИ. te groeten.
Eenen landbouwer.

)
- Den koning moet heden de vergelilingen nytdcelen aen de per
soonen dio de bezondcrste voorwerpen in de tentoonstelling der ny
verlteyd hebben aongebragt.
— М. Thiers komt eenen val van zyn peerd te doen , en is eenige
stappen met het hoofd op den grond voordgesleept.
_ Verseheyde beschuldigde persoonen zyn op bevel der kamer
van de pairs in vrrheyd gesteld.
_ Den gouverneur van Bareelonna is den 6 te Perpignan ‚ in den
ouderdom van 64 jaren overleden.

BORGERLYKEN STAET DER STAD GEND.
Осени/еле van den 14 tot den 15july.

.den den аршин ran den ‘Vanznzsnnem
_
Bentille, lojuly 1834.
‘Moeder Gazette moet niet altyd wakker zyn om de gemeenten en herbergen op
te hehleren , welke op hunne kermis door speelmans en zoogezeyde nachtbalen
opmerkzaem zyn : zy spreekt niet een woordekeu van de vermaerde kermis van
Watervliet , dat nogtans van over lang , en wel bczonderlyk op zonda laetst en
de volgende dagen, verre den eersten prys boven alle andere verdiend geeft. Wie
had konnen gelooven dat Watcrvliet , een gemeente van slechts 1700 imvooners,
achtà tien speelmans zoude werk konnen leveren, en zulke gevacrlyke nachtbalen
zoude konnen opleveren, waer de aanwezige de kleedcren van hun lyfin 'verruk
king konnen verliezen? Dit kon den Appel onder andere nogtans tot zyne groote
schade getnygeu. Misschien zal men zeggen dat het maer gering volk was dat de
oorzan van die oneenigheden en buytcnspoorigheden geweestis? Maer men zou

Maria Magerman, oud o. jaren , St. Salvatorstract.- Karel Cardon , 14 maen

деп , Koeystrae't. _ Seraphinus de Roose, 3gja1'eo , dnglooner , bnyten de Kor
trykschepoort. - Joseph vnu de Capelle, 75 jaren ‚ daglooner, Apostelstrael. _
Jan Chyiîer, 19 jaren. daglooncr. Laurierstract. _ Aloisius Baecke , 3 meenden ‚
“прошиты. — Joanna Welvacrt, 69 jaren. begyno, groot Begynhof. _
Adelaida Steenbrogge , 3 jaren, Bngatlestraet. — Elisabeth Kleen-en ‚ 23 jaren.
dagloonster., Hofstraat. _ Livin. M01-ant, hnysvrouw Eeckhante, 35 jaren,
Brabanddam _ Karel Lammens ‚ [|9ja1-on, dagloouer, Chartrenscstraet.. 
Hendrik van Dyk . zo jaren , jager te peerd by lxet 1c regiment. _ Jan Deh-fl?.
86 jaren , particulieren . Vrouwstraet. — hlnria Vermeulen , 3 weken , boire;
de Brogschepoort.  Jodocus Lanckrock, 4 maenden, St. Licvenstraet. _lle
tharina de Smedt, 1n dagen , Chartreusestraet. _ Simon Stienuon, 25 jaren.
soldaet by het 10‘з regiment. _ Meriadoanna de Blcecker, So jaren, parties

zieh vergissen : want de broeders van den eersten magistraat , die daer ten koste

van hunne kleederen met woorden en werken hebben doen zien wie z_v zyn ,
rocmen zich te wel van buns gelyken tien uren in de ronde , in fortuyne en eer

KooPHANDEL.

lyk gedrag niet tc konnen vinden . zelfs nog niet in het land van Wees. Daarom
verdienen zy cene medalie met dit opschrift : Аеп de vermaerde kampvechrers :
Pieter Scheur-Broek, en Катит/1 Zonder Frak. Voor het overig wat er binnen

WISSEL COURS VAN СЕР/1), van nml 15 JULY.
Amsterdam kort , 3/4 0/0 verlies.
Brussel kort, 1/4 0].. verlies.

en buyten de dans-en nacht-vergaderingen gebeurd is , en wat de ongestraftc on
gebondenhedeu aengaet , hier over wil ik niet voorder spreken , zy strekken te
verre tot schande van het menschdom. Men begint hier voor goed te moeten ge

Rotterdam kort, 7,'8 °/s verlies P.

Рагу: kort , 47 1/4 G.

looven dat de helle in het hontland geene vruchten meer kennende winnen , ba

Antwerpen , pari.

Londen kort , Íl. 111 03 3/4.

ren vollen oogst in do polders schikt op te doen, by de gunste van den onge

BORS VAN BRUSSEL ‚ van nim 15 senr.

brn kteu berdcrstat, die onder de lommer van eenen dikken beukenboom schynt

te s apen, terwyl den hond rond de kudde niet meer kan loopen, en op de afdo
lcnde schapen niet. meer wilt bassen, noch door zich zelven . noch door andere.
Deze. waarheden zullen misschien 1n de ooren der beyde overheden niet klin

Башен.

n
o
11

Workel. schuld.

52

1/2 Р Sizilien.

L. van 24 mill. 97
Act. van de stad. _
Act. van de bank. 782

Leening 1811...

1/4 P Кошке.
Brax. lien.
1/2 Р Grr'rkenl.

n
11
1.

_

1831...
1824. . .
1825. . .

96
7
1

P
lla N

ken , mits zy, wel onverschillig van karakter, maer groote minuners van de ruste

en vrede et vyanden van alle nieuwigheden zyn : Den eenen durft niet te voor
schyn kamen om de wanorders te stuiten enmishrnyken tegen te Баев, uytvreezc
van onvrede of tegenspraek te omtmoeten ; den anderen , eenen tweedcn Heli,

1|1|гП in een geheel jaer geene aenspraek doen tegen de onwetendheyd en bedor
vendheyd , uyt vreele dat den dienst te lang zoude duren , of van de conscientie
der jongheyd te stooren of opsprake tc lyden l!! Het Concilie van Trenten -ucr
pli'gt de пашут niet met zulke gemakken!!! Is het dan nog te verwonderen dst
er op zulke gemeenten noch zeden . noch kennis van God, noch ontzag te vinden
is? Mogtcn dan de overheden voortmen wakker zyn en tot hunne wezendlykstc
pligten \\'ede1'keercu.
P. C. V. B.
:tenveerd , enz.
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ENGELAND. _ LONDEN , 12 JULY.
BOKS VAN AMSTERDAM, vul nal 14 JnLr.

De leden van het kabinet hebben gisteren met lord Grey en lord
Althorp lange onderhandelingen gehad.
_ Men verzekert dat lord Althorp van het nieuw ministerie zal
bl'yven deel maken.

_ Eenieder bewundert alhier de kunde van eene juffrouw , die
den паст voert van gravin Paravicini, op de violrly verwekt alhier
hyna zon veel opziens als den vcrmaerden Paganini.
_Benen stoomboot, die den 5 Lisbonne verlaten had , is te Ports
mouth aeugeltomen en heeft de tyding medegebragt dat don Pedro
gedurende twee dagen gevacrlyk was ziek geweest, тает nn zich
merkolyk beter bevond.
Fan den 13. _ Er is nog niets wegens het nieuw ministerie be
slist. Lord Melbourne schynt groote moeyelykheden te ontmoeten
tot het zamenstelten van een ministerie. Мец spreekt heden veel
van den markies de Landsdwon : тает dit zyn alle meer gissingen,
van welke men den uytslag moet afwachten.
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HOLLAND. — з’евп'пщи , 13 Juzr.
De regtsbank van eersten aenleg heeft uytspraek gedaan in de
zaek van Ш. Lejeune, tegen den galayboef Libry. Zoo als men het
mogt verwachten van onze justicia, den gebrandmerkten vriend
van onzen konig heeft zyn proces gewonnen M. Lejeune gaat zich in
appel voorzien.
.
n
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het volk ontvangen. De zeelieden hebben verscheyde-mael het geroep
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_.. De groote krygsoeíïeningen voor het leger en voor de schuttnry
zullen den 14 beginnen.
_ Sedert eenige dagen heeft men verschoyde oñicieren van het
legerin verloflaton naar hunne haerdsteden vertrekken. Vele be

11
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42 sja
31
n

88 „4

Q

„
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„

dienden der mariene hebben insgelyks verlof bekomen.

VRANKRYK. _ Paars, 14 JULY.
Ter gelegenheyd der verjaardagen van july zullen er vescheyde
benoemingen in het leger plaets hebben en zal er cene uytdeeling

van eere-krnyssen geschieden.

ADVERTENTIEN.
Men vraegt EENEN APOTHEKERS LEERLING. — Zich te adresseren op
de Hoogpoort, ND 36, te Gend.

