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GODSDIENST, MOEDERTAAL, VADERLAND.

S t a a t s  O v e r z ic h t .
GTehecl de week hebben de groote 

dagbladen in alle landen bezig 'ged
weest en geschreven over dien won
deren en aanhoudenden oorlog van 
China en Japonien, die voor Europa’s 
handel en nijverheid zoo schadelijk 
is. China is een wonder land, en de 
Ghineezen een wonder volk; zij pei- 
zen en meenen dat niemand sterker 
en machtiger is dan zij en zij kunnen 
hen niet gemakkelijk gewennen aan 
de duchtige kloppingen die zij keer 
voor keer krijgen van de Japoneesche 
legers. Van hunnen kant, gaan de Ja- 
poneezen maar altijd voort en .zij zijn
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aar de hoofdstad van China, 
' g, waar zij de vrede zullen 

baandag laatst heeft er nog 
pis
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aats gehad in hetwelk 
iiira liet Chineesche le- 

uit 8000 mannen deer- 
ïn heeft; 1400 Chineezen 

_ -~-_*atsë dood gebleven. — Li-
n  ilung-Tmang, de chineesche afge- 
l ^ m t ,  liesft in Japonien de voorwaar- 
f  den '^aan  liooren op welke de Japo- 
1 neezen willen vrede maken; die voor- 
, a a r d e n  Trlrn : De OnufhilTllmi^';-

van het eiland Corea; liet aistaan van 
» een deel der provintie Mandchouri en 

eene overgroote somme geld. Men 
1 meldt nit Peking aan den Times van 

Londen, dat China nog al gevoegehjk 
die voorwaarden zal aanveerden.

ln D u i t s o h l a n d  i s  m e n  v o l o p  a a n  
h e t  w e r k  om h e t  g e r e e d  m a k e n  v a n  

1 t w e e  f e e s t e n  d i e  b i n n e n  k o r t e  w e k e n  
z u l l e n  p l a a t s  h e b b e n  e n  d i e  b e i d e n  
e v e n  l u i s t e r l i j k  e n  p r a c h t i g  z u l le n  z ijn . 
B i s m a r c k ,  d ë  g r o o t e  s t a a t s m a n ,  g e 
k e n d  e n  v e r m a a r d  d e  w e r e l d  d<3or,

! s?aat w e l h a a s t  in  z ijn  t a c h e n t i g s t e  j a a r  
J óv-"'ï t r e d e n  en d e  e e r  d ie  h e m  t e r  d e z e r  

’ 1 1L g e l e g e n h e i d  za l  a a n g e d a a n  w o r d e n ,  
za l i e t s  b u i t e n g e w o o n s  z ijn .  Al d e  s t e 
den v a n  D u i t s c h l a n d  e n  z e lf s  t o t  d e  
k l e i n e  g e m e e n t e n  t o e ,  z u l l e n  l i e m  
p r a c h t i g e  g e s c h e n k e n  z e n d e n ,  d i e  zij 
door de o v e r h e d e n  in  p e r s o o n  n a a i  
F r e d r i c h s r u l i e ,  d e  v e r b l i j f p l a a t s  v a n  
B i s m a r c k  z u l l e n  doen d r a g e n ; keizei 
W il le m ,  m e t  a l  d e  g r o o t e n  v a n  z i jn  
hof, za l  z i j n e n  o u d e n  k a n s e l i e r  g a a n  
b e z o e k e n  e n  g e l u k w e n s c h e n .

En dan de inlmlding van de vaart, 
tusschen de Noord- en Baltische zee, 
waarvan de feesten zullen plaats heb
ben in de haven van Kiel, zal ook iets
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üT O O tscli en prachtig zijn. Rusland, 
Italië, Frankrijk, Engeland en Oosten- 
riik met keizer Frans-Joset -aan het 
hoofd zullen daar vertegenwoordigd 
,ziin, om alzoo te bewijzen dat er 

, I vriendschap bestaat lusschen de lan 
’i [den van Eifropa, en dat er geene oor

logen te vreezen zijn.
Maar indien de zaken voor Duitsch

land goed staan op het vreemde, in 
liet binnenland en is het zoo wel met. 
Wat voor het keizerrijk eene donkere 
wolk is, het is de steeds aangroeiende 
macht der socialisten. Over eemge 
dagen moest eene gedeeltelijke stem
ming plaats hebben in het arrondis

se m e n t van -Eschwege.pn de kandi- 
G,22 8,45 daat der socialisten Inkw am  eene 
6 27 zeer groote meerderheid: Het is nu 

reeds de 47° socialist die plaats neemt 
op de zetels van den Reichstag. Het 
kan dus niet betwist zijn dat de socia
listen machtig worden in Duitschland.
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Verscliillige dagbladen in-Frankrijk 
zijn woedende kwaad en vallen hevig 
uit omdat het gouvernement beslist 
heeft zijne schepen te zenden om deel 
te nemer aan de feesten van Kiel door 
Duitschland gegeven. Een der duit- 
sche zeeschepen draagt den naam 
van Wissenbourg, en dat is ook den 
naam van een klein steedjen waar 
den 4" Augusti 1870 een bloedig ge
vecht plaats had tusschen 11,000 
Duitscliers en 400 Franschen en waar 
de Fransche bevelhebber Cecille doo
delijk gekwetst wierd, na gestreden 
te hebben als een heid. Die naam van 
Wissenbourg is dus eene droevige 
herinnering voor Frankrijk én daar
om zijn er vele dagbladschrijvers, die 
uitvallen tegen ’t bestier en verwijten 
van lafbertigheid. Niettegenstaande 
de ophitsingen der dagbladen, zullen 
de Fransche avisos naar Kiel gaan en 
alzoo koele weg deel nemen aan de 
feesten.

* *
Over eenige dagen, melde men uit ! 

St-Petersburg dat de keizer van Rus- :
il^nëh'öeffiëh bij cien Paus. f 

Ziedaar wederom een machtige vorst 
die het gezag erkent en den machtigen 
invloed eerbiedigt van den vader der 
christenen, Z. H. Leo XIII.

B E V E L B R I E F  V O O R  D E N  V A S T E N
VAN HET JAAR O. H. J.-C. 1895.

Herderlijke Brief
van Zijne Emin. den kardinaal-aartsbisschop

EN VAN

HH. HH. de bisschoppen van Belgie,
to t de geestelijken en de geloovigen.

III (Vervólg en slot).

Men ver .sta nochtans wel, dat liier geen kwestie 
is van eene dier plechtige uitspraken, van eene 
dier bepalingen in zake van geloof of zeden, welke 
u verplichten uw geloof eraan te onderwerpen en 
uw g e d ra g  er naar te scliikk&u- Neen; m aar de 
eeuwenoude verkleefdheid der Belgen aan den 
apostolieken Stoel heeft hun geleerd dat de ka- 
tholieken, welke dien naam inderdaad weeidig 
zijn, hunne plicht van eerbied en kinder.ijke on
derdanigheid aan het Opperhoofd der H. Kerk 
niet teenèmaal vervuld hebben, met enkel aan zijn 
onfaalbaar woord gehoorzaamheid te betuigen ; 
zij weten insgelijks zeer wel dat er leidingen door 
den Paus aangewezen, raadgevingen door hem 
meè^edeeld, instellingen door hem tot stand ge
bracht of aanbevolen zijn, welke de geloovigen
dienen te aanveerden; en waaroin ■ omdat zij die 
m oeten aan/,ien ais daden voortkomende van een 
geza°', door God aangesteld to t het bestiei zijner 
Kerk en derhalve bijgestaan door bijzondere 
gratiën en bijzonder licht van den H. Geest. Zulk 
oordeel, en geen ander, moet gij vormen over het 
Genootschap dat Wij u aanbevelen, en dat in zoo 
hooge mate uw geluk in deze wereld en uwe za
ligheid na dit leven aanbelangt.

Voegen Wij erbij, dat Be’gië_ nooit meer dan 
heden van noode had, den bijstand van den 
Godsdienst in te roepen, en de bermhertigheid des
Heeren over zich te trekken.

Het staat met ons vaderland gelegen gelij k met 
bijna al fle land. n van Europa; het is in zoodanige 
moeilijkheden gewikkeld en verkeert ïtt zoo groote - 
gevaren, dat het bestaan zelf der maatschappij op
het spel ligt. Zekerlijk zal het nooit den katholie
ken toedekten zijn te wanhopen aan hunnen moed, 
noch zelfs in ontmoedigende., gedachten toe te ge
ven- m aar het zou toch ook eens onvergeetiijke 
fout zijn van hunnentwege, moesten zij de oogen 
sluiten voor de waarheid der feiten, en de gevaren 
niet willen zien welke onze huidige toestand

^Om die gevaren af te keeren, schieten de hu lp 
middelen van louter menschelijke voorzichtigheid 
te kort, even als de wijsheid der staatkunde en de

doende zijn. Het kwaad komt niet enkel uit stof
felijke oorzaken voort, m aar het zit insgelijks en 
vooral in de zielen, en die, die kunnen m aar 

1 door God alleen genezen worden; dit wil zeggen, 
bij middel eener goddelijke leering en goddelijke 

r  hulp. De terugkeer van al de standen to t het 
Evangelie, het oefenen der evangelische deugden, 

i de onderhouding van Gods geboden en de onder- 
! danigheid aan de leering der Kerk, ziet, daar zijn 
■ de eerste en voornaamste hulpmiddelen, zonder 

de welke alle andere weinig of niets vermogen.
Welnu, het A\gemeen- Genootschap der christe- 

\ ue Huisgezinnen is gelijk de samenvatting van die 
hulpmiddelen. Met uw leven getrouw te schikken 

'n aa r zijne standregelen, zult gij, Z. L. B., nieinven 
moed on versche krachten scheppen, in den reinen 

j geest v a n ’t Evangelie, en gij zult onderling de 
banden nauwer toehalen, welke u reeds in het 
geloof en in de liefde vereenigden. Dag óp dag 

! zult gij elkaar wedervinden knielende voor de 
beeltenis der H. Familie; gij zult daar de deug
den van Jesus, Maria en Jozef overwegen, hunnen 
bijstand af^meeken, en hunne voorbeelden u 
zelvèn diep inprenten. Dag op dag zult gij aan de 
H. Familie de hulde uwer trouwe en uwer liefde 
a inbieden, en door uwe vereenigde gebeden, zoo 
fcachtig bij den Heer, zult gij menigvuldige en 
groote gratiën voor de wereld bekomen.

O ja  ! wij durven het nog hopen, Jesus- Christus 
zal wederom in elk huishouden de eereplaats 
bekleeden, we’ke men Hem nooit had mogen ont- 
jgirien. Hij zal e<r heerschen met zijnen invloed,
gezag beschutten, en bet hert der moedei met 
dien geest van zelfopoffering bezielen, welke hare 
zending van noode h ee ft^ ijn e  gratie zal den band 
tusschen man en vrouw versterken, en hun beulen 
de noodige krachten schenken, om gezamentlijk 
den last des levens en de verantwoordelijkheid 
van hunnen staat moedig en verduldig te dragen.
Die zelfde gratie des Heeren zal in de ziel der 
kinderen de twee deugden ontwikkelen, die hen 
sterk maken, namelijk de gehoorzaamheid en de 
z u iv e rh e id . Zijne gratie, m eteen woord, zal, met 
h e t huisgezin ie  heiligen, en terzelfder tijd  rein 
geluk, zalige eendracht en standvastige trouw 
doen heerschen.