_

_ Den engelscben afgezant heeft met onzen minister van buyten
landsche zaken eene lange onderhandeling gehad.
_ Sedert eenige dagen heerscht er eene buytengewoone beweging
in alle de hotels der vremde afgeznnten , bezonderlyk in dit van den
engelschen ambassadeur, waer een ieder komt toegeloopen om

UYT Ell HAND ТЕ. KOOPEN :
Een HUYZEKEN en mede aende, te Lovendeghetn . by den Bieratal , No 45;
in ëiaeh
chtteЬ evragen
sieur J. op
F. St.
vanJacobsNieuwstraet,
de elde , aen fr. 59-02
jaers
, boven de lasten,
Nn 's18,
te Gend.

nieuwstydingen wegens de herlamonstelling van het ministerie te

vernemen. Op alle uren van den dag ziet men buytengewoonc keur-g
im in alle rigtingen vertrekken.
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or nl; noooroon're, 110 69 'rn , am.

N° 85.

DEN VADEÎRLA.
i. r'“: ‘.
...I
:x Vf._`¿v..
Auth'
3 ”ч
De Belgen z .-_ . uwe onderganeń',`»s_~ .
meer zy verdragen geene slavern .
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if* Van den 1 july , is de Druk/:ery en- het Bureel om
den VADERLANDER op de Hoogpoorte ‚ N“ 69 , geplaetst.

17g verzoeken onze {пес/жукам, korreepondenten en andere

vromda granen, meer op de vraag van lll». Smits, word dezen naer d0
centra-le sektio verzonden.
0m. vier uren word de zitting gelaten.

persoonen die ons eenige mededeelizzgen te doen hebben , alles
Zitting van den 17_.

wat den opstel en bureel van den VADERLANDER aengaet, цеп
den opstelle’r franko te willen toezenden.
Ter zel-ver gelegen/tegel moeten wg nog een: bekend maken dgt
wg geen. gebrugk konnen maken van brieven ofartzkela die met
уши/сет! zy’n , ofvan welke wy de opstellers met kennen. ”Су

Om een ner word dezitting geopend. -- Benen dor geheymsch ry
vers geeft , na de namelka oproeping , lezing van het verslag hot
welk zonder aanmerking word aangenomen.
Ы. den minister van het inwendig :nackt bekend dat er maandag

verzekeren eenieder dat , indien lig het begeert , zynen nozem met

gen worden.

ter gelegenheyd der inhuldingdes koning eenen Te Deum zal gezonj
Er word besloten dat de leden der kamer zich in den zelven zullen

zal gekend worden.

tegenwoordig bevinden.

Het order van den dag is het voordzetten der beraadslagingen over

BELGIEN.

’ het ontwerp van wet betrekkelyk den graenhandel.

Byna geheel de zitting is besteed geweest in beraadslagingen om
Banssm. , 18 JULY.

nanna :una vouisvzß'rnanmwoonnxßlll.
Zitting van den 16.

te weten of men de kamers van koophandel nog eens zou' raadple
gen om hun gedacht te kennen nopens de belastingen op de granen.
De kamer besluyt dat zy de aenneming van het ontwerp van wet
op den graenhandel zal voordzetten.

Den No 1 van den tarief, weer by de tarwe 37-50 van inkom~reg
Voorzitter M. Raikem.

Om een uer opent den voorzitter de zitting. Na de namelyke ор
roeping word het verslag der voorgaande zitting aangenomen.

BI. Алдан; naakt aen de_kalner bekend dat hy zyn ontslag geeft
als lid van de kamer der volksvertegenwoordigers.
_
Het order van den dagl is het voordzetten der beraadslagingen
over het ontwerp van Wet betrekkelyk den groen-bandol.
Eene lange woordenwisseling ontstaet hier om te weten oF men
een maximum en een minimum zal daorstellen , dat is of men eenen

vasten prys van de granen zal bepalen om volgens den zelven den
in- en uytvoer te regelen.

ЩИ. Julien, Meeus en Весам: verzetten zich nog tegen het nenne
men van een maximum en een minimum. Niettegenstacndc allehnnna
poogingen word zulks aangenomen.
_
Ш. den Voorzitter legt de volgende vroeg in stemmen :
« Buyten de region op de tarwe en den rogge zullen deze groen
soorten nog aen ecn bezonder regiem van maximum en nnnimum on
derworpen zyn , weer van den taxe door de tabel geregeld is ?»
44 leden antwoorden ja; 26 neen.
Hebben
estemd : MM.
Bekaert,
Brillie,
t C015»
Behr,
A. envoor
Н. Dgcllat'aille,
de Longrée,
Dem-zn,
F. Cogllen
de Mérode,
W. Соррйегегз
de Mórode,‚ de
de

ten , 25 centimen van uytvoer en 1-50 van transit zal- moeten beta

len , is aangenomen.
0m vier uren word de zitting gesloten.
SENAET. ~ Zitting van den `16.
Voorzitter M. de Stassart.

0m twee uren en half is de zitting geopend. - llet verslag der
zitting van gisteren word gelezen en aangenomen.
Men doet verslag over verscheyde ontwerpen van wat die in de
kamer der volksvertegenwoordigers zyn aangenomen.

Ы. тат XIII] vraegt dat men uytstelle van te beraedalagen tnt
op den oogenblik dat den minister van financien in de zitting te
genwoordig zy.
Dezen voorstel word aengonomen en de zitting tot morgen ver—

schoven.
Zitting van den 17.
In deze zitting is het ontwerp van wet op de tolregten en het geen

op de pensioenen aangenomen.

’

Er is verslag gedaen over het ontwerp van wet op de orangistsche
Muclenacre , de Renesse , de Roo , de Sécu: , Desmanet, de Smet, de Stembier,

de Terbecq , de Theux , de Witte, (гиена, Donny, Dubois, Dumont,Eloy de
Burdinne , Cornet-de Grez , Hetias-d’Hnddeghem . Hye-lloys , Morel-d Anheel ,
опадает. Pirson, Polfvliet, Pollenus, Poschet, A. Rodenbach ,_ Schaetzen,

у Simons, Thienpont , Vandenhove , C. en L.Vuylsteke, Zoude en Ruikem.
Hebben и
enPeoere
estemd:
MM. Ber
er, Banc
иван, Corbisier,_
l_)avignon,
Bronckcre
, île
‚ de Puydt,
Dgevaux,
dlliotîscbmidt
, Duvivier,
Plouf.“de,

betooningen en uytdagingen, in welke men besluyt tot de nenne
mmg.
Den sonnet heeft besloten dat den minister vsn anuncian zal ver
zocht worden om zaterdag eenige uytlcggingen nopens zommigo
punten te komen geven , on de zitting word gesloten.

Frison, Jullien, Lardinois. Legt-elle, Meeus, Nothomb , Quirini, Ro ler,
'__-_

Smits , Ullcns . Vanderbelen ‚ Vanderheyden , Verduslen , H. Vilain XU len
Wallet.

.

lll. Meeus doet eenen nieuwen voorstel nopens den invoer der

Den| koning heeft gisteren op zyn kasteel te Laeken de leden
der beyde kamers ontvangen.

т

BBSCHRÎVING DER STAD СЕНЕ
Doon P. JONGLAS.
Gelyk ik UEd. over eenige dagen melde, waren de kleyne uyttrek
ken , die ik u uyt den hollandschen schoolboek van sieur Jonglas
mededeelde , de eenigsto niet die ik n , nyt hoofde hunner zeldzaam
heyd zon hebben konnen aanhalen ; ik heb my een weynige bepaeld
om u en uwe lezers niet te vervelen. Wat de andere aengaet van
welke ik gemeynd had gewaeg te maken , deze zullen hunne plaats

waren als de weerden dezer aangehaalde herbergen , ik zou zoo veel
ten opzigte van den schoolboek van sieur Pietje Jonglas niet moeten
zeggen; maar men zal welhaast overtuygd worden dat, tex-ny hy niet;
smaad
dan lofbezit
en belediging
voorndezesohynt
bovengenoemde
te hebben, herbergen
gelyk wy in
, hy
hetvoor
algemeen
ons by
de Hollanders vinden. Het is ook van heden of gisteren niet dat er

dan heet dier moerasbewooners , die Moeder van uyt de Onderstraet
dan zonderltngen naem van ex-broedertjes geeft, op ons hebben getrok—

vinden by de aenmerltingcn die ik u verder over dezen bock zal
mededeelen.
‘
Alhoewel den schoolboek van sieur P. Jonglas den noem draegt van