Ten slotte richten Wij nog inzonderheid het 
woord to t u, die onze welbemiude en weerdige 
medewerkers zijt in de zaligmaking der zielen.

Het gevaar is  nakend. Ongehoorde pogingen 
spant de vijand van het menschelijk geslacht in, 
om de zielen aan God, aan Kerk en deugd te ont
rukken. De b&dorvenste driften hitst bij op, de 
ongerechtste begeerten der vervallen natuur prik
kelt hij aan, en meteen trach t hij het geloof in de 
herten uit te roeien, de hoop er uit te bannen de 
Heide erin te versmachten, doende alzoo den 
Godsdienst en de maatschappelijke orde onder 
hetzelfde geweld op h unne  grondvesten wankelen.

A!s priesters vkn Jesus-Christus, gelast met 
zijn werk van zaligmaking en redding voort te 
zetten op aarde, kunt gij de zielen, waarvoor de 
Zoon Gods zooveel geleden heefr, kunt gij die niet 
ongevoelig zien verloren gaan. Doch gaat tot die 
ongelukkiger, die men kost wat kost wil bedne- 
gen en in ’t  verderf s to rten ; gaat to t hen, om hen 
te onderrichten en te leeren klaar zien. Gaat tot 
de kleinen, tot de armen, tot de werklieden tot 
allen die lijden, om hen te troosten, op te beuren, 
te ondersteunen, en vooral om hen te beminnen.

Door den H. Geest ingegeven, wijst de Kerk u 
thans eene instelling aan, die beter dan alle 
andere schijnt te beantwoorden aan de noodwen
digheden dor zielen. Stelt al uwe krachten in 
’t werk, om die te verspreiden en te doen bloeien. 
Moge het Genootschap der H. Familie in elke 
parochie onzer bisdommen tot stand komen! 
W ant hoe eenvoudig, boe klein ook eene parochie 
zij, toch zijn er overal zielen te redden, overal is 
er eene jonkheid te beschutten, zijn er 
huisgezinnen te heiligen. Dat Jesus, Maria en Jo 
zef' rond eiken heerd aanroepen worden, en daal
de eenvoudigheid en kuiscliheid van zeden, den 
eerbied voor de wet Gods, de onderdanigheid aan 
de Kerke doen herleven, en van stonden af zullen 
ook het geluk, de vrede en de eendracht onder' de 
menschen weerkomen.

Hier nu volgen: l e I)e breve van den Paus, met 
de standregels van het «Algemeen Genootschap 
der Christene Huisgezinnen» aan de H. Familie 
van Nazareth toegewijd; 2 ' de aflaten en voor
rechtenwelke aan dat genootschap vergund wer
den .

Gegeven’op den feestdag van den II. Franciscus 
van Sales, den 29 Januari 1895

f  Pf.tbtjs Lam beutus, Cara. GOOböl^JNö, 
Aartsbisschop van Mechelen. 

f  V ictoe-Jozef, Bisschop Aan Luik. 
f  Isidorius Jo ze f, Bisschop van Doorijle, 
f  Antonitxs, Bisschop van Gent. 
i  J o annes-Ba p t is ta , Bisschop van Namen, 
-j- P e t b u s , Bisschop van Brugge.

Zitting van Dinsdag 12 M aart 1895
Onder voorzitterschap van M. Beernaeri.

M. de Bariet geeft lezing van een wetsontwerp 
waarbij de grenzen tusschen de gemeenten Rump.st 
en Terhaegen worden vastgesteld.
M. Van den Broeck gééft lezing (in het vlaamsch) 

van een wetsontwerp, waardoor de schippers, die 
niet voor rekening eener maatschappij varen, van 
het patentrecht ontheven zijn.

M. de Brocqucville kondigt aan dat hij zijn 
wetsontwerp op de magarine intrekt uit hoofde 
van het koninklijk besluit, dat dezen morgend in 
het Staatsblad verscheen en waardoor recht 
gedaan wordt aan de eischen van het voorstel.

De Kamer gaat vervolgens voort met de bespre
king van de begrootmg van landbouw.

M. Cartuyvels, na de zaak der veeverzekering 
besproken te hebben, antw oordt.aan.^I. Vast-’"? 
Velde. Hij zegt g e I n , i , ... ■' ' a
^ " f le f  aantal landbouwwerklieden in Belgie be
draagt 1,800,000, terw ijl de nijverheidswerklieden 
sléchts 450,000 in getafc zijn.

Men heeft geen denkbeeld van het groot getal 
landbouwwerklieden, omdat 10,000 mijnwerkers 
meer la.wijd maken op eenen dag dan 1 millioen 
boeren in een geheel jaar. (Algemeen gelach).

De landbouwcrisis wordt van dag tot dag erger.
De rente, van den grond en is niet meer in evenre
digheid met de opbrengst, en het is meer dan 
tijd dit kwaad tè keer te gaan.

Zitting van W oensdag 13 M aart.
Voorzitterschap van M. Beernaert.

De volgende -wetsvoorstellen zijn neergeleid.
1° door.MM. De Vriendt, Vanderlinden, Jans- 

sens, De Guchtenaere, Daens en Huyshauwers, 
eeu voorstel waardoor de stemming en afkondiging 
der wetten in de twee talen geiegeld wordt.

2P Een wetsvoorstel van MM. Coiemans, Ilelle- 
putte, Heuvelmans, Vanden Broeck en de Broque- 
ville, waarin bepaald wordt dat de wetten in het 
fransch en het vlaamsch in het Staatsblad zullen 
afgekondigd worden, en dat beide teksten officieel 
zijn. Het voorstel bevat verder eenige bepalingen 
over het Staatsblad.>

M. Coremans ontwikkelt dat voorstel, eerst in 
het fransch en dan in het vlaamsch.

De kamer herneemt dan de bespreking over de 
begrooting van landbouw.

M. de Guchtcnaere bespreekt den toestand der 
landbouwwerklieden en der kleine boeren. Hij 
denkt niet dat de beschermingsrecliten zullen 
voordeeüg zijn. Het redpiiddei voor den landbouw 
ligt in de vereeniging door den onderlingen bij
stand, het landbouwkrediet, de Raiffeissenkassen, 
de verkoop- en aankoopcooperatieven.

De pachten zal men kunnen verminderen door 
de inrichting van pachtersbonden. Men m ott ook 
denkleinen eigendom beschermen, de beroeps
en landbouwvereenigingen aanmoedigen.

Wij vragen m et beter dan de hand te reiken 
aan allen die praktische en eerlijke verbeteringen 
aan het lot van den werkman voorstellen, doch 
wanneer men ons spreekt van de roode vlag te 
planten in het vlaamsche land, dan antwoordden 
wij : nooit! (Zeerwel! rechts).

M. Demblon. Wij zullen de toelating niet vragen. 
M . de Guchtenaere. Gij schijnt nogtans te vreo- 

zen dat gij er niet zult in gelukken, anders zoudt- 
gij op den buiten uwe vlag niet in den zak steken. 

.Wij zullen echter aa n  de'boeren uw waar en 
volledig programma doen kennen.

Komt eens met uw waar programma naar den 
buiten. Gij'zttltreV wel ontvangen zijn: Wij ook, wij 
zullen ons program ontplooien, en wij zullen de 
landbouwers nitnoodigen, zich met ons rond de 
nationale vlag te scharen, die de vrijheid voor de 
toekomst hunner kinderen zal waarborgen. (Le
vendige goedkeuring rechts).

M. Tlaejsact spreekt over de planting der 
toornen langs de staatswegen. Waarom, plant de 
'staat daar geen iruitboomen?
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Zitting van D onderdag 14 M aart.
Voorzitterschap van M. Beernaert.

De bespreking over de begrooting van landbouw 
wordt voortgezet.

M . Hecq treedt in lange beschouwing over de 
landbouwkwestie, en antwoord op de redevoering 
vanM . Vandervelde. Hij neemt de verdediging 
der eigenaars tegen de socialisten op. De oorzaak 
der landbouwkrisis moet enkel gezocht worden in 
den afslag der landbouwvoortbrengselen, en men 
moet naar middelen uitzien om er den prijs van 
te vermeerderen.

M. Heynen vraagt dat er meer zou gezorgd 
worden voor de bebossching en bespreekt verschil
lende andere punten.

Spreker vraagt de ^herinrichting der landbouw - 
comicen en houdt zich verder bezig met, den toe
stand van den landbouw in Luxemburg. Hij ver
dedigt krachtdadig den eigendom tegen de 
aanvallen der socialisten.

M. Berloz spreekt insgelijks over de landbouw-
krisis* •

Spreeker maakt een geschiedkundig overzicht 
van den eigendom bij al de volkeren der wereld, 
en eindigt met het socialism aan te bevelen als 
een redmiddel tegen alle kwalen. .

M . Vander Linden dringt aan op de verminde
ring der grondbelasting en vraagt maatregelen 
om de vervalsching der eetwaren te voorkomen.

Hij houdt zich verder bezig met de kwestie van 
de hop, en de concurencie de belgische hopteelt 
aangedaan door Duitschland. De duitsche hop 
komt vrij binnen in Belgie, terwijl de belgische 
hop in Duitschland hooge invoerrechten moet 
betalen. Het is ongelukkig onmogelijk thans in 
voerrechten in te stellen, doch andere maatregelen 
kunnen genomen worden tot bescherming van de

k°De onderlinge veeverzekering en herverzekering
moet aangemoedigd worden. , nnn ,

M. A. Visart vraagt eene toelage v a n 4,000 Ir. 
to t aanmoediging der boschmaatschappijen.

M. Henricot beveelt de uitbreiding aan, der
buurtwegen. . ,

M. Carbon vraagt verbetenngswerken aan de 
vaart van Veurne naarB ierk, alsook aan de duinen.

Het bestuur van Staatsspoorwegen heeft beslo
ten eene merkelijke verbetering in den dienst der 
barreelwachters te brengen. Het meeste deel der 
ongelukken waar bareelwachters het slachtoffer 
van zijn, worden veroorzaakt door de verplichting 
van over de baan te loopen om bij het aankomen 
der treinen de barreelen langs beide zijden te 
sluiten.

M. Vanden Peereboom heeft besloten dit a r  te 
schaffen. Nevens de wachthuisjes zal een katrol 
geplaatst worden, waarmee de barreelwachter de 
barreel van den overkant der baan zal kun 
sluiten. Alzoo zal zijn werk min lastig en min 
gevaarlijk gemaakt worden.

Keizerin Charlotte, zuster van koning Leopold, 
heeft aan de influenza geleden, en hare kwaal 
werd nog verergerd door een begin van longont
steking, die de geneesheeren eene ernstige onrust 
inboezemde. Thans is de ongelukkige prinses aan 
de beterhand.

De zaak Joniaux zal binnen kort opgeroepeu 
worden voor de 2° kamer van het hof van kassatie. 
De zetel van het openbaar ministerie zal bekleed 
worden door den eersten advocaat-generaal, M. 
Melot. Als verslaggever is aangewezen M. de 
raadsheer De Paepe.

De middensectie der kamers heeft donderdag 
eene laatste vergadering gehouden en heeft heti, 
wetsontwerp der regeering over de gemeentekies- 
wet, zonder verandering aangenomen. Verslagge
ver : M. Ligy.

Het verslag zal waarschijnelijk dijnsdag naast 
op het bureel neergelegd worden, en het onderzoek 
zal onmiddelijk beginnen.

De katholieke partij wil, zooveel mogelijk de 
krijgslasten verminderen, den vnjwilligersdienst 

'■’tritbreiden, en zoolang men het gptal vrijwilligers 
niet vindt, de loting behouden, doch met het 1 em
placement dat gunstig is aan het volk, daar het 
volk profijt trekt uit liet geld dat de plaatsvervan
ging opbrengt.
31. Keesen zal het budjet van oorlog stemmen, 
onder voorbehouding. De persoonlijke dienst zou 
een doodelijken slag toebrengen aan de aanwer
ving onzer geestelijke orders, die het schoonste 

kunnen ^ s ie ra a d  der kerk zijn.
Spreker vraagt vermeerdering van de vergoe

ding der milicianen. Ons land is rijk  genoog om 
zijne soldaten te betalen.

E r zijn nog een 50tal leden ingeschreven voor de 
bespreking der begrooting van landbouw in de 
Kamer. Als het zoo voort gaat, zal die vooi 
Paschen met moeite gestemd worden.

Volgens men verzekert zal de regeering de vol
gende invoerrechten voorstellen - 20 centiemen pei 
kilo op de boter en de magarine, en een accijns
recht van 5 centiemen op de magarine; 1,50 tr. 
per 100 kilo op het mout en het meel; 10 Ir. per 
100 kilo op de gist; 10 fr. per 100 kilo op de in-
rrplr, l -  ~ v n o n to n  ■ A n o r  ln ln  flPVOfi— * i oeniui 
gevogelte, wild 
liter melk.

en
m e n  per kilo op de voe- 

vleesch; 2 centiemen per

De bedreigingen der socialisten beginnen reeds 
vruchten te dragen. In Henegauw is er geen enkel 
fabriek meer, dat nog belangrijke bestellingen 
durft aanveerden, uit vrees van ze niet te kunnen 
uitvoeren, in geval er eene werkstaking uitbreekt. 
In den bassijn van Charleroi alleen zou men in 
eenige dagen tijds voor meer dan 5 miljoen zaken 
verloren hebben, die nu naar Frankrijk, Engeland 
of Duitschland zijn overgegaan.

Niet waar dat de socialisten, met hunne onbe
zonnen bedreigingen, de belangen van den werk
man ter harte nemen ?

Donderdag verliep het termijn bepaald voor de 
aanbieding der kandidaturen voor de Senaatkie- 
zing van 17 meert, te Antwerpen. M. de notaris 
Leclef, alleen voorgesteld zijnde, werd door den 
voorzitter van het hoofdbureel tot senateur uitge
roepen.

De belgische ijzerenwegen hebben sedert tien 
jaar, dank ten grooten deele aan het voorzichtig 
en wijs bestuur van M. Vanden Peereboom, hunnen 
toestand veel zien verbeteren. In 1885 leverden zij 
m aar 3 1/2 miljoen zuivere winst op. In 1890 was 
de zuivere winst tot 10 miljoen geklommen, en in 
1893 bedroeg zij 16 miljoen.

SENAAT.
Zitting van Dijnsdag 12 M aart.

Voorzitterschap van M. ’t K M  de Rooderibeke.
De kiezing van Mr Leclef, te Antwerpen, wordt 

goedgekeurd, en M. Leclef legt den eed al in hef
vlaamsch. .

M. Lejeune ontwikkelt een voorstel, strekkende 
om door ëene commissie van vijf leden een onder
zoek te doen instellen over de verwoestingen m 
Belgie aan gericht door het alcoolism.

Na eene lange woordenwisseling tusschen 
verschillende leden, wordt er besloten de bespre
king over het in aanmerking nemen tot heden uit 
te stellen.

De Senaat begint vervolgens de bespreking over 
het budjet van oorlog.

M. Charles bestrijdt de loting en prijst den 
persoonlijken dienst aan. <*.-

M . Van der Burgh  klaagt over de jeelvuldige 
parades die het leger moet doen zonder:!eenig nut.

M, de Smet de Naeyer vraagt dat het voorstel 
ygn ^Lejgune^betrekkelijk  een, onderzoek o ^

M. Lejeune volhardt in zijn voorstel. Men moet 
de kwestie van ’t alcoolism bij de financieele voor
trekken,en er eene zedelijke kwestie, eene kwestie 
van nationale weerdigheid van maken. (Zeer wel 
op verscheidene banken).

M . de Smet de Naeyer. De regeering verliest 
den zedelijken kant der kwestie niet uit het oog.

— E r wordt besloten de bespreking over het 
voorstel van M. Lejeune uit te stellen tot na het 
budjet van financiën.

Zitting van W oensdag 13 M aart.
Voorzitterschap van M. ’t K in t de Iioodcnheke.
M. de Coninek bestrijdt den persoonlijken 

dienst, onder ander omdat de geestelijken er zou
den aan onderworpen zijn.

Generaal Brassine. — Dat zijn kwesties, die 
men enkel nuttig kan bespreken, als de regeering 
haar ontwerp zal neergelegd hebben.

M. de Coninek wenscht dat de rijke ouders het 
voorbeeld van M. Picard, zouden volgen die geen 
plaatsvervanger voor zijnen zoon gekocht heeft.

Spreker verdedigt krachtdadig het vrijwilligers 
leger en vraagt eene vermindering van krijgs
lasten.

M. Van Put  zegt dat na de beloften, tijdens de 
kiezingen gedaan, de regeering het recht niet 
heeft den persoonlijken dienst voor te stellen. Als 
de linkerzij aan het bewind was, heeft zij zich wel 
gewacht dit voorstel neer te leggen.

Zitting van Donderdag 14 Maart.
Voorzitterschap van ’t Kint de lloodcnbelc.

De Senaat zet de bespreking voort over de be
grooting van oorlog.

M. Gilet ondersteunt het voorstel om de maan- 
delijksche vergoeding voor de milicianen op 30 tr. 
te brengen. Men heeft wel geld gevonden voor de 
forten der Maas; men kan er dus ook vinden voor 
de soldaten. .

M. d ’Huart vraagt dat er bij voorkeur mlandsch 
graan zou aangekocht worden voor het leger.

Generaal Brassine antwoordt op de verschil- 
lende redenaars, en zegt dat het zijn wensch is 
dat de herinrichting van het leger nog in dezen 
zittijd kon gestemd worden. Hij zal het ontwerp 
neerleggen, zoodra het zal gereed zijn.

De minister van oorlog bestudeert de kwestie, 
om aan de milicianen, die naar huis weerkeeren, 
het kosteloos vervoer per spoorweg te verleenen.

M. Plissart  vraagt maatregelen om den vrij- 
willigersdienst te ontwikkelen.

M. Montefiore-Levi houdt zich bezig met de 
leergangen van het electro-technisch gesticht, 
welke hij door de officiers zou willen doen volgen.

M. Audcnt dringt nogmaals aan om peerden- 
volk te bekomen voor het garnizoen van Charleroi.

Generaal Brassine verklaart dat het onmoge
lijk is daaraan te voldoen.

M. Bara  spreekt over de herinrichting van het 
leger en verdedigt den persoonlijken dienst.

Eene hevige woordenwisseling is ontstaan 
tusschen MM. Bara  en Picaul, aangaande de 
beloften aan het volk gedaan tijdens de kiezingen.

M. Van Put antwoordt op de aanvallen van M. 
Bara  tegen het stelsel van het vrijwilligersleger.

Ten slotte werd het budjet van oorlog aange
nomen met 60 stemmen tegen 6 en 2 onthoudingen.

DUITSCHLAND.
De keizer en F rank rijk .

I)e keiï.cr, die, naar men weet, persoonlijk 
groote weerde hecht aan eene verbetering van de 
betrekkingen tusschen Duitschland en Frankrijk, 
heeft gelast hem alle beschouwingen over dit ont
werp in de fransqhe dagbladpers — onverschillig 
of zij vriendschappelijk of wel vijandig van in- 
houd zijn — woordelijk voor te leggen, met toe
lichtingen betreffende de bladen en de schrijvers.

De zondagrust voor de Duitsche 
dagbladen.

Over eeninige dagen had te Berlin eene verga
dering plaats van de vereeniging der Duitsche 
dagbladen. Men heeft bijzonderlijk gesproken over 
de zondagrust in de drukkerijen der dagbladen. 
Een besluit is gestemd geweest, om aan de bonds- 
gouvernementen te vragen dat zij den vollen rust
dag zouden aanveerden van ’s morgens ten 6 ure 
tot den maandag morgend ten 6 ure, alzoo zou de 
rustdag algemeen verleend zijn.

ITALIË.
Moord op eenen priester.

De bestuurder van het seminarie te Catanzaro, 
M. Delmazzo, die op 27 februari erg gekwetst werd 
door een revolver-chot, op hem gelost door den 
seminarist Nisi, is aan zijne wonde overleden.

ROME onder het 
vrijm etselaars gouvernem ent.

Eenen briefwisselaar van Le Soleil, heeft te 
Rome op 1200 deuren, plakschriften gezien van 
bankroet, gedwongene onteigening, uitscheiding 
van handel of vereffening. — 286 begonnen gebou
wen, die bij gebrek aan geld niet hebben kunnen 
voltrokken worden. — 40,000 onbewoonde appar
tementen bij gebrek aan pachters.

Hij bestatigde ook dat er in een dorp bij Rome 
die 170huisgezinnen telt, er 120 zijn die inden 
grootsten nood verkeeren en verplicht zijn zich te 
voeden met kruiden of groenten die zij onder de 
aarde op de velden zoeken,

Rome, zegt h ij, is meer ten onderen gebracht, 
als achter eenen inval der barbaren.

U it  v r e e m d e  la n d e n .
FRA N K RIJK .

Schandaal in eene kerk .
Den E. H. Garnier preekte donderdag avond
Die sermoenen worden'’f ï i jz o n c f^ l^ f^ u u l_

mannen gedaan, en de revolutionnairen van Mont- 
Martre besloten naar de kerk te gaan en kabaal 
te maken zoohaast M. Garnier een woord over de 
politiek sprak.

Ten 8 ure was de kerk proppend vol, onder an
der bevonden zich daar twee afgeveerdigden MM. 
Roannes en Sembat, en Fournière, gemeente
raadslid.

Priester Garnier sprak drie kwart uurs over de 
parabel van « den verloren zoon » en de socialisten 
zelf, moesten bekennen dat hij geene zinspelingen 
over de politiek had gedaan.