ben 5 zy zullen ons immers nooyt vergeven van hun verjaegd te heb

Aardryks-geschiedku'ndige beschryving der stad Gend, wil hierom niet
gelooven dat den hollandschen onderwyzer zich te vreden houd met
van de stad alleen te spreken , hy doet ook van tyd tot tyd een „и
stapje buyten de stad om zynejonge lezers het Mot 'en ‚ het Staa/teken,

deelde . Neen , dit zullen de Hollanders ons nooyt ven-geven hewn

het Pen/luis , het Pauw/sen , het Strap en andere

ier-en wynhnyzen

bekend te maken , hier by voegende alles wat men aldaar vind zon
der « het ryspel , den schommel и en andere zaken te vergeten; ja

men treft by zommige dezer plaetsen meer bezonderheden aen dan by
eenige onzer straten , bruggen of poorten. Zoo zegt sieur Jonglas

en , en. van ons land van hunne overheersching vry gemaekt to
hebben, ynyst op den oogenblik dat zy het als eenen ryken buyt ver
derlyk deze die zich in ons Belgien zoo gemakkelyk mesteii. Geen
wonder dan datzy ons op de volgende wyze afschilderen :
lloe noemt men 't snood geboet't ,
Dat in zyn roofnest snoeit,
Maar in het open veld
Geen enk’len dapp’ren telt?
Hoe noemt men 't hclsch gespuis

dat « de liefhebbers van visschen zich aldaar kunnen verlustigen. и

Dat moordt uit kluis en huis,

Wanneer ik dit las verwachtte ik my aen zommige historiesehe
voorvallen van die huyzen , en me nde dat by onsde wnterzoey van
den sieur d_’llaese met den sieur e Nohele, Frère terrible van den

’T verraderlyksle ras
Dat ooit op aarde was?

Борщи-Бая ‚ en nog andere sieurs , ter gelegenheyd van den uni
form van eenen vry-metselaer nyt Namen alhier toegezonden, in
het Пойди opgepenzeld , zou verhaeld hebben , maar dit sehynt hy

Zyn’t Nederlander: P Neen!
Dit waren zy voorheen ,

Toen 's konings licf‘le en magt
Huun‘ onspoed had verzacht,

voor de tweede uytgaef van zyne hollandse-izo geschiedenis van Gend

Toen weelde en overvloed ‚

bewaard te hebben.

Hen bragt tot euvelmocd ;
Thans zyn zy tot hun loon

‚

Indien de Gentenaers zoo wel door den sieur P. Jonglas behandeld

Slechts BELGEN 's werelds boon.

(2)
-- M. Ferrier, uytvinder van een nieuw stelsel van telegraphen, is
alhier aengekomen. Ну gaet voor eenen ryken kapitalist dezer

deren komt te ontrukken , laet ons maar onze tranen over tot

stad bezondere telegraphen opregten.
— ll. Cauehois-Leniaire, eenen der onderscheydenste Fransche

afgesneden in het midden van eenen veldslag , wy zouden de vol
doening hebben van hem te konnen vreken. Meer neen , het is zyn
peerd , zynen vriend , die hem , ‘op den oogenblik dat hy zich van
eenen val wilde opregten , den doodslag toebrengt! Arm dier, even
als wy bevind gy u voor het graf van uwen meester , meer gy kont

dagblad~schryvers der oppositie, bevind zich thans binnen deze
hoofdstad,

 De administratie der godshuyzen dezer stad gaat zich met M.
Triest verstaan , ten eynde alhier een gestigt van doof-stomme op te

vertroosting. All! had eene vyandlyke hand den draad zyn levens

in de droefheyd die wy gevoelen geen deel nemen. Zy is groot die

bestemd is de stoomtuygen te vervangen. De proefneming is uytne

droefheyd l Alexander Guinez , de hoop zyner familie is niet meer;
hy laet zyne boedverwanten in eene diepe sinert gedompeld. Zyne
wapenbroeders verliezen in hem eenen opregten en toegenegen
vriend , die zich door de openhertigheyd van zyn karakter deed on
derscheyden : het vaderland verliest eenen verdediger , en telt eenen

mende wel gelukt en het galvanisch tuyg heeft gedurende meer dan

soldaet min die zich door eene zuyvere vaderlandsliefde deed

eene ner met de grootste nauwkeur'gheyd gewerkt.
_ Er komt deñnitievelyk besloten te worden dat den yzcren weg
tusschen l’Allée Verte en den weg van Antwerpen zyn begin zul

kenmerken.
» Rust in vrede, Alexander! en tot vergelding onzer genegendheyd
tot u en om aen onze droefheyd een eynde te stellen, bid den hemel
dat menigen van ons de dood der dapperen mogen sterven op het veld
van eer, tot verdediging van Belgien. n
- De onderhandelingen te Biberich , betrekkelyk het vraegstuk
van Luxemburg, schynen niet zonder uytslag geweest te zyn. Men ver
zekert dat er eene overeenkomst gesloten is tusschen den afgezaul
van Holland cn den genen van Nassauw , door de tusschenkomst un

regten.

- Den mekaniekmaker Lemaire dezer hoofdstad heeft eergisteren
eene proefneming gedaen met een galvanisch tuyg, van de uytvin
ding van den professor Guillery, het welk eene groote kragt heeft en

hebben.
„_A-___..

Активным ‚ 17 JULY.

Eergisteren in den namiddag zyn twee schilders , welke in den
nieuwen entrepot werkten, door het breken der koorden van de
bakken , weer in zy zich bevonden om de bovendeelen van dit ge
bouw ta schilderen, gevallen. Men verhaelt dat eenen van~hun op
den eersten zolder ’is blyveu liggen en maer ligt gekwetst is ; maer
dat den anderen , eenen vader des huysgezins met 5 kinderen, woo

nende te Borgerhout, door alle de reepgaten is doorgevallen tot op
den grond toe , weer hy is dood blyven liggen.

— Don kolonel Gaerette, plaets-kommandant alhier, is nu in
volle beterschap.
-Den kanonneerboot welken de marinen bezig waren_met ligten,
is sedert eergisteren vlot geraakt en zal binnen eenige dagen geheel
opgehaald zyn.
GEND, 19 JULY.

De regentie dezer stad komt in hare laetste zitting te besluyten
dat de Lieve zal gediept worden.
Zy heeft ook eene som van 600 franken toegestaan aen de

kerkfabriek van den H. Martinus (Akkergem) , tot` herstelling van
verscheyde meubels en kerksieraden , die beschadigd geweest zyn.

Zy heeft nog eene som van 50,000 franken ter dispositie gesteld
der kommissie belast met het toezigt over het kazernement, ten

eynde de kazernerings~voorwerpen te completeren , ingevolge eene
overeenkomst met het departement van oorlog.
Voorders is aengenomen geweest een ontwerp van reglement,

rekende den dienst der sehiptrekkers binnen deze stad , ten eynde
te voorkomen de geschillen en bloedige gevechten welke somtyds
onder de zelve plaets hebben.
 Den gouverneur van Oost-Vlaenderen , komt bekend te maken

Oostenryk en Pruyssen.
Deze overeenkomst is nn aen de goedkeuring van Willem voorge

dragen; het is te vreezen dat hy uytvlugtselen zal weten te vinden om
de zelve van de hand te wyzen.

- M. Nuytten heeft zyn ontslag gegeven als principalon van het
kollegie van Audenacrde.
— Den 13 dezer , des middernachts, is het pachthof van den bor
gemeester van het gemeente Mactcr in brand gesteken , en zonder
de spoedige toegebragte hulp zouden de wooning, de schuren en

stallingen den roof der vlammen geworden zyn. Den genaemden
Benedictus de Stobbeleire, van lilaeter, is onder de betiehtiging
dier brandstigting aengehouden. By zyne aenhouding heeft men
een vaerslag en verscheyde solfcrstekken op hem gevonden. Des

avonds geheel laet had hy twee pakskens solferstekken gekocht.
.— In den namiddag van den 15 heeft den brigade-generaal Klump
de troepen van het garnizoen te Brugge op de Vrydagmerkt gemens
terd. Des avonds heeft het muziek van het 6° hem eene serenade aen
zyn hotel gegeven.
 Den aide-de-camp van den nieuwen apostel Helsen , den sieur
Lanssen , komt zieh in de cassatie te voorzien.
- Het hof van assissen van Bergen heeft voorleden dynsdag zyne
zittingen geopend; men heeft veel inoeyte gehad om de lyst van den
jury aenzyn
te er
vullen.
Onder
getuygen
lBrussel
145 tcn
laste de
en 157
12 ten
ontlaste.der
lienplunderingen
weet reeds datvan
de
zittingen in eene gewezene kerk,nevens degevangenis, plaets hebben;
maer de ruymte welke het hof, denjury, de advokaten , de beschul~

digden en de getuygen beslaan , is zoo groot dat nauwelyks 40 of 50

dat aen lll. Felix van Baerle , door den minister van buytenlandsche

persoonon van het publiek de debatten zullen konnen bywoonen.

zaken , in dato 9 dezer maend , autorisatie verleend is , waerby hy

De eerste zitting is geheel toegevvyd geweest aen het aﬂezen van den
akt van in beschuldiging-stelling en verzending voor het hof van

is toegelaten de fonetien van onder-konsul van Bresilien in de ha—
ven van Antwerpen en Gend en van hunne distriktcn , alsmede in de
andere haven der Schelde, uyttevoeren.
_Men verzoekt ons aen de volgende woorden welke door den four
ricr Feuilloy op het graf van den ongelukkigen Guinez , die op het
pleyn van St-Denys door eenen stamp van zyn peerd is gestorven ,
uytgesproken zyn, eene plaets te verleenen.