Toen de E. H. Garnier den predikstoel verliet, 
sprong er een jongeling op eenen stoel en riep : 
Ik vraag het woord; wat M. Garnier daar verteld 
heeft is fopperij.

Toen begon het spel, de onderbreker werd buiten 
gesmeten en er volgde eene algemeene vechtpartij 
terwijl de socialisten riepen :

Leve de commune! Leve de sociale!

Vrijdag hebben een lid van den socialistischen 
gemeenteraad van Parijs, en een opsteller van een 
socialistisch blad, de bibliotheek van den raad 
gevochten, en de eerste bracht tegen den tweede 
doodsbedreigingen uit. Echt socialistische broe
derlijkheid !

van 
Rome 
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Feeds door i

Uit het V atikaan.
Den heer Eugecn Veuillot, hoofd^ 

den parijschen (Jnivers, is dezer 
aangekomen, Hij heeft reeds een 
houd gehad met kardinaal Rar 
door Paus Leo XIII ontvanger "

Eugeen Veuillot, die van zijn!
Francois vergezeld is, heeft zijnen' 
in het Hotel de la Minerve, dat o 
Louis Veuillot werd bezocht.

ENGELAND.
E r wordt voor de volgende week eene groote 

werkstaking van schoenmakersgasten aangekon- 
r otpfster. Noithampton en Kirminghatn. 

L>e gasten vragen opsiag van loon en nieuw ge
reedschap. I)e bazen weigeren.

RUSLAND.
Influenza.

Ter russische hoofdstad St-Petersburg, woedt 
de influenza op schrikbarende wijze. De hospitalen 
zijn gevuld met zieken.

OOSTENRIJK-HONGARIE.
Het tweegevecht. — Gedacht van den keizer.
Ten gevolge der groote moeilijkheid, veroorzaakt 

door de militaire overheden van Inspruck, die het 
tweegevecht als eene wettige instelling wilden doen 
herkennen, en er eene voorwaarde van benoeming 
wilden van maken voor de kandidaten officieren, 
houdt de drukpers en de staatsmannen zich met 
die zaak veel bezig. Eene afveerdiging Tyrolers, 
heeft zich bij den keizer begeven, om door zijne 
tusschenkomst de afschaffing van het tweegevecht 
te bekomen. De keizer luisterde met aandacht naar 
hunne woorden, en zegde van hun gedacht te zijn, 
erbi j voegende dat het tweegevecht een woest ge
bruik is, die hij geern zou zien verdwijnen.

Koude.
Van verschillende kanten komen weer berichten 

over strenge koude.

MENGELWERK N° 5.

EEN VERHAAL VOOR HET VOLK.
God weet hoe die kerel aan den drank gerocht 

i s ! In het begin was hij een flinksche soldaat op 
wien niets te zeggen viel, m aar sedert eenigen tijd 
van hier het schilt waarlijk te veel.

— Ik ben daar straf van verwonderd, hernam 
de Limburger; daar moet iets onder zitten.

— Dat geloof ik ookr Ik heb nog nooit gezien 
dat hij een vriendelijk gezicht aantrok. Altijd 
even stuur en geheimzinnig.

— Wij, Limburgers, zijn geheel anders. Wij 
drinken geern een glas bier en vertellen geern 
eenen grap, en iedereen kan dat verdragen. Maar 
stille waters hebben diepe gronden.

De dronke W auters dien de wakkere wacht
meester en de Limburger naar het bivouak sleep
ten, was een oud gekenden. W auters was een 
dronkaard geworden. Het harde soldatenleven, de 
strenge winter en de veelvoudige ontberingen 
waren hem noodlottig geworden.

Terwijl de oorlog woedde op de met sneeuw 
bedekte velden, was de familie Wauters te huis in 
de grootste onrust omdat Karei geen teeken van 
leven gaf.

In zijnen eersten brief meldde hij dat hij den 
slag had medegedaan en ongedeerd was gebleven. 
Sedert had hij nog twee of drie maal geschreven 
m aar nu sedert eene maand hadden zij niets meer 
van hem vernomen. Hoe was het met hem?Leefde 

Nadruk verboden.

hij nog, of had een vijandelijke kogel een einde 
aanzijn  leven gesteld, en ruste hij reeds lang op 
vreemden grond w aar geen spoor meer van hem 
te vinden was?

De oude Kempinck overwon dit slecht vermoe
den en zei : neen, ware hij gevallen, zoo zoude 
zijn naam in de officieële lijst der gesneuvelden 
te vinden zijn. En schoon deze niet onfaalbaar is, 
wij moeten toch niet altijd  het slechtste peizen. 
Wij moeten wachten en bidden.

— God gave dat hij gezond wederkwame, sprak 
de oude vrouw Eggermont, wanneer Maria bij 
haar kwam, om aan hare moeder haar leed te 
klagen.

Nog een ander ongeluk trof de brave famillie.
Anna, de zuster van Maria, die nu omtrent 22 

ja a r oud was, en tot nu toe de moeder in het 
huishouden had geholpen, werd ernstig ziek. Zij 
was door typhuskoortsen aangedaan.

Toen de moeder aan den doktoor vroeg of er 
gevaar was, antwoordde hij : zoo lang er leven is, 
is er hoop. Oude menschen moeten sterven, maar 
jonge kunnen sterven.

— Ik versta u, Mijnheer, zei de moeder, wij 
zullen Anjia moeten doen berechten.

— Ja , vrouw Eggermont, hernam de doktoor, 
wij moeten wel het slechtste niet vreezen maar 
het is toch altijd beter dat onze zieke aan tijden 
de HH. Sacramenten ontvangt. De ziekte kan op 
het onverwachts eene gevaarlijke wending nemen 
waardoor zij het verstand zoude kunnen verliezen. 
Daarbij iemand berechten, eD is geen doodgaan.

Toen rond den avond de priester het huis der 
weduwe binnentrad, stond de witgedekte tafel 
reeds gereed met een kruisbeeld er op tusschen

twee brandende keersen.
Met de innigste godvruchtigheid ontving de 

zieke de laatste sacramenten der stervenden.
Toen de priester vertrokken was, vroeg de moe

der : Anna hoe is het?
— Moeder, sprak het meisje met zwakke stem, 

ik ben ten vollen g eru st; Gods wil geschiede.
— O, gij zult nog wel beteren.
— Neen, moeder, was het besliste antwoord, en 

ik ben niet benauwd van de dood.
Anna had gelijk. De koorts nam toe, de zieke 

begon te dolen en was in korte dagen een lijk.
Den volgenden zondag was het vergadering 

voor de congregatie der jonge dochters.
De pastor was tegenwoordig.
Ik heb u, zoo sprak hij, eene treurige mededee- 

ling te doen. Een lid, Anna Eggermont, is ons 
door de dood ontrukt. Vergeet de afgestorvene 
niet in uwe gebeden. Zij was een braaf en deugd
zaam meisje. Houdt hare gedachtenis altijd in 
eere en tracht haar na te volgen; want hare dood 
was die eener heilige. Innig met God vereenigd, 
nam zij vol blijdschap afscheid van deze bedriege- 
lijke wereld, om in het hert van haren goddeüjken 
verlosser voor eeuwig de belooning te vinden, die 
zij door een deugdzaam leven verdiend heeft. Gij 
zult ook eens eene zalige dood sterven indien gij 
uw hert rein en zuiver bewaart. W ant « Zalig zijn 
zij die zuiver van herte zijn, want zij zullen God 
zien.

De weduwe Eggermont moest nu bij hare 
oudste dochter gaan wonen.

Dubbel lastig drukte nu de last op Maria’s 
schouders. Bij de zorgen van den ouden ziekelijken 
Kempinck kwamen nu nog die voor eene bejaarde

moeder. En al viel het haar soms lastig voor de 
twee ouderlingen en hare twee kinders den kost 
te verdienen, toch wrocht zij met de meeste liefde 
en zelfsopoffering.

Dat er alle dagen geen versch gebraden vleesch 
op tafel kwam, dat spreekt van zelfs; m aar dage- 
lijksch brood was er nooit te kort.

Somwijlen viel de arbeid haar zwaar en lastig 
maar dan zeide zij “ alles te r eere Gods » en zij 
sloeg hare oogen ten Hemel en herbegon met 
nieuwen moed.

De moeder verrichte het huiswerk; Maria naaide 
voor de menschen, om iets té  verdienen. Het kleine 
huis, ondanks vele ontberingen, was toch e 
waar gelukkig huisgezin.

Voor hare oogen niet, en had Maria aan vader 
of moeder een hard woord toegesproken. Zij was 
altijd geestig en vroolijk, en als vader naar een 
liedje vroeg, liet zij hare heldere stem hooren die 
door geheel het huis klonk :

Schep vreugde in ’t leven,
Zoolang gij adem haalt.

Vader Kempinck zong zachtjes mede en de 
kleine Joseph, vol vreugde omdat hij grootvader 
hoorde zingen, sloeg op zijne manier de maat.

In een woord in dit klein huizeken woonde een 
gelukkig gezin. Slechts een dingen baarde aan de 
inwoners eene voordurende ongerustigheid : Hoe 
gaat het met onze Karei.

V.
Oopeen zondag namiddag kwam eene nieuws 

mare en deed aanstonds de ronde van het dorp 
“ de vrede is gesloten „.

WOEDT VOOETGEZET.



Over geheel Oostenrij k-IIongarië woeden hevige 
sneeuwstormen. De aanvoer van levensmiddelen 
naar Weenen is door den voortdurenden sneeuw
val onmogelijk geworden. Te Triest veranderde 
een « bora » vergezeld van regen en sneeuw de

* straten in ijsbanen, waarover men slechts met 
levensgevaar kon gaan. De voorstellingen in de 
schouwburgen werden uitgesteld.

Geheel Nizza ligt weer onder een dik sneeuw- 
'klèed bedolven, dat ondanks den schitterenden 
[(zonneschijn niet smelt. Op vele plaatsen is ook 
jweer sneeuw gevallen. Als gevolg van den winter, 
'voorspellen de landbouwers een slechten oogst. 
Het zaad, dat reeds in den grond ligt, is onher
roepelijk verloren.

Strenge koude heeft ook geheerscht in Bosnië. 
De stad Liono is tengevolge van sneeuwstormen 
en « bora » 21 dagen geheel van de buitenwereld 
afgesloten geweest. Reeds begon er gebrek te ko
men aan brandstol en levensmiddelen. De scholen 

I en kantoren moesten gesloten worden omdat men 
j geen brandstof voor de kachels had. Toen het 
I verkeer weer geopend kon worden, werden in de 
nabijheid der stad 14 boeren en GO ossen doodge- 
vrozen gevonden.

TRANSVAAL.
Een som ber dram a.

Een vreeselijk treurige geschiedenis wordt uit 
Johannesburg in den Transvaal gemeld.

Drie kinderen van eenen boer waren op weg 
naar het land, waar de vader werkte, en vermaak
ten zich met het zoeken van vogelnestjes. Hierbij 
werden zij dooreene giftige slang gebeten.

Twee waren reeds overleden voordat zij de ou
derlijke woning hadden bereikt, de moeder wilde 
het derde nog levende kind op een peerd zetten, 
opdat het spoediger bij den geneesheer zou zijn, 
doch deed het peerd te snel loopen, ten gevolge 
waarvan het kind viel en de ruggegraat brak. Als 
zinneloos van smart trad  de moeder de woning 
binnen, waar zij tot overmaat van ramp bemerkte 
dat het vierde kind in eene kuip met water geval
len en verdronken was.

De radelooze vrouw was niet bestand tegen zoo
vele schokken en sneed zich met een scheermes de 
keel af.

In den tijd  van nog geen uur verloor de onge
lukkige boer dus zijn geheel gezin.

De oorlog tusschen China en Japonien. 
De vredesvoorw aarden.

Sedert Li-Houng-Chang als gevolmachtigde mi
nister benoemd is, om den vrede met Japonien te 
maken, waar hij zal ontvangen worden met al de 
eer aan zijnen rang verschuldigd, schijnen de za
ken op goeden voet te staan .

Als vredesvoorwaarde, zou geheel China voor den 
vreemden handel open zijn, de Japonezen vragen 
1 reene voorrechten bij de andere landen. Japonien 
zou aan China alle gemak geven voor de oorlog
schatting te betalen.

O nderbreking der staatkundige 
betrekkingen tusschen V enezuela eiï 
verscheide Europeesche m ogendheden 

w aaronder Belgie.
Eene draadm are uit Caracos meldt dat de mi

nisters van Frankrijk en Belgie hunne verlofbrie
ven ontvangen hebben, ten gevolge der verklarin
gen gedaan in het groen boekje van Italië; de 
ministers van Frankrijk, Belgie, Duitschland en 
Spanje zouden met misprijzen gesproken hebben 
van Venezuela’s instellingen.

AZIE.
Reisgeld.

_ Uit Abyssinië wordt gemeld, dat Negus Menelik 
zich voorbereidt tot eene reis naar Europa, die hij 
iu den loop van dit jaar denkt te aanveerden. Om 
zich het noodige reisgeld te verschafl'en heeft hij 
onlangs een rooftocht ondernomen naar het gebied 
van de Galla’s. Deze tocht schijnt hem vrij wel 
gelukt te zijn, want hij heeft 15,000 gevangenen 
meêgebracht, die hij nu op de slavenmarkten zal 
trachten van de hand te doen.

En aldus is het geld voor de reis gevonden !!!

ST A D SN IE U W S.
Sedert eenigen tijd verschijnen er nu en dan in 

onze stad naamlooze schriften, welke door alle 
deftige burgers in de scheurmand geworpen wor
den. Zij behelzen meest altijd persoonlijkheden, 
waarop wij niet willen antwoorden. Wij ontvangen 
nu uit Dixmude den volgenden brief, als terecht- 
wijzingvan feiten inhet laatste schrift aangehaald.

Mijnheer de uitgever der Gazette van Iseghem.
In een bladje, dat in uw stad is rondgestrooid 

geweest en dat in mijne handen gevallen is, lees 
ik iets over Dixmude, waar ik mij u it al mijne 
krachten tegen verzette.

Daar bestaan te Dixmude, zegt dat bladje, twee 
tooneelmaatschappijen, en in beide speelt men 
stukken met een of meer vrouwrollen.

Dat is waar, en dat alleen.
Al het andere is va'sch :
Valscli is het, dat men bij de vertooningen tel

kens den priester op de eereplaats ziet z itten ;
Valscli, dat een onderpastor deel m aakt van 

die maatschappijen;
Yalsch, dat er een onderpastor in het orkest de 

vroolijkste dansairkens medespeelt. —
Ik heb de eer UE. Mijnheer de uitgever, op 

voorhand te bedanken en mijne vriendelijkste 
groetenissen aan te bieden.

Een Dixmiidenaar.

Binnenlandsch Nieuws.

Markt van ISEGHEM 16 Maart
Boter per kilo fr. 2,40 a 2,70
Eieren per 26 1,50 a 1,65
Chicoreib. beschik. 00,00 a 00,00 

1895 . 00,00

9 Maart
2,40 a 2,65 
1,60 a 1,75 

00,00 a 12,75 
00,00 a 13,75

— De dooibarrieren zijn gesloten langs al de 
steen en keiwegen in West-Vlaanderen, zoo van 
staat als provintie en gemeente.

— Over eenige dagen werd M. de doctor Gits 
van Moorslede die met zijn rijtuig van Dadizeele 
kwam, door eene bende kwaaddoeners aangeval
len, die zijn rijtuig erg beschadigden. Daarna 
gingen zij hunne woede koelen op eeu naburig, 
huis, waar man en vrouw erg ziek te bed lagen. Zij 
sloegen er de ruiten uit en maakten v§el lawijd.

— K ortrijk . In de Gazette van Kortrijk vinden 
wij het volgende zonderling geval :

In  de huwelijken, zondag aan het stadhuis uit- 
geplakt, vindt men : Elidor Vannieuwenhuyse*-48 
jaar, zadelmaker, weduwaar van Melania Allaert, 
met Elodia Coussement, dienstmeid, beiden Capu- 
cynenstraat. Maandag nadien trouwt hij en den- 
zelfden avond nog sterft h ij.

— Geheimzinnige zaak. Het parket onder
zoekt te Yperen eene geheimzinnige zaak.

Op 28 februari laatst vond men te Wulverghem 
een man bewustloos op den steenweg liggen, hij 
was blootshoofd, zonder vest, zonder kousen of 
schoenen aan en erg toegetakeld. Men droeg hem 
in eene naburige herberg, terwijl men het parket 
verwittigde.

Men bevond dat de voeten doorkorven en geheel 
verbrand w aren; het hoofd was vol afzichtelijke 
wonden; de borst en het gezicht deerlijk verbrand 
de nagels der vingers waren uitgerukt en het vel 
der handen afgepeld. De lijder of liever de m arte
laar werd naar ’t gasthuis van Yperen overge
bracht, waar hij ’s anderdaags den laatsten adem 
uitblies zonder vele inlichtingen te hebben kunnen 
geven.

Het schijnt dat hij een schoenmaker is uit een 
gehucht van Waasten, die aldaar op de vlucht ge
dreven werd en den Wulverghemschen steenweg 
opliep, totdat hij dichtbij dit dorpje neerzakte.

Wat er aanleiding to t zulk ijselijk drama gaf en 
wat de wezenlijke draad der gebeurtenissen is 
blijft tot nu toe een raadsel.

— Vlam ertinghe. Vijf kinderen vermaakten 
zich met eene pers het ijs, in de Kemmelbeek te 
Vlamertinghe, te doorsteken “ten aan stukken te 
slaan, Edward Boudry, een knaapje van 8 jaar, 
had eene groote bres doorsteken en schepte zijn 
genoegen ze heen en weer op het water te doen 
vlotten. Eensklaps scheurde de bres open, de jon
gen viel in de beek en verdween onder het ijs.

Zijn broeder een jongen van 10 jaar, het gevaar 
ziende waarin de kleine onvoorzichtige verkeerde, 
sprong hem achterna en gelukte er in hem bij de 
kleeren te  vatten en hem boven te halen. Maar 
had hij den wortel van eenen boom niet kunnen  
vastgrijpen, dan zouden beiden verdronken zijn. 
De andere jongens, die aan boord der beek ston
den hadden het gelukkig gedacht hun eene pers 
toe te  steken en hebben ze daarm ee u it het gevaar 
kumip£- r ^ ’la£jsp'i._________

— Het weder. De winter van 1895 zal voorze
ker een der bijtenste van deze eeuw geweest zijn. 
Sedert het ja a r  1800 heeft men, op 95 winters, er 
enkel 15 gehad waar zulke groote koude als dit 
ja a r  heerschte.

— Dijnsdag voormiddag is de genaamde De- 
deurwaerder, blauwverwersgast, met het afwer
pen van stukken lijnwaad, door eenen val gestuikt 
in de mekanieke lijnwaadweverij der gebroeders 
Moerman, te Rousselaere.

De ongelukkige viel op den vloer en is in beden- 
kelijken toestand naar zijn huis gedregen, alwaar 
hij de laatste H H . Sacramenten ontvangen heeft.

— De verleden week heeft een smertelijk onge
luk op den Huilaartmolen te Cortemarck plaats 
gehad. De genaamde Parm entier, oud 44 jaar, 
werd zijne handen vermorzeld onder de pletter- 
steenen. De linkerhand is moeten afgezet worden.

— De gendarmerie van Moeskroen heeft dijns
dag te Luigne, eene kaartlegster aangehouden, 
Emerence Van Hazebrouck, 22jaar oud, geboortig 
van Valencyn. Zij begaf zich met haren wagen 
naar Herseeuw. Die vrouw wordt beschuldigd 
zekere mad. Dessailly, landbouwster te Boisleux 
au Mont (Vrankrijk) eene som van 1026 fr. afge
troggeld te  hebben. De fransche justicie had hare 
uitlevering gevraagd. In afwachting is de kaart
legster naar het gevang van K ortrijk gebracht.

— Men weet dat verleden week te Dickebusch 
een jongeling is verongelukt geweest door het in
storten van eenbeeteput. Uit Ardoye schrijft men 
dat den landbouwer Pieter Callewaert verleden 
maandag bezig was met beeten uit den put te 
halen, terwijl men de uitgeworpen beetwortelen 
wegvoerde, is de halfgedooide korst ingevallen en 
den ongelukkigen Callewaert er onder bedolven. 
Men vond spoedig zijn lijk!... Ziedaar 4 of 5 on
gelukken in korten tijd, allen aan dezelfde oor
zaak toe te schrijven.

— In den nacht van m aandag tot dinsdag zijn 
dieven, door eene ruit te breeken, in het klooster 
van Aelbeke gedrongen, en hebben eene zilveren 
horlogie en eene lamp gestolen. De lamp werd 
’s anderdaags half verbrijzeld weergevonden op 
de baan naar Kortrijk.

— Tram. Den heer Delannoy, ingenieur van 
den tram  te Meenen, is bezig met het meten van 
de straten, om het plan van den tram te maken 
voor binnen stad. Het is nog niet niet stellig be
slist al welken kant den tram  zal door de stad ko
men, doch te peizen door de IJperstraat.

M. Bonnevie, hoofdingenieur der maatschappij 
van tramwegen, was ook bij het meten tegen
woordig.

— De oudste vrouw van Brugge is dezer dagen 
overleden, de weduwe Frans Van Nieuwenberg, 
uit de Langestraat. Zij was 99 ja a r en 9 maanden.

— Om hunne verantwoordelijkheid te vrijwaren 
en alle misgreep te vermijden, M. en Mm<’ M. 
M EIER, tandmeesters te K ortrijk, Moskroen- 
s tra a t , 2, hebben de eer aan hunne talrijke 
kalanten en aan het geacht publiek kenbaar 
te maken dat zeker persoon zich ten huize

begeeft onder den naam van Meier, om het 
kuisschen, plaatsen en vermaken der tand- 
stukken af te smeeken.