и De onbermhertige dood , die ons eenen onzer liefste krygsbroe

assissen ; de tweede tot het ondervragen van eenige beschuldigen.
lien schat dat de debatten dry weken zullen duren; negen advokaten
pleyten voor de beschuldigden.
 Den donder is over eenige dagen op de kerk van Horst (provin

cie Limburg) gevallen en heeft de zelve sterk beschadigd.
_Den 29 en 30juny hebben in de buyten-herbergen rond de stad
Gœttingen in Hanover‘bloedige tooneelen tusschen de boeren en de

Ш
l

Deze woorden zyn niet getrokken uyt den schoolboek van Pietje
Jonglas , meer nyt eenen boek te ’s Hage gedrukt , doch deze afschil

dering der Belgen verschilt niet veel voor het geen den sieur Jonglas
van de Gentenaren in zyne aardryks-besehryving van Gend zegt.
a De Gentenaars zyn oproermukers en niniters » Ziet daer alles
wat sieur Jonglas ter onzer eer weet te zeggen. Indien hy tegen ons

eenen heschuldigings-akt wilde opstellen , ik zou zeer wel begrypen
dat hy dit tot leyddraed van zynen opstel zou nemen , maar als men

de geschiedenis schryft , maar als nien eenen schoolboek opstelt, het
is alsdan dat men alle vooroordeel moet uyt zyn gemoed verbannen,
en dat men het goed niet moet achterlaten om meer van het kwaed,

of om beter te spreken , van het geen men min of meer zou konnen
berispen of afkeuren , gewacg te maken. Zoo zou sieur Jonglas ook
moeten te werk gegaan zyn ; meer zyn plan is geheel anders.
Niets vindende voor de jaren 1300 om de Gentenaers ten laste te
leggen ‚ begint hy zyne beschuldiging tegen ons met den vermaerdcn
Jacob van Artevelde en zynen zoon, beyde Gentenaers, en in de
geschiedenis zoo vermaerd , als muilers daer te stellen en de Gente
naren als een leger muileli-ngen. Van dan af tot 1830 weet sieur'
Jonglas niets anders ten opzigte onzer voorvaderen te zeggen dan
dat het mailers zyn. u Ten tyde van Ilaria van Bourgondìe in 1477
ontstond er te Gend een geweldig oproer. »_ к Onder hel bestuur „n
Karel V borst er te Gend weder een oproer uit. n —- « Men verbeeldg
zieh een oproeríg gemeen , meester van de pynbank tegen zyne re

genten , en men heeft genoeg gezegd. n
Niets kan onze voorvaders by sieur Jonglas verschoonen ; of zy
voor hunne regten en vryheden stryden of niet , het zyn altyd mui
m‘, ì of 1y zich tegen de dwingelandy en vreedheyd hunner vorsten
stellen , het zyn nog altyd mailers ; verdryveu zy eenen trouwloozen
vorst , een meyneedig opperhoofd , geene genade voor hun , sieur

Jonglas braekt zynen banvloek tegen hun uyt , het zyn mutter-s.
Mailers , altyd muilers by Pietje; de Gentenaren zyn muiters in alle
eeuwen , by alle vorsten, voor alle zaken.

Op deze manier gaet onzen Hollander met zyne litanie van mui
tary , oproer, opstand, enz. voord om eyndelyk tot het jaar 1830 te
komen , wegens welk hy deze flegmstieke woorden nyt zyne over
moerdyksche pen Inet vlocyen :
a Sedert dien (1820) was de stad in vullen bloei , tot dat de nood
»loltz'ge gevolgen der omwenteling van 1830 haren koophandel en
»welvaert , en hier mede do stad deden vervallen , zoo dat er eels
[ruisen ledig geraakten. n
Dit schreef sieur Pietje Jonglas in april 1834 l
Wat de_aengehaelde tydstippen onzer geschiedenis aengaet, hier
van zal ik afzonderka handelen , al ware het maer enkelyk om aen

sieur .louglas te bewyzcn dat de Gentenacrs ook hunne geschiedenis
kennen , en geenen Hollander noodig hebben om hunne kinderen
van jongs af verkeerde denkbeelden te zien ingeboezemd worden ;
ik wil heden maer zyne laetste woorden aenraken.
Dat onze roelnryke omwenteling voor zommige noodlottige gevol
gen gehad lieeft , zulks zal eenieder geern met sieur Jonglas beken‘
nen , meer die noodlottige gevolgen zyn voor de Belgen niet geweest;
het is voor de Hollanders, die zich in ons land bevonden en alle d Q
bedieningen uytoeffenden , dat de omwenteling noodlottige gevolgen
gehad heeft; het is voor dat leger van overuioerdyksche schoolmees
ters die onze kinderen op zyn hollandsch hunne protesta ntsehe boeken
kwamen leeren , dat de gevolgen van 1830 noodlottig geweest zyn ;
ja voor deze is a de welvacrt n, die zy ten koste van ons zweet en ar
beyd genoten , vervallen , maar niet voor de Belgen. Pietje ‚longlas ,

die zich nu nog in ons land bevind , en door onze regentie , ten na

daele onzer stadsgenooten', bevoordeeligd word, moet wel overtuygd

(3)
studenten plaats gehad. Eene herberg , alwaer de studenten eene

BUYTENLANDSCH.'

schuylplaets gezocht hadden , is door de boeren geheel verwoest ge
worden , welke , door den genever aengehitst , den trommel sloegen
en een vyftigtal studenten met pyken , vorken en stokken aenrand
den en braef afrosten. De professors der hoogeschool hebben deel
gehad in de mishandelingen der boeren, waar van vele door de roy
tery zyn aengehouden. De jiisticie onderzoekt de zaek, van welke

ENGELAND. — Leunen , 15 JULY.
Het ministerie is , zoo het seliynt , geheel herzamengesteld. Lord
Melbourne is , zoo men verzekert, eersten minister, lord Althorp be

houd zyne bediening en lord Radnar is benoemd tot het ministerie

inen niet wel dc beweegreden kent.

van binnenlandsche zaken.

-— Alle de fransche dagbladeren die te Munich met den post toe
komen , moeten eerst onderzocht en gelezen worden voor aleer men
de zelve mag nytdeelen.
 Eenen brief uyt Roemen meld dat den kardinaal Bernetti , se—
kretaris van staet , gevacrlyk ziek is. Het is lllgr Capacini , gewezen
noncîns te Brussel , die ad interim met zyne portefeuille gelast is.
_Men zegt dat don lliguel voorgenomen heeft le Roemen, alwaer
hy een hotrl heeft doen huaren , te blyven woonen.
— Uyt Alexandrien verneemt men dat er groote beweging bestaat
onder de troepen op de grenzen van Caranian en Merarcbe.
- De stad Ssn-.lago in Chili is door eene nfgrysselyke aerdbeving
verwoest geworden. Deze stad was gebouwd op eenen onderaerdsclien
vnerberg. Eene uytgestrektheyd lands van 3 inylen lang en twee
niylen breed, is niet meer kennelyk; alle de boomen zyn oiitworteld;
alle de linyzen zyn oingerukt , en de vlakte vertoont niets dan puyn- ,
rand- en steenhoopan onder elkander geworpen. Tachtig menschen
zyn daer by omgekomen het overig is de dood oiitgaen met op eenen
naestgelegen berg te vlugten. San-Jugo had eene bevolking van
40,000 inwooners.
‘

van het ministerie byna voltrokken is. De verandering zal niet groot
zyn. Lord Melbourne, dic van het ministerie van binnenlandsehe za
ken overgaet tot de schatkamer, zal vervangen worden door lord
Radner of volgens andere door lord Dnneannon. De volkomene een
drngt , die zal bestaan onder het kabinet, zal voor het gouvernement
ongetwyifeld een groot voordeel zyn.
’
.