Deze gelijkenis van naam kunnende jammer
l i jk e  verwarringen en schadelijke misgrepen te 
wege brengen, de ondergeteekende houden het 
als een plicht kenbaar te maken dat zij met 
deze persoon hoegenaamd geen commercieël 
betrek hebben, dat zij geen gebruik maken 
'van deur tot deur de bevelen af te gaan 

fsmeeke’n en dat zij geensins begeeren dat er 
^verwarring bestaat tusschen hun en den persoon 
Jalzoo handelende.
-  MmeM. Meier zal voort hare tandkunde uit
oefenen alle dagen in haar oud huis.

M oscroenstraat N" 2 K ortrijk .
— Het Journal de Gand meldt dat een bedien

de, woonachtig buiten de Kortrijkschepoort, de 
stad heeft verlaten, na in de Volksbank eene som 
van 1700 fr. voor zijnen patroon ontvangen te 
hebben. Hij is eergisteren uit zijne woning vertrok
ken, na zijne vrouw gezegd te hebben dat hij 
moest overwerken. Hij was ook in dienst van den 
secretaris der Hof bouwmaatschappij. De som, 
ontvreemd ten nadeele dezer maatschappij beloopt 
3500 fr. De persoon had ook in zijn bezit de 
fondsen, verzameld door de jagers-verkenners der 
burgerwacht voor hunne deelneming aan het 
bondsfeest van Bergen. Men heeft die gelden niet 
teruggevonden. Alvorens te vertrekken heeft M. in 
de statie eenen brief aan zijne vrouw geschreven 
waarin hij een tekort van 25,000 fr. bekent; hij 
zégt dat hij zich zou zelfmoorden.

— Ter vlasmarkt .van Gent was een aanzienlijke 
aanvoer; gewoon getal koopers, m aar grootere 
vraag to t goed, vorige prijzen.

— Lier. Op 7 dezer zagen de kinderen, die naar 
den catechismus voor de eerste communie gingen, 
aan de kerk van St Gummarus, aan de Kerkhof- 
plaats, door de venster van een huis waar eene 
vrouw van ruim 60 jaa r aüeen woont. Zij zagen 
haar beweegloos zitten en verwittigden de politie. 
Men bevond toen dat de vrouw schielijk overleden 
was, terwijl zij bezig was met aardappelen te 
schellen.

— Do influenza. Maandag werden niet min dan
33 overlijdens aangegeven te Gent. Zoo men ziet, 
de influenza is ongenadig.

— Zondag avond gaf de Eerw. Heer Couppe 
van Gent, eene voordracht te Lokeren aanschou
welijk gemaakt door lichtvertooningen.

De kundige priester had voor onderwerp : eene 
reis door het Heilig Land.

Gansch de voordracht van den spreker, — die 
onderwij 1 al de plaatsen voor onze blikken deed 
voorbijgaan waar de Zaligmaker geleefd heeft, — 
werd gevolgd met eene aandachtige en bijna gods
dienstige stilte.. En toen hij eindigende, een warm 
woord van aanmoediging tot de menigte richtte, 
ten voordeele van het werk waarvoor hij gespro
ken had, galmden lange en dreunende toejuichin
gen door de zaal.
^ i le P u v s f  w êrcf^geven ten’TÖOTifeêï^van,,^ è l
patronagie voor meisjes, de stichting van Mev. 
Prosper Thuysbaert.

Mochte het werk er door in bloei en groeikracht 
toenemen.

— M. de Montholan, de nieuwe fransche gezant, 
welke M. Bourée opvolgt, wordt binnen 14 dagen 
te Brussel verwacht. Hij is dezer dagen te Mar- 
seille aangekomen.

—■ M. Bourée, de fransche gezant, heeft in een 
particulier gehoor, aan den Koning de brieven 
overhandigd, die een einde stellen aan zijne zen
ding van fransch minister bij het belgisch hof.

— Zaterdag morgend heeft de politie van Brus
sel twee kerels aangehouden die op het punt waren 
bij den wisselaar Scheurs, Nieuwstraat, binnen te 
breken. Beide waren van dievengereedschap en 
van wapens voorzien. Een der aangehoudenen 
beweert een Rus te zijn, die slechts sedert eenige 
dagen uit Parijs hier aangekomen was en zijnen 
medeplichtige niet kende. De andere, die op den 
loop was gegaan, had in het vluchten een revol
verschot gelost op eenen lanteernontsteker, die 
hem zijnen stok tusschen de beenen poogde te 
werpen.

— In een huis der O.-L.-Vrouwstraat te Namen, 
had eene vrouw eenen ketel met warm water op 
den grond gezet. Haar 3jarig dochterken is erin 
gevallen, en werd zoo schrikkelijk verbrand, dat 
ondanks de spoedige hulp, het arm kind kort 
nadien overleed.

— Influenza. Te Leuven houdt de influenza ver
schrikkelijk huis. De gemeenteraad moest woens
dag morgend zitting houden. E r waren slechts 10 
leden aanwezig van de 23. Al de afwezigen waren 
ziek. De zitting werd dan ook uitgesteld.

— BERGEN, 11 meert. De steenkolenmarkt 
was tot nu toe van alle belang ontbloot. E r wor
den geene zaken gedaan. Dit heeft eene prijsver
mindering uitgelokt en de stocks zijn overgroot. 
Uit dien hoofde werkt men in verschillige mijnen 
nog slechts zes dagen per week.

— De bankier Hannicot van Bergen die verleden 
week het slachtoffer was van eenen moordaanslag, 
looft eene premie uit voor het vinden van den 
dader.

— Uit Charleroi meldt men goed nieuws voor 
de steenkoolnijverheid. De Staat heeft de gewone 
aanbesteding van steenkolen eene maand ver
vroegd. De aanbesteding bestaat uit 95 loten van
5,200 ton menus, elk en 1 lot coekes, van 1,700 
ton, te  samen omtrent 50,000 ton, alles te leveren 
in den loop der maand april.

— Men is zoo goed als zeker dat de gevreesde 
werkstaking der glasblazerijen niet plaats zal 
hebben.

— De Union de Charleroi meldt dat M. de 
procureur-generaal meedeeling heeft gevraagd 
van het dossier der zaak Destrée. Van den ande
ren kant, voegt het blad erbij, vernemen wij dat 
de weduwe Van Wuytswinkel nog niets heeft ont
vangen van de 2500 fr., welke de tuchtraad haar 
door Destrée heeft doen teruggeven»

— Vrijdagnamiddag, is de trein die Motignies 
ten 11 ure 25 m. vei’laat, in bestemming naar 
Vireux, op de lijn van Chimay, ontriggeld bij de 
brug op eenige meters van de statie. De trein liep 
in volle vaart. De drie eerste rijtuigen zijn buiten 
de riggels geloopen. Een der rijtuigen werd tegen 
den pijler der brug geslingerd. Alle drie zijn ver
brijzeld. E r zijn verscheidene personen gekwetst. 
Een schrik ontstond. De reizigers liepen langs 
alle kanten weg. Het personeel der statie kwam 
dadelijk ter plaats; een onderzoek is geopend.

— Een spijtig ongeluk is te Lophem gebeurd. 
Al spelen, is het kind Jules Provoost, oud 2 1/2 
jaa r, in den mestput der hofstede van zijne ouders 
gevallen en verdronken.

De kleine was reeds een lijk, als zijne ouders 
het uit den put haalden.

— Veertien prachtige peerden, bestemd voor 
den keizer van Rusland, zijn te Oostende uit E n
geland aangebracht en per ijzeren weg verder 
verzonden. De dieren zijn verzekerd voor eene 
aanzienlijke som.

— Wij lezen in de » Patriote. »
De socialiste meyer Carette van Roubaix heeft 

een besluit genomen waarbij het aan de geeste
lijken verboden is op eene zichtbare wijze in d e  
stad het Heilig Sakrament te dragen. Deprefekt 
Vel. Durand heeft dit besluit natuurlijk goedge
keurd.

De » Croix du Nord » schrijft te dezer gelegen
heid :

» En waarom dit verbod ?
» Zijn er ergens wanorden onstaan, wanneer 

de priester langst de straat met de laatste Gerech
ten voorbij ging ?

» Te Roubaix waar het grootste deel der bevol
king katholiek is, zijn er zeker weinig menschen 
aan wie dit mishaagt.

Niets wettigt of verschoont dus dien maatregel.
Maar het is een antwoord van deze die hunne 

oude moederen vader zonder priester doen begra
ven, ondanks hun voorgaande christelijk leven.

Het is eene antwoord van deze aan wie men be
wezen heeft dat zij de laatste, de heiligste wil ddr 
stervenden over het hoofd hebben gezien.

En dit antwoord is hunner weerdig.

STAD ISEGHEM. 
Maatschappij De B oom teeltkring

openbare en kostelooze leergang
ZONDAG 17 MAART 1895, in het Damberd. 

Kweek der andere steenvruchtbomen. Groensel- 
kweek.

De Moniteur bevat het volgende koninklijk 
besluit :

Art. 1. De benaming van boter is uitsluitelijk 
voorbehouden aan de vette stof, door het kernen 
getrokken uit de melk of uit den room met of zon
der bijvoeging van kleurstoffen of zout,

Ji:: Andere ■TfiKc cgftrait ë r t iiw t t
aau deze waar gelijken, zullen aangeduaio, 
onder de benaming van margarine.

Art. 2. De handel van margarine en degene van 
boter zijn aan de volgende voorwaarden onder
worpen :

1° De margarine, tot den verkoop bestemd, mag 
slechts de geringe verhouding boter bevatten voort
komende van de bijvoeging van melk of room, al
gemeen aanzien als onmisbaar voor hare fabricatie, 
’t is  te zeggen, ten hoogste 5 t. h. boter.

Zij moet onder hare natuurlijke kleur aangebo
den worden. Zij mag geene donkerder gele kleur 
hebben dan deze van het type, door onzen minister 
van landbouw, nijverheid, arbeid en openbare 
werken vastgesteld.

Deze bepaling, betrekkelijk de kleuring der 
margarine, is nochtans niet toepasselijk op de 
voortbrengselen, komende uit de fabrieken en 
recht treeks voor den vreemde bestem d;

2° Het is verboden margarine en boter te ver- 
koopen of te koop te stellen in dezelfde plaats 
(magazijn, winkel, kraam, enz.), of in lokalen, die 
aan elkander grenzen of met elkander verbonden 
zijn.

Het is insgelijks aan de koopmans of voortbren
gers van boter verboden, zelfs voor hun persoonlijk 
gebruik, margarine te bewaren in de lokalen waar 
boter te koop gesteld of voor den verkoop be
waard word, of in rijtuigen dienende tot het ver
voeren der boter voor den verkoop bestemd.

De margarine mag niet ter m arkt gebracht wor
den tenzij op te dien einde door de gemeenteover- 
heid bijzondere aangewezen p laatsen ;

3° Al de gestichten (magazijnen, winkels, k ra
men, enz.) waar margarine zal verkocht, bewaard 
of voor den verkoop bereid worden, alsook al de 
rijtuigen, dienende to t het vervoeren van m arga
rine voor den verkoop bestemd, moeten op eene 
voor het publiek goed zichtbare plaats het op
schrift ; «Verkoop van margarine «dragen, getrok
ken in goed leesbare letters van ten minste 20 
centimeters hoogte, en van alle andere melding 
afgezonderd.