— Men leest in The Sim .‘ и ‘Vy gelooven dat de herzamenstelling

» Wat aangaat de toeêygening van den overschot der inkomsten
van de iersche kerk en de hervorming van de engelsehe kerk (ten

belioorlyken tyde) , liet gevoelen van het nieuw kabinet zal diesaen
gaande overeenstemmen met dit van het voorgaende..
i» Volgens de geruchten die in omloop zyn en die nog al schynen
gegrond te zyn , zal lord Durham naer Ierland geen in de hoedanig
heyd van lord-luytenant. ll. Tennyson is benoemd tot eersten sekre
taris. »
f
’
- Don Pedro bevind zich altyd in eenen slechten staat; man had
vhet gerucht verspreyd dat by overleden was , maar het is niet beves

tigd geworden.
VRANKRYK. — Paars , 16 JULY.
De uytreykiiig der inedalien uen de persoonen die de bezon

____._——-——

Dan minister van het inwendig komt aen alle de gouverneurs den
volgenden omzendbrief toe te stieren, die aen alle de plaetselyke
'bes tieren der steden en gemeenten ook is toegezonden :
Mynheer den gouverneur ,
Men heeft my de vraeg voorgesteld of de in het leger van kragt. zynde regle

derste voorwerpen naer de tentoonstelling van nyverheyd gezonden
hadden, is met veel toestel, door den koning zelf, in de Tuileryen

geschied.
-— lil. de Lovenheilm , nfgezant van Zweden , is in deze hoofdstad
aangekomen.
 Den bankier ‚lange, die zich tiytgaf als benoemden bankier van

don Karlos, aen wie hy den паст van koning van Spangnien gaf, is

menten op den dienst en dc krygstugt insgelyks verpligteud zyn voor de berger

waeht, in dezer voe e, dat den oversten het bevel an opleggen aen den enen
die hem oumiddely in graad opvolgt, en dat dezen laetsteii gehouden is het
zelve te aanvaarden en zyne onderhoorigen hem te gehoorzamen.
llt heb de eer UEd. te doen kennen dat dan legioens-oversten, wanneer hy

zich in de onmogel kheyd bevind het bevel нут1 te oell'enen, het zelve mag op

op de bo_rs aangehouden.

-— Een damp-rytuyg van lll. Dietz heeft gisteren verscheyde stra
ten dezer stad doorloopen.
—- Versch'eyde aennemingen voor de feesten van july hebben hier

door den gene die den naestvelgenden leegeren rang bekleed.
In de overgave der bevelen mag men de tusschcnkornende beklecde graden

reeds plaets gehad. Een vuerwerk moet den 29 afgeschoten worden
dat 23,700 franken zal kosten ; een ander is voor 4000 franken toe
gewezen. Vier luehtballen zullen opgelaten worden , waar van do
bekostiging op 12,000 franken begroot is.
—
- Шеи is bezig met in de omstreken dezer hoofdstad den graan—
oogst binnen te doen. llet graan is ditjacr zeer wel gelukt.
-- liet wiel van het rytuyg in het welk de koninglyke familie ge
zeten was ‚is gebroken en heeft de koets doen omvallen. Niemand
heeft by dezen voorval eenig leed bekomen. llet was entrent St.-De

niet overschreyden i dus kan, by voorbeeld, den legioens-oversten liet bevel

nys dnt dit plaets had.

niet overlaten, aen eenen der majoors, wanneer er eenen luytenant-kolonel
bestaat, of aen eenen kapiteyn , wanneer er eenen majoor is, om dat het met de
welvoegelykbeyd strydig is dat eenen olhcier geplaatst zy in den band van ge
hoorzaamheyd aen eenen anderen waar hy den wettigen oveisten is.
In geval van gelykheytl van greed tusschen de officieren aen wie het bevel kan

— Wy ontvangen opden oogenblik zegt de Gazette de France , den
volgenden bi'iel` uyt Bayonne , van den 11 july :
« De tyding , die gisteren als twyﬂ'elachtig was gegeven , is thans

leggen aen den nílicier die hem onmiddelyk in rang opvolgt, en dat het even

alzoo is gelegen voor de leegere graden. Dit moet zyn , niet alleen om dat de in
het leger van kiagt zynde reglementen liet vereysschen , meer om dat zulks door
de rede is voorgeschreven en uyt den aerd zelve der inrigting voordvloeyd. Het il
eenen al emeenen aengenomen grondregel dat in een korps regelmatiglyk za
mengeste d , alweer de overlicyd aen verscheydene is toevertrouwd in ongelyke
cvenredigheden, de fonctien nooyt onvervuld b_lyvcn , en dat die v_anden ont—
brekenden titularis uytgeoelfend worden, tot dat in zyne vervanging is voorzien,

worden overgelaten , behoort het zelve met regt aen deu oudsten ‚ en aan den

'

ten vollen bevestigd. De overheden onzer stad hebben brieven ent
vangen dio aankondigen, dat don Carlos in den Bastan (Spangnien)

boogsten in jaren , indien er gelykheyd van oudheyd bestaet.
De verpligting voor den oíiicier van zich tydelyk met het bevel te belasten

is aengekomen. в

vloeyd voord uyt de vrywillige aenveerding van zynen graad die hem aen deze

gouvernement noch eenigen afgezant iets wegens de aankomst van
don Karlos in Spangnien vernomen heeft.
— Alle de dagbladeren zyn nu vervuld met omstandigheden

kans blootstelde; alle weygering van z_vnen ‘t wege, zo'n eene overtreding uyt
maken aen de subordinatie en aen de regelen van dienst, en volgens de we;
n
i tralbaer z y n.
Den minister van bmnenlandsche
zaken, Cn. Roeien.

De dagbladeren van het ministerie maken bekend dat noch het

over den intrede van don Karlos in Spangnien , de karlistsche en

Щ
komen , ik ‚weet niet hoe onze Gentenaers dit zullen aenzien en

zyn , dat er in 1834 meer welvaerd bestaat dan in 1829 ‚ wanneer
of het hun wel in de ooren zal klinken van te moeten eenen Hollander
Willem met volle handen het Millioen-Merliii moest uytslroeyen om
betalen die hun openbaerlyk voor mailers doet doorgaan. Voor my
zoo vele iiidnstrieeleii , het zy voor brand of andere zaken , ter hulp
ik zien hier in dat burgemeester en schepenen milddadig zyn ten op.
te komen ‚en Libry den galeyboaf te betalen. Wat de ledige huy
zen van 1830 betreft, eenieder vind dit zeer natuerlyk terwyl er . zigte van hunne erenturen , en dat zy liever een hollandsch huysge
zin te begunstigen hebben dan de rivier op het Meerhem te doen
zoo vele gelukzoekers uyt Holland'nlliier waren aangekomen , die
kuysschcn.
j
by het uytbcrsten onzer omwenteling, in onze zakken niet meer
kennende putten, hunno waterachtige landgenooten zyn geen ver
Gelief de uytdrukkingen myner hoogachting te aanvaarden.
voegen. Gelnkkiglyk voor den sieur Jonglas is hy in dat geval niet
‚
Vaux.

geweest; zyne medebroedertjes zyn den Moerdyk moeten overklim
nien, maar hy heeft steun , understand en bescherming by onze re
gentie gevonden , die eenen Gentenaar heeft afgesteld om zynen
zoon PielfjeJilius Pietje, te konnen plaetsen. Geen wonder dan dat hy
ook zyiie gendsche aartlryks-bescbryving aen den burgemeester sieur
va n Crombruggheheeft opgedragen. Dezen achtingsweerdt'gen wetgever,
zoo als Moeder Gazette hem noemt, is ook niet ten achteren gebleven
om dan liollandschen schryver over zyn hollandseh werkje te ver
gelden. Eene school en woonste is aen sieur Jonglas gratis in eenen
vleugel van het kollegie in Bandeloo gegeven , met eenejaerwedde ,
zoo men zegt van 3000 franken. Welkeii llolla nder zou voor dusdanige

gifteniet willen z‘éggen dat de Genlenaers altyd mailers geweest zyn,
en wie zou hier voor niet eenige kapittels willen overzetten of doen
overzetten nyt het gekend werk van onzen stadsgenoot М. Voisin ‘I
i Nu , ìlynheer , om heden met den sieur Jonglas en zyne beschry
ving van Gend een eynde te maken, moet ik n vragen waar danach!
baren burgemeester van Genil, het geld vind om sieur Jonglns te ge
ven ? Indien by den Hollander iiyt zyne kas betaalt ‚ wy hebben hier
niets overte zeggen , eenieder gebruykt zyne franken , indien hy er

heeft, gelyk hy het verstaat; maar indien zulks van den budget moet

den den opsteller van den Vansnzsaniza.
Gend, den iyjnly |834,
De e zoekingen die ik heb moeten doen om ten opzigte van vele era ngisten
eenige ezondeilieden te ontdekken , hebben my tot hier allyd bezí
g gehouden ,
cn my belet op eenen bricfte antwoorden die ik in uw geaard dagblad, over om

trent twee maanden , gelezen heb. Meer de antwoord zal gevonden worden in
het werk dat ik kome te voleynden en dat in weyniga dagen zal gedrukt worden
onder den titel van: Oorsprong en Levensbeschry ving der утаим Orangùtm
Aldaeì' zal eenieder het zyne ontvangen , te weten voor zoo veel de daeduketi
met hunne staatkundige denkwyze in verband staan ; aldaer zal men er ook vele
aentrelfeii die in het begin der omwenteling patriot waren en het nu по: ее,
achten zich als erangist ну! te geven. Den sieur Geeraerd van Beveren , by vom
beeld, den Frère Terrible van het societe tje der Groene Hakken, die met ,ieu
Fievé-Goemaes van definura-maçon: mo’ìernes aen het kleyn Vieelﬁilhuyg ¿ed
maakt, zal men daer in |83t als patriot ontmoeten. Men heeft nog niet vergeten

dat hy alsdan luydkeels in het openbaer de Brabançonne zong, en dat hy о de
wacht zynde op et stadhuys , de zamenspraek van eenen zyner geboren onder
brak zeggende: и klap met dezen niet, het is eenen orangist. n Nu nogtaiis 'is by

veranderd , en wilt honden staan dat a alwie iets is orangist is, en van z na so
cieteyt deel maekt. n Als men het getal'iiazict der gene die van dit. вещает}:

deel maken zou nien moeten bekennen dat er weynige te vinden zyn , die iets zyn,

Gy zult my verptigteii indien gy sei dit brietken eene plaats in uw dagblad
belieft te verlecnen.

в. я. в,

(4)
УеЦЬеЪЬег over de troepen. Den 12 heefl don Karlos eenen Te Deum
bygewoond en heeft zich des anderdags nner Elisondo begeven. Een

gevecht heelt entrent Pumps-lune plaets gehad, meer de troepen der
koìrlnägm, onder bevel van Ilodil en Quesada , hebben de overhand
ge s .
Van den 18. — De dagbladeren van het gouvernement beves

De uytreyking der pryzen zal gebeuren oumiddelyk ns het syndi
gen van den kampstryd.

Aldus besloten in buytongewooue vergadering vsn den 15 july 1834.
Namens de maelschappy ,
Den gehsymschryver , L. ne Soeren , идти“.

tigen heden de eenkomst ven don Karlos in Spanguien.
-— Er komt besloten te worden dat de franschc troepen in Span

BORGERLYKEN STAET DER STAD GEND.

gnien zullen trekken , om de zoek der koningin togen don Karlos te
verdedigen. Men zegt dat ter dezer gelegenheyd eenige oneenig'heyd

overledene van den 18 tot den leuly.
Philippe Bonne, oud 74 jaren, prrrukier, Roode-Koningstraat. — Dionisio’

in den raed der ministers is ontstaen. Den marsehalk Soult wilde
nenstonds de troepen de grenzen doen overtrekken , moer de an»
dere ministers waren van gcdoeht te wachten om te zien welke het
inzigt en handelwys van don Karlos zon zyn. Den genereel Soult
zou ter dezer gelegenheyd zyn ontslag gevraegd hebben.

de Taeye, 3 weken , Kamstraet. — Karel van Swieten , 11 meenden , Knucnìk
street'. — Laurentius dc Smuel. lo macnden , Tinuepoutrael. —— Maria Malfait,

Men verzekert stellig dat den generael Gerard zal benoemd wor
den totminister van oorlog.
Van den 19.  Het ontslag van den mar<chnlk Soult als minis

5 meenden , buyten de Sasscliepoort. — Jan van chde, 25 dagen , Duyvestege.
_Anna Garcia, weduwe Вините, 5g jaren, Mortierstraet. -» Judoca van Parys,
23 jaren, dagloonster, korte Krcvclstege. — Adriaen Kiudt, 4 weken , Kalk
straet. - Jan de Groote, 7 1/2 maenden , bu ten de stschepoort.  Augustin

Nollet , 21 jaren, soldaet, militaire hospiuc . —— Karel Pfaff, 45jaren , sergeant
by het 3° regiment, militaire hospilael. -— Mathilde Doop,8 aren, Reep.
Coletta Criel, 73 jaren. bcgyne , kleyn liegynhof.- Leopold Pollet, 5 llzmaen
den, Bagattestraet. - Leopold Vercecke, | jaer, Gelukstrlet.

ter is odieieel. Den Moniteur behelst do benoeming van den generlei
Gerard um hem op te volgen.
- De Gazette. de France kondigt aen dat don Karlos reeds een deel
der troepen van den generael Rodel zon verslagen hebben. Deze ty
ding verdient bevestigd te worden.

_KooPHANDEL.
PRYS DER KOOPWAREN TE GEND,

Van den 19 july.

- Nieuwe rytuygen , welke met zeylen bestierd worden ‚ hebben
heden met goeden uytslag verseheyde straten dezer hoofdstad door
reden.
- lien leest in een dagblad van Lyons dat Kerel Х acht honderd
franken gezonden heeft om aen de werklieden , die van de voorvallen
van april de slngtoffers geweest zyn , uytgedeeld te worden.

Kafé Cheribon, van 43 ii 44 cents. — Kafé Batavia, van 35 à 36 1/2 ds.
Kafé St.-Don|ingo , van 33 2| 33 1/2 ‘cts. anó Sumatra , van 29 à 32 cts.- Esté
Havane en Brezilieu ontbreken. — Katoen Louisiane, van fr. 1-20 à fr. 1-25. —
Katoen Georgie, van fr. 1 à fr. |-|6. _Katoen Surate, van 84 à
centimen. —
Katoen Suriname . à fr. 1-45. — Carolina-Ryn, van tl. 12-50 à . 13. — Gerañ

neerd suyker iu faveur.
PHYS DER KOOPVVAREN TE ANTWERPEN,

Van den 19 july.
каш Moka. van 46a 4S cents. — каш Java , van 38 à 50 с. -— Ket'é Cheribon

PROGRAMMA

Fan dan kampstryd voorgesteld door de koninglyko maelschappy van

en Batavia, vnu 3| 1/2 £144 1/2 c. — Kafé Ceylon,’van 32 à 33 с.— Kafé Sumatra,

Rhetorica, te Gand, op dan 31 augusty 1834, ten 4 uren des
namiddags , in hare gewoone пае), op de Huntley , aldaer.

van 27 à 3| c. — Kafó Brezilien , van 30 1/2 a`| 34 e. - Kafó Havane en St-Jago,
van 30 112 à 33 c. — listé St-Domingo, van 30 1/2 В 32 1/2 c. — Kafó Triage,
van 22 à 30 c.
BORS VAN BRUSSEL , vim nu 19 son.
Belgien. Werkel. schuld. 52 1/2 Р Sicilian. Leaning |811... -
11
L. van 24 mill. 97 1/2 Р Íi'oome.
11
|831... 95 3/ Р
11
Act. van de stad. —
Bmz'li'en.
11
1824.. . 7B 3,'
11
Act. van de bank. 780
Р Gr'ickenl.
11
1825. . . ag

Dezen kampstryd , uytgesehreren tot bevoordcring en acnkwec
king onzer moedertnel , bepaelt zich tot de uytterlyke welsprekend
heyd, zang en overstelling van oude schriften.

voouvvssrmeu.
Tot welk land men behoore , eeniedermag deel .aen dezen kamp

Holland. Werkel. schuld.

51

vereyschte kleedingen konnen verkregen worden.

11
Dom. losreutcn.
Oostenr. Metallikcn . . . . . .
Napels. Cert. Fate.. . . ..
BORS VAN
Belgien. Werkel. schuld.
11
Uytgest. schuld.
11
L. van 24 mill.
Holland. Dom. losrenten.
Oostenr. Metallikeu . . . . ..
11
Loten van 250 g.