4° Al de tonnekens of omslagen, waarin de m ar
garine, ’t zij te koop gesteld, ’t zij voor den ver
koop of voor de levering bewaard wordt, moeten, 
ten dienste van het publiek, het opschrift » Mar
garine » dragen, in goede leesbare letters van ten 
minste 2 centimeters hoog, en van alle andere 
melding afgezonderd.

De klompen of brooden margarine mceten altijd 
van kubieken vorm z ijn ; daarenboven, het woord 
» Margarine » moet in goed leesbare letters erin 
geprent staan, alsmede de naam of de firma van 
den fabrikant of van den verkooper, tenzij de om
slagen die ze omvatten deze aanwijzigingen dragen.

5° De tonnekens of omslagen waarin de m arga
rine zal geleverd of verzonden worden, zullen, 
behalve het opschrift « Margarine » getrokken in 
goed leesbare letters van ten minste 2 centimeters 
hoog, den naam of de firma, alsook het adres van 
den verkooper dragen.

De niet naleving der voorschriften, hierboven 
in 3°, 4° en 5° vermeld, zal gelijk gesteld worden 
met het zetten op de waar van net woord “Boter,»



6° Tijdens de verzendingen moeten de facturen, 
de vrachtbrieven of cognossementen, gevalliglijk 
voor iedere zending aanduiden dat de koopwaar 
als margarine verkocht wordt.

Art. 3. Het is volstrekt verboden, te koop te 
stellen, te behouden of vcor den verkoop te ver
voeren :

1° Boter gemaakt met melk.waarvan de verkoop 
verboden is door artikel 2, 2° en 3°, van het ko
ninklijk besluit van 18 november 1894;

2° Bedorvene of verrotte boter of margarine.
3° Boter of margarine met bederfwerende stoffen 

of glycerine gemengd;
, 4°Margarine die, als eetwaar, niet bereid is met 
vet van slachtvleesch, gemaakt of ingevoerd over
eenkomstig de bepalingen van artikels .17 tot 20 
van het reglement 1.etrekkelijk den vleeschhandel.

Art. 4. De overtredingen der bepalingèn van 
het tegenwoordig besluit vallen onder de toepas
sing der straffen, voorzien door de wet van 4 au- 
gusti 1890, ongeminderd deze door het strafwet
boek uitgeschreven.

Ter gelegenheid  der Eerste Communie

F iech tb  a n k en .
— Beroepshof van Brussel. De liberale Etoile 

beige had onlangs een eerroovend artikel afgekon- 
digd over eene kloosterzuster van Diest. De bur
gerlijke rechtbank had het blad veroordeeld oni 
1, 500 fr. schadevergoeding te betalen.

De Etoile Beige ging in beroep, doch het 
beroepshof heeft niet alleenlijk de veroordeeling 
bekrachtigd, m aar ook nog het cijfer der schade
vergoeding op 2,000 fr. gebracht.

—Rechtbank van K ortrijk . Op 7 februari laatst 
verscheen een landiooper, Jozef Henderyck, 
gewezen lid van de bende «Patraque» Paturagés, 
voor de korrektionneele rechtbank van Koitrijk 
voor bedelarij met bedreigingen.

In den loop der zitting ontsnapte Henderyck aan 
de bewaking der gendarmen, hij verliet de bank 
der beschuldigden en bracht den policiekommis- 
saris Deroeck van Moescroen een geweldigén 
vuistslag toe en trof bem in  het oog. De magis
traa t had ju ist tegen hem zijne getuigenis afge
legd.

Henderyck is woensdag morgend w eer, doch 
ditmaal met de handen gebonden, voor de ker- 
rektionneele rechtbank van Kortrijk verschenen, 
voor de feiten die wij hierboven vermeld hebben. 
Hij werd tot G maanden gevang en 50 frank boet 
veroordeeld.

K erkelijk  nieuw s.
De zeer eervv. Pater Generaal der Societeit 

Jesu, heeft den eerw. Pater Theoduul Neut, bewa
ker in het collegievan O. L. Vrouw van Vrede, 
te Namen, aangewezen als gezel van Mgr Van 
Reeth, lenoemd to t bisschop van Point-of-Wa!es, 
en missionnaris in het eiland Ceylan.

STERFGEVALLEN.
Te Rousselaere is overleden, in het klooster 

Tfüii'”ééiw “ Pa'tïïï''lJVi.â n'Uy 1 v S l’TTei'_________ “3'e i w"
Borne, redemptorist, hebbende den ouderdom van 
69jaren bereikt, waarvan 51 jaren kloosterleven.

Insgelijks te Rousselaere overleed, nu verleden 
m aandagavond, 11 dezer, den heer Degryse, va
der van den zeer eerw. lieer pastor-deken van 
Kortrijk. Die zoo weerdige en christene ouderling 
was 84 jaar.

Den Eerw. heer Laridon,' Pastor te Ledeghem 
sedert 1874, is aldaar overleden.

tand van
G eboorten :

Michel Depoortere, z. van Petrus en Sylvie 
Denys. — Suzanna Lemiere. d. v. Florent en 
Pharilde Lescauwier. — Michel Vandoorne, z. v. 
Franeois en Marie Linseele. — Marie Huygebaert, 
d. v. Louis en Lueie Vandepitte. — Marie Van- 
hove, d. v. Ivo en Melanie Feys. — Romanie 
Vens, d. v. Joseph en Marie Van Nieuwenhuyse.
— Camiel Bardoel, z.v. Auguste en Alina Dubron.
— Henri Denolf, z. v. Auguste en Octavia Gry- 
monprez. — Helena Parmentier, d. v. Bruno en 
Ludovica Desimpelaere. — Magdalena Mestdagh, 
d. v. Frederic en Pharilde* Vanneste.

S terfgevallen :
Henri Vansteenkiste, 1 j . z. v. Joseph en Louise 

Tack. — Rosalia Honorez, werkvrouw, 85 j. 
wed. Bruno Deschryvere. — Emelie Verhelle, 
huishoudster, 71 j. wed. Leonard Delbaere. — 
Rosalia Dooms, spinster, omtr. 89 j. ongeh. d. v. 
Petrus en Marie Baert. — Suzanna Delbaere, 8 d. 
d. v. Jules en Josephine Verstraete. — Remi 
Declercq, 8 m. z. v. Bruno en Romanie Van- 
niewenhuyse. — Magdalena Monteyne, 3 m. d. v. 
Jules en Marie Huysentruyt. — Marie L,e Dedeyne 
dienstmeid, 51 j .  ongeh. d. v. Pieter en Rosalia 
Driessens.

tand van I
Geboorten :

Odilus Verdure, z. v. Bruno en Emiliana Bossuyt.
— Odilo » n n »

S terfgevallen :
A'lberic Theophiel Bossuyt, 4 1/2, z .v . Benoni 

en Lauwers E lo d ie .— Delphina Goeminue, 83 j. 
d.v. Augustinus en Victoria Tytgat, w* Demeyere 
P e tru s .— Clementina Deprez, 5 m. d .v .  Theo
phiel en Vandemaele Eugenie. —• Heldenbergh 
Jerome Cyrille, 2 j. z. v. Remi en Beernaert 
Celina Maria. — Laisnez Barbara, 79 j .  d. van, 
Jan-Bapte en Monseré Maria Theresia, w° Deyne 
Bruno. — Maes Florentinus, 72 j. z. v. Ivo en 
Sabbe Emerentia, w6 Stragier Barbara en man v. 
’t Kindt Rosalia. — Delaiere Amelia Constantia, 
56 j. d .v .  Franciscusen Dessein Franci e i, wed. 
Deprez Eduard, vrouw Vanwalleghem Coprard.
— Comeyne M artha Julina, 17 d. d. v. Carolus 
Ludovicus en Lafaut Einelia.

GROOTE KEUS 
van zeer

Schoone Kerkboeken
in alle slach van bandèü.

. - - /m rn r

Schoone PATERNOSTERS eri' "
P ^ ternosterdozen .

f ’ , ._____  { ■ ’ ' • ' ■;

G ed a ch ten issen
voor

l sle Kommunie
in zwart, goud eri kleurdruk.

Zantjes en fantaisien.

1 ; ; r ■ ____________________

Openbare Verkooping 
van

E e n  p e r c e e l  LA.JSTD
te ingelm unster langst de kalsijde naar Brugge,

De Notaris ALFONS DE BRABANT, te lngel- 
munster, zal met tusschenkomst van den Notaris 
ALOIS DEVOS, Ie Rumbeke, openbaar te koop 
aanbieden :

Gemeente INGELMUNSTER.

Een perceel Land, kunnende wel dienen voor 
bouwgrond, gelegen te  Ingelmunster, langs de 
kalsijde van Ingelmunster paar Brugge, aldaar 
bekend ten kadaster Sektie A , nummer 808 voor 
eene grootte van 64 aren 20 centiaren, palende 
noord MM. Amand Verstraete en Hendrik Van 
Ooteghem, zaid M. Karei Louis Verbrugge, west 
M. Louis Lefehvre en consonrten en oost den 
gteenweg.

Gebruikt door Jan Declerck to t 1 November 
1895 mits 50 F rank ’s jaars.

Ingesteld slechts 1 ,300  franks.
Overslag D o n d r h d a g  21 M a a r *  1895.

in het « Hotel Royal » aan dé Statie tè 
Ingelmunster, bij M. Victor Catullc, om 4 ure ’s 
namiddags.

Te bekom en bij den d ru k k e r dezes :

Be Goede Lezingen,
bevattende

3 G eïllustreerde Feuilletons :

Geno'veva van Brabant,
Het TeslamÉL ?anJen  Bedelaar

. .OF, • . —

Een Schurk der H oögë W ere ld

De Beatuskluis.
Wij roepen de gansch bijzondere aandacht 

onzer lezers op het form aat dat wij hun aanbie
den 1 G  gropte bladzijden voor slechts 7" 
centiemen! Nopit werd eenig werk aan zulke 
bijzonder voordeeiige voorwaarde uitgegeven.

In  deze uftgaaf versch ijn t even veel tek st 
als in twee gewone uitgaven. Daarop roepen wij 
de ernstige aandacht van het lezend publiek.

Opgepast!

. (JOUDEN REMONTOIR!
■ ■ injseneïMz afleveringen verschijnt op de 16 bladz. een

Kostelooze P rem iebon
Alwie die bon uitsnijdt en met zijn naam bekleed 

zendt naar
J .  Ram aekers & Cia Z avelstraat 22, Brussel

gefrankeerd met 10 centiemen, neemt deel aan de 
gansch kostelobze loting voor een

G ou den  H o r lo g ie
3 ja a r  gew aarborgd .

Wekelijksche Markten.
KORTRIJK

Tarwe per heet. 
Rogge .

4 Maart
fr — a 14,00 

— ,— a 9,50 
Haver . . —,00a 13,00
koó zaadolie 100k " — ,— a 43,00 
Lynzaadolie . —,— a 43,00
Aardappels . 9,00 a 9,50
Boter per Kilo 0,— a 2,70
Eiers per 25 . 0,— a 2,10
Suikerijboonen (oude) . 12^50 

■ id. (nieuwe) . 13,75
R0USSELARE 5 Maart 

oude tarwe 100 Kos 14,50 a 00,00

11 Maart
— a 14,00 
00,00 a 10,25 

, a 13,00 
, a 45,00 

a 46,00
9,00| 
2,701 
1,80 ̂

12.75
13.75

Roode 
Rogge . - 
Haver 
Boonen .
Aardappelen 
Boter per Kilo 
Eieren per 25 
Suikeryboonen beschik 
Suikeryboonen 1895

,00 a —,00 
10,00 a l  0,50
12.50 a 13,00
14.50 a 15,00
8.50 a 9,00
2.50 a 2,90 
1,70 a 1,80

12/75 
13,75

M A D E L E I N E !
OF

D ' MISDAAD DER ONSCHULDIGE.
Elke aflevering van 16 bh. met 

platen, kost bij inschrijving slechts 
10 cent. ieder.

Frans  BLANCKAERT, M i n d e r ,
bij de K erk,

te W IN K E L  St ELOI.
Alle slach van banden.

schoon en deugdelijk werk.
Genadige prijzen. Spoedige bediening.

^ b ' ï R n r
BOEKBINDERIJ

J. D O O M S
St Hiloniusstraat, -4, ISEGHEIVC

Alle slach van Kleur- en andere d ru k se ls , als ; facturen, wissels , hoofden van brieven 
—■ doodsantjes, rouwbrieven, — visiet- en adreskaarten , — huwelijksaankondigingen, 
spijskaarten, étiquetten, pancarten, — affichen met en zonder plans, enz.

z'Ok j l ,  m b  «a> m c  ta-aL jsl s  ï w
Goede en spoedige uitvoering.

H ANDEL IN PAPIER
Emballagie papier van verschillige kwaliteiten en grootten, in rollen en riem en ,— 

blauw papier in alle kwaliteiten en g ro o tten ,— affiche papier in alle kleuren en grootten, 
winke^papier van alle grootten, — papierenzakken voor alle slach van kruideniers 
w a re n ,—j post- en schrijfpapier,— alle slach van enveloppen, — enz. enz.

B u re e lb e h o e f te n .
Fabriek van Registers, (bijzondere regeling en band voor fabrikanten op commande) , 

lak, O jiiw éls . — po.rteplumes,,stalen pennen, potloodpennen vam alle slach , inkt en inktpotten 
— schoólbehoeften, — kerkboeken in alle slach van banden, — meditatie- en leesboeken , — 
kruisjes, paternosters, enz. enz.

~~ BELANGRIJK F e RICHT
T A N D E  N

Viggens . . 20,00 a 25,00
koolzaadolie 100 ku* —,— a 44,00 
Lynzaadolie . — ,— a 44,50

DEYNZE 0 Maart
Aardappelen lOOk. 7,50 a 8;50 
Boter per kilo 0,00 a 2j70 
Eieren de 26 . 00,0 a 2,50
Hespe de kilo 1,36 a 1,54 
Viggens . . 22,00 a 25,00
zwijngelkal.lOOk. 1 kw. 40,00 a 45,00 

.» 2 ' kw. 00,00 a 30,00
i. 3“ kw. 15,00 a 20,00
» 4“ kw. 8,00 a l  0,00

7 Maart
hectol

THIELT
Tarwe den hectol. . 11,00
Roode Tarwe . . 9,50
Rogge . . . .  7,75
Haver 100 kilos . . 13,50
Boekweit . . , 00,00
Boonen . . . 00,00
Koolzaad . . . 00,00
Vlas de 3 kilos . . 3,25
Kroten . . . . 0 0 ,0 0
Aardappelen 100 kilos. . 9,00
Boter de kilo . . 2,55
Eieren de 25 . . 2,40
Verkens ’t stuk. . . 26,00
Hespe de kilo . . 1,40

WAREGHEM 2 Maart
Vlas 1" kw. per kilo 1,10 a 1,20

» 2“ „ . 1,00 a 1,10
» 3e „ . 0,85 a 0.95

Werk per kilo . . 0.65 a 0.70
Aardappelen Roode 7,00 è, 8,00 
Boter per kilo . 2,34 a 2,70 

ANTWERPEN 
Petrool (offi.kwot.) betaald 

Beschikbare 16, 1/4
Loopende maand 
April Mei
4 laatste maanden 00 0/0 — 

Markt in rijzing.
Sodanitraat beschikbare 

Maart . . —t—
April . . . .  —

Markt
Koffie offic. kwot. 12 M aart 
Santos
11 ure 2 1/2 ure

0,00 a 
0,00 a 
0,00 a 
j. a  
, a
12 Maart

14.00 a 15,00 
00,00 a :, 
00,00 a 11,00
13.00 a 14,00
14.00 a 16,00

8.00 a 10,00 
2,70 a 3,00 
1,50 a

. a  
, a

20.00 a 
43,50 a 44,00

, a 44,50
13 Maart

6.00 a 9,00 
2,20 a 2,70 
1,45 a 
1,36 a

25.00 a
35.00 a
25.00 a 30,00
15.00 a 20,—
10.00 a 15,00

14 Maart
11,50

1,80
12.75
13.75 
25,00

1,63
1,54

30.00
40.00

10,00 
7,75 

13,50 
00,00 
00,00 
00,00 
3,25 

00,00 
9,50 
2,60 
1,55 

27,00 
, ’ 1,40
9 Maart 

1,10 a 1,20 
0,95 a 1,05 
0,85 a 0,95 
0.6CU 0,65 

6,25 a 8', 25 
2,64 a 3,00 

12 Maart 
verkooper 

16 1/4 
16 1/4 
16 1/4 
16 1/2

20,50
20,00

I

M . & r  M.  M E I E R

Februari
M aart
April
Mei
Juni
Juli

00,00
97.25
96.25
96.25
96.25
96.25

00,00
97.25
96.25
96.25
96.25
96.25

Verkocht 250 zakken

Augusti 96,25 
Septemb. 96,25 
Qctober 95,75 
Novemb. 95,50 
Decemb. 94.75 
Januari 
Markt kalm

Santos
11 ure 21/2 ure

96.25
96.25
95.75 
95,50
94.75

Ziehier de prijzen van het vee op de m arkt van

Bijzondere Chirurgijns Tandmeesters
Gediplomeerd door de Belgische Gezondlieids-Comwissie, 

Gebreveteerd bij Koninklijk, besluit, 
vereerd  door de geestelijkheid  en de kloosters.

K o r t  r i j k ,  2 M oskroenstraat, 2 K o r t  r i jk .
kunnen goraadpleegd worden alle dagen, uitgenomen de Zon- en Feestdagen, voor alles wat de 
heelkundige bewerking van den mond aangaat : Uittrekking van tan d en , welke verricht wordt met 
eene slaapmachien (gaze protoxyde d’azote) waardoor de gevoelige* en vreesachtige personen geene 
pijn gevoelen. Niet alleen veroorzaakt dit stelsel geene p ijn , m aar het laat niets te wenschen 
over het gemak, de vlugheid, den duur, de onschadelijkheid der gevoelloosheid; goudstopping 
der holle tanden, kunstmatig emailleering; rechtzetting der ongeregelde tanden aan allen 
ouderdom. Behandeling en genezing van pijngevende tanden. Bijzondere werkplaats voor het 
vervaardigen van tanden en gebijten (stelsel M. Meier.)

De gemaakte tanden en volledige gebijten worden ingezet zonder haken , p laten , veeren of 
banden van welken aard het ook wezen moge. Zij noodzaken geene uithaling der wortelen en 
verwekken noch pijn, noch hinder. Het nuttige met het schoone parende, dienen deze tanden 
tot het vermalen der harste ; spyzen; de klank,'der stem is helder en klaarder. Üit stelsel is nieuw 
uitgevonden' en bestaat in'Belgie alleen bij qen uitvinder; daardoor is het mogelijjï kunsttanden 
te leveren te beginnen van 5 fr'. en eeu volledig gebijt aan 100 fr. en daarboven. De stukken 
"die uit de werkplaatsen komen van Mr en M?"e MEIER trotseeren om zoo .te zeggen de werken 
der natuu r; men zou niet kunnen uitkennen, noch door den glans, noch door de kleur, noch 
door den vorm der tanden, of het natuurlijke zijn of niet. Zij ondernemen de herstelling van 
alle mislukte stukken en hermaken ze als nieuwe.,, volgens hun nieuws stelsel.

Alle kunsttanden kom ende uit het huis van M1' & M™ M. M eier zijn g ew aar
borgd voor het leven. i
Te raadplegen ’s morgens van 9 tot 12 ure en van 2 - tot 5 ure namiddag.

120 ossen 1° kw. 0,94 2e 0.84 3' 0.74
160 koeien 0 ,00 0 ,0 0  0,00

60 veerzen 0,90 0,80 0,70
41 stieren 0,80 0,70 0,60
10 kalveren 1,15 1,10 1,05

PARIJS-LA-VILLETTE, 41 Maart.
Ter markt Verkocht l e kw. 2' kw. 3e kw.

Ossen 2579 2222 1 56 1 46 1 36
Koeien 862 615 1 46 1 34 1 20
Stieren 288 192 1 36 1 30 1 20
Kalveren 1254 873 ' 2 10 1 90 1 70
Schapen 13092 11942 2 06 1 90 1 76
Varkens 2432 2432 1 56 1 52 1 48

Beurs van Brussel 14 M aart.
Belgische 3 1/2 1” s. 102,40 Gent 3 p. c. 1868 113,00

„ 2e serie -- ,-- 1880 106,25
„ 3e serie -- ,-- 1883 ____

3 p. c. 102,40 Elsene 3 p. c. ____
2 1/2 p. c —,— Laeken 3 p. c. 1885 ___

Annuïteiten 4 1/2 > „ 31/2 p. c. ____
4 —,— Mechelen 1885 3 p. c. ____
3 100,75 18913 __

Gemeentekr. 4 1/2 118,25 Oostende premie 1, 30,50
' 4 . > „ 4 p. c'. _: ̂_

»■' • -  3 100,90 . 3 . . ___
„ 3 "/o 1861 120,50 Sint-Gillis 3 ___
„ 3 %  1868 > S*-Joost-ten-Noode 3 ' ____

Buurtspoorw. 3 100,75 St-Nikolaas 3 _
„ • • 21/2 118,75 Schaarbeek 1873 ____

Leen. Braband 3 1/2 --y-- 1880 ____
West-Vlaand. 3 -- --- Dendermonde 4 __ ___
Antwerp” 188721/2107,75 Vilvoorde 5 ____
Blankeiiberghe 3 -- ,--  •’* Congo-Ieening 99*98
Borgerhout 3 -- ,-- Eecloo-Gent ____
Brugge 3 1/2 > Gent-Terneuzen 3 ------
Brussel 18.86 21/2 109,87 Mechelen-Terneuzen }