Een afschrift van elk stuk , het welk de liefhebbers verstaan nyt 
te voeren , zoo wel voor den zang als voor de пунш-пущ: vvelspre-`

Polen.
Loten van 300 g. 115
Brasilien. Leen. te L. 1824. 77

keudheyd, salvan hunnen ’t wege, voor of nylterlyk op den 24 van
ongstmaend eerstkomende , vragtvry aen denhccr L. de Senter. , ed
vokaet, geheymschryver der meetschsppy, in do-Eogelandstraet n? 9,
moeten besteld worden.
De stuks welke men zoude verstaan uyt tuvieren , zullen nietmin

Holland.
-›
11

ltryd
nemen.
YGreene
stukken zullen mogen nytgevoerd worden , zonder de be»

zenders goedkeuring der maetsohappy , welkegocdkeuriug enkelyk
vereyseht word op dat er niets strydig met den godsdienst, нише
zeden of betrekkelyk de staatkundige zaken ten tooneele gebragt
worde. Elken kampstryder zal zich in cene gepaste cn behoorlyke

kostuym moeten aenbiedeu ; zullende ter zael der màetsehappy alle

dan 30 en niet meer dan 100 regeleu mogen bevatten. Y

y

1/4 Р Spaynien. E. rente te Amst

95
Р
11
100 3/8 Р
11
89
P
11
ANTWERPEN, van
102 1/2 P"Spagnien.
4| |/4
11
92 1/2
11
go
P Prufssen.
100 x14
Napels.
423
P Sicilie-n.

3 р. °].‚ te Рагу.
Cortes te Lond..
Uytgest. schuld.
nu 19 sont.
E. rente tc Amst
Id. to P. L. en A.
Uytgest. schuld.
Leen.te В. 1832.
Cert. Fate . . . . ..
Leening 1821. ..

1/2 Р g 11
1/2 G Rooms.

и
и

BORS VAN AMSTERDAM, van
Werkcl. schuld. 5| 7/8
Spagnien.
Uytgesl. schuld.
| '#32
п
Kansbilletten.. . 22 1Ё/16
u

11

Amort._syndik..

11

idem 3 1/2 р. »ju 73

gl

11

Haudelmaetsch .

1/2 Р

44
33
17

3/4 Р
Р
1/2 G

65 1/4
45
17 1/2
roo 5’8
87 3/
91 1/
91
g5

Ме!а|Н|шп......

n

Bsnkaetien... ..

—

Cert. Fate.. . . . .

—

Napels.

97 15/16

ding. Deze zullen des morgends van den zondag 31 oogstmacnd nen
staende ,‘ te rekenen van 9 tot 12 uren , in de zael van Шиш-1011

[dem goeden smack.

11

11

n

11

92

Сашёппе . . - s  -

ls

n

21

11

92 50

'uren des namiddags, zal plaets hebben in (le zael der maetsclmppy.
Elken medediuger zal , boven zyne persoonclyke ingangkaert ‚
nog twee dames en twee heeren-kaerten bekomen , zonder vergel

voormeld , afgegeven worden.
Voor de liefhebbers van den zang , die zouden verlangen een ac
compagnement te hebben , zal er eenen muziek-meester bezorgd

worden , gedurende tien dagen voor den kampstryd , van 7 tot 9
uren ’s avonds, in de zael van Rhetoriea.

р

1/4 Р
”а

Hope en Corn . 102 7/8
11
Id. te Landen... _
Insc. grootboe . 69
Brazilian. Lei-ning 1823. . . —
PHYS DER OLIE. -— Rvsssz, 19 JULI. `
Zaans.
Oms.
Кони.
fr. e. fr. с. fr. c. fr. с. fr. c. fr. e.
Koolzaed . . . . . . a3 50 25 50 go 50
11 11 lo 11 10 50
Heulzacd . . . . . . n4 п 23 50 90 ` 11
п 11
7 75 Б 25

'De beurt om ten tooneele te treden zal voor-elken liefhebber bo

pseld worden by loting, welke op den deg des kampstryds, ten twee

P
P
с,
P

nel 19 son.
E. rente te Amst 66 1/4
Irl. te Loud. 3 °/.. 4
3/8
Uytgest. schuld. 17 14

[рванет

5/8



1824...
1831. . .

64

Rusland.
»

11

9| 50

11

o

11

l

11

11

9

11

u

n

Hennip . . . . . . . 14 п 15 50
11 n
11 11
9 o
Lynzaed . . . . . . |8 11 23 11 gz 11 9| 50
15 50
Оийнчшп—ОПе . . . . . . . . . . . . 96 50
11 11
Lsntern-Olie.«. . . . ........ 9450 11 я
ABOKS VAN PARYS, vim oss lg Jun.

s 11
17 11

navolgende pryzen zullen worden uytgeloofd :
Ernstige uytgalming in proza of in verzen.

OPENBARE FONDsI-IN.

EERSTEN conns. LAETSTEN COURS. doens пи вы 18.

i“ prys. Een zilver verguld ecrmetael.
as“ prys. Een zilver eermetael.

Boertige.

roti

59

|06

4g

_ |06

45

Renten 3 р. n’la        

72 63

7l? 'i3

nel prlys. Een zilver borstsxeraed.
Er zu len dry klassen van kampstryden oudersebeyden worden.

Na elsche Нате.- -

9_

"

94

“

2°

Eerliw. spaens. Rente. .

b4

s

62 3/4

84 5/8

10 [n'gezetenc der stad Gend , bekend als reeds rollen ten tooneele in deze of

Koningl. spaans. Lccn.

79

п

Spaens. Rente 3 p. °/„. .
Leerling der Cortés. . ..

42 3/3
32
n

gene maetschappíy ulytgcvoerd te hebben:
‚о Vremde l|e he )bers , reeds |n voor| e kampstrvden bekroond.
3a [вашим van Gend of vremde lief ebbers, die noch tot de eene , noch

tot~ de andere der twee eerste klassen behooren.

Zang.
.

Renten 5 p. °'° . . . . . . ..

rw prys. Een zilver borstsieraed.

vn
à"

s. Een
Een zilver
zilver borsgtllieraed.
ver ld borstsicraed.
‚

s

41 5/8
3|
п

7g 3/4
-

95 1/2
95 1/4
95 3/
93 3M
"
"
98 31
LONDEN, nes |8 mu.
_ 3 ‚ 0 , . . . . . . 92 3/4
Belgische leening . . . . . . .
gliìilihensghe iëenlng . . . . 80 1/2 Hollandsche werkel. schuld .

:einen ans.
Voor het ernstige, het zy in proza of in verzen, bestaeude ну! een zilver
eermetael

ввмсвп purs.
Voor het boertìge ‚ bestaande uyt een zilver borstsieraed.

Il,
х 3f,

ADVERTENTIEN.
А

Шт En MND TE коогвп g y d en Bier-gral

ZEKEN en medefinende te Lovendeghcm

Ugtgalming in de [гама/13 , hoogduytsche of engelscha taal.

4, Il,
32
11

lloornsche Leaning,...
Belgische Leerling.. . . -

Oud geschrift.
Een zilver verguld eermetael voor den genen die binnen den tyd van twee
uren, zonder her. lokael van Rhetorica te mogen v_erlaten, де nauvvkeurìgsle
overstelling van een ond schrift zal hebben verveerdxgd.

п

7? 65

No 45

inEgldhltngsieur J. F. van de l'Velde „aen fr. 55-02 ‘s ¿sers , boven dg “dem
ich te evrageu op St. Jacobs-Nieuwstraat, N° |8 , te Gend.

DRÚKKERY vÁN J. r. вносишь,
or nn nooeroon'rz ‚ 11° 69 Ts , een».

’

N° 87.
il:
:':›

ĳ

ibi VAĲE BLAND
De Belgen zyn getrouwepnderdanen , .
maar zy verdragen geene slsverrlg¥¿,f,;.»"'
Kuna

nu. V.

DONDERDAG 24 JULY 1834.

lllen is alsdan tot da beraadslaging over het ontwerp van wet be
*** Van den 1 july , 'is de Drukkerg en het Bureel van
trokkclyk den invoer der lynwaden overgegaan.
den VADERLANDER op de Iloogpoorte , N“ 69 , geplaatst.
„fg verzoeken onze inse/argue”, korresyondenten en andere
Zitting aan den 22.
pet'roonen die ons eenige mededeelíngen te doen hebben ‚ alle:
Eene kommissie is benoemd om het ontwerp van wat betrekkelyk
wat den opstel en bureel van den VADERLANDER aengaet, aen dan gracnhamlel in overweging te nemen , zy bestaat uyt MM. де
Schiarvol , Vilain XIIII , de Secos en do Pelichy.
den opsteller franko te willen toezenden.
Ter zelver gelegen/myd moeten wy negeert.' bekend maken dat
llct overig der zitting is besteed tot het beraadslagen van het ont
wg geen gebrugk konnen maken 'va-n. brieven ofortîkels‘ die niet werp таи wat op den invoer van het vremd lynwaed. llet schynt dat.
доте/сет! zgn , ofz‘a’n welke wy de opstellers met kennen. Plî'y den lynwaedhnndel tot hier toa niet vele voorstaenders in den senaat
verzekeren eenieder dat , indien Ау Ítet begeert , zgnen naem 'met vind. De beraedslagìng der artikels zal morgen voordgezct worden.
zal gekend worden.

____-r

В Е L G l E N.
Benassi. , 23 JULY.
KAMER DEB VOLKSVBBTEGBNWOÚBDIGBBI.

Zitting van den 21.

Zondag te middag heeft de groote processie van het H. Sacra
ment van /tlirakel plaats gehad, begunstigd door schoon weder, alhoe
wel do lucht overtrokken was.
Z. lloogw. den artsbisschop van Mechelen, dic pontificalyk geeele
brcerd had , droeg het Allerheyligstc.
'Eene talryke gaastelykhoyd en de verschillende confrerien woon

den de plegtigheyd by.
Voorzitter M. Raikem.

De zitting word om twee uren geopend. -Na de namelyko op
roeping geeft men lezing van het verslag der voorgaenda zitting,
het welk zonder aen mei-kingen word aangenomen.
Er worden twee kunnnissie benoemd tot het overzien van twee
ontwerpen van Wet , 1° voor da benoeming der vrcdcregters , en 2°
voor het verplaatsen van 'eenige sommen van het een kaplltcl tot
hetandcr op den budget van financien.
_
De cerstckomluissicn is zamengestcld nyt: ММ. Flaussu , Jullien ,
Milcamps , llelias-d’lluddeghcm en tVatlct.
De tweede bestaat uyt na. Verdussen , de Theux, Donny , Du
mont , de Behr. Lardinois en Poschet.
llet order van den dag is de definitieve stemming over het ontwerp
van wat betrekkclyk den graenhondcl.
Er zyn 62 leden tegenwoordig; 41 stemmen voor , 19 tegen en 2
hebben zich onthouden van stemmen.

De processicwierd geopend door een detachement der guidon to
peerd , en ging tusschen twee rangen soldaten der liniatroepen. Er
bevonden zich insgelyks een korps van liet krygs-muziek en het
muziek van de Groote Harmonie.
De straten weer door de processie moest trekkan‚waren met groen
versierd. Manneken-Pis was in de kleediog van borgerwacbt.
_ Heden den 25 en 26 dezer om twee uren namiddag , zullen in
de vlakten van Monplaisir de peerdenloopen plaats hebben.
- De leerlingen der militaire school hebben eenen anderen uni
form ontvangen. Zy dragen nu `eene blauwe knzak met cane fluweele
kraag en eenen shako met eene kopere plaat, waar op dan belgi
schen leeuw staat.

- De kommissarissen gelast door het gouvernement met de grond
slagen vast ta stellen van ecn koophandel-verdrag met het fransch
gouvernement, zullen eerstdags naar Parys vertrekken.

Hebben voor gestemd : MM. Brixhe , Coppicters , Cornet-de Grez ‚ de Behr .
A. Dellafaille, H. Dellafaitte, de Longrée ‚ Demon-‘d’AMeuroda . YV. de Merode,
de Muelcnàcre, dc Renesse, de Secos, Desmanct-de Biesmo , Desmet , Destam
hier, de Tcrbecq, de Theux, Dewitte, d`Hane ‚ d‘Huart . Doignon , Donny , Du
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bois, Dubul, Dumont, Eloy de Burdinnc, Holias’d‘l‘luddcghem, Hye-Hoys,
Mitcamps , Olislagers, Dirson. Polt'vliet Pollcnun , Poschet, Ralkem , A. Roden-A
bach, Simons , Vandcrbelen , Vanderheyden en Zonde.

Hebben legen gestemd z M tl. Berger, Uoghen., Corbisier, Davi non, de Broue
kere , de Lamìnne, de Раут, Devaux, d Hell'sclimidt, Ernst, F cussu, Jullien,
штатная . Meeus , _Nothomb, Rogier , Smits , Verdosseu en Wallet.

De zitting word om dry uren gesloten.
Zitting van den 22.4

Het is een oor en eenkwaert , de zitting word geopend.  Na de
lezing word het verslag van gisteren aangenomen.
M. II. de Brouckere stelt voor eerst alle do andere ontwerpen van
wet te beraadslagen voor alaer men met da communale inrigting
voordgnet.
‘
Na lange beraadslagingen word dezen voorstel met 40 stemmen te

gen 24 verworpen.
Het order van den dag is het voordzatten der beraadslagingen over
het ontwerp van wet betrekkelylr de communale inrigting.
Meu is aen den art. 7 gekomen. Hetontwerp van het gouvernement
stelt voor den burgemeester, het zy binnen of buyten den raad, door

den koning te laten kiezen en afstellen.
De centrale sektia heeft den volgenden voorstel gedaan : «Den
koning benoemt den burgemeester ; hy kiest hem in den raed. п
lll. Alex. Rodenbach spreekt ten voordeele van den voorstel der cen
trale sclttie.
lll. /llilcamps verklaart zich voor hat ontwerp van het gouverne
ment.

M. Fallon spreekt in dan zelven zin cene lange redenvoering uvt.
MuEug. de Smet verzet zich togen den voorstel van het gouverne
ment.

M. шло/роты: zegt geene moeyelykheden te vinden met den
burgemeester in den raad der rogentic te doen kiezen.
lll. Eloy de Burdinna verklaart het ontwerp van het gouvernement
te zullen ondersteunen.
il. H. Dello/'aille leest eene lange redenvoerìng af ten voordeelc
van den voorstel der centrale sektic.,
.
De zitting word gesloten , en de kamer besloyt dat morgen de zit
ting om negen uren zal beginnen.

SENAET. -- Zitting aan den 21.
Voorzitter M` de Stassart.

De derde verjaring vande komst van Leopold tot den troon van
Belgien is hier gisteren door de borgery en de bezondcre maatschap»
pvc“ op eene betnmelyka wyze gevierd geworden : ’s morgens door
het luy-den der klokken en het spelen van den beyaerd; s’middngs
door het zingen van eenen Te Deum in do hoofdkerk en eene groote
parada op de Mair; ’savonds door de algemeene verlichting der
openbare en bezondere gebouwen. De schapen in de dokken en de
publieke gebouwen hadden hunne vlaggen on wimpels opgestoken.
In den namiddag om 4 uren is de Jeune Clémence , een nieuw ge
bouwd schip van 8l) tonnen , op dan Kattendyk van stapel geloopen.
-— De feest der societeyt van Guillaume Tell heeft alle verwachting
oven-trollen. Van des morgens deed het geschut zich in haren hof
hooren. Nooyt zag men iets treflelyker. Overal zag men transparen
ten, zinnebeelden en andere decoratien; maar het was vooral de
midden-dreef van dezen schooncn hof welken zoo wel geschikt is
voor soortgelykc feesten , die dan vcrrukkenstcn oogslag opleverde ;
aldaar prykton alle vlaggen der vriendschappelka mogendheden ,
doornlengd met guirlandes van de nationale kleuren. Van daer had
man langs beyda kanten gozigt op schoone transparenten, verbeel
dende de dood door Guillaume Tell, de getrauwheyd aen de konstituts'e;
links en regts den hof zag nien nog twee schoone transparenten ,
waar van de eene het afbeeldsel des konings was, alles het welk loya
terlyk versierd en verlicht was.
De vergadering was uytrerlyk tal- en glnnsryk. Men onderscheyde
er den generaal Prisse, onzen krygs gouverneur met verscheyde an
dere krygs-overhedan 5 lll. Teichmann , lïorgerlyken gouverneur en
verschede andere hooge ambtenaren cn de nenzienelykste persoonen
der stad.
De feest ihm aanvang door een concert, bestaande ну! wel‘nytge
kozene muziek-stukken , welke met veel joystheyd zyn uytgevoerd
geworden , en vooral is men voldaan geweest over de welgctroffenc
uytvuering der schoone symphonie van Beethoven , l. Keyser , orkest
meester , verdient deswegens eene bezondero ecrmelding.
l
Na het concert wierd er een allerkostclykst vuurwerk afgestoken ,

waar van clk stuk met toejnychingon ontvangen wierd door de ver—
gadering dia zich overtuygd hield nooyt iets schooner tc hebben ge
zien , en het welk na wensch is afgeloopcn zonder eenige hindernis
of ramp.
„л Karts daarna nam den bal aanvang in de middamlreef van den
hof an duerde voords tot laat in dan nacht, met de beste eensge

Den senaat heeft in deze zitting, na eenige aanmerkingen van zom zindhcyd , rondborstigheyd en gulhertigheyd. Het schoonste Weder
mige leden , het ontwerp van wat op de orangistseha belooningen begunstigde deze nationale feest, welke taugen tyd zal in het gehen.
gen blyvan.~
Antwerpenaar.
en nytdagingen , met 32 stemmen tegen 3, aangenomen.
— De feest door de patriotten uyt den Draak in de Zuerstraet ge-j
Hebben tegen gestemd Mtl. Duval de Beaulieu , Dubois en de Baillet.

