
Zo1vat 150 jaer geleden las men in . . .  (54) 

In nr. 1 92 van 1 3 juny 1 84 7  St. Cecilia en de harmonie der stu
denten uit het stadskollegie, die 

Onze muziekmaetschappy St. beurtelings fraeye marchen en 

Cecilia komt begiftigd te worden pas-redoublés hebben gespeeld. Er 

met dry nieuwe speeltuigen die waren in de straten verscheidene 

haer geschonken zyn geweest als , prachtige autaers opgerigt. 

dankbetuigingen door de heeren 1 

C. Spitaels,  bankier, directeur dier 

maetschappy, en De Cock, doktoor, 
bestuerder-eigenaer van ons fraei en 
vermaerd Hydrosudopatiekgesticht, 
voor de luisterlyke serenade aen 
den eersten gegeven ter gelegen
heid zyner kiezing tot lid van den 
provincialen raed, en aen den 
tweeden ter gelegenheid zyner ver
heffing tot ridder van het Leopolds
orde. 
De gift door den heer Spitaels ge
schonken bestact in een paer 
schyven ter waerde van 1 00 fr. en 
in een fluitje van 40 fr. ;  die van den 
heer De Cock in eene clarinette ter 
waerde van 1 50 fr. De maetschappy 
heeft besloten die giften naer de ' 
wooning van die heeren in een stoet 
zondag aenstaende plegtig gaen af 
te halen. 

Als iets byzonders moet men 
opmerken het groot verschil der 
graenpryzen tusschen onze markt 
en de markten der omstreek. 
Gisteren is de tarwe hier 66 à 67 
het meuken 1 verkocht geweest, 
terwyl die op de markt te Ath maer 
55 à 58 heeft gegolden. De maet van 
Ath is wel wat kleiner dan de onze , 
maer dit kan op verre naer zoo veel 
verschil in den prys niet maken. 

De jaerlyksche processie der feest 1 
van het H .  Sakrament, heeft hier 
verleden zondag als naer gewoonte 
plaets gehad. Toen dezelve zoude 
uitgaen, begon het te regenen, en , 
men twyfelde voort te gaen, maer 
het weer zich herstellende heeft zy 
ongehinderd den omgang rond de 
stad kunnen doen. 1 

Dezelve is zeer luisterlyk geweest 
en was vergezeld van de gilden en 
genoot.«<:happcn dezer stad de 1 . ' magJstraten,  enz, en voorgegaen 
door de toonkundige mactschappy 1 

In den nacht tusschen 9 en 1 0  ll. 
is in de gemeente Overboelare eenen 
diefstal gepleegd ten huize van Pe
trus Van den Bossche, landbouwer 
aldaer. De dieven zyn langs het dak 
ingebroken, en hebben er vlas en 
garen gestolen ter waerde van 80 
fr. De daders zyn onbekend maer 
worden nagespoord. 

BURGERLYKEN STAND van den 6 
tot den 1 2  Juny. 
OVERLYDEN 

Mathilda Boelaert, oud 5 1 /2 
jaren, dochter van Constantinus, 
Audenaerdschestraet. 

Joanna-Ghislena Goddefroy, oud 
4 jaren, dochter van Godefridus, 
Lessenschestraet. 

Napoleon de Breekere, 8 J . ,  
natuerlyke dochter van Maria
Christina, Bokerstraetjen. 

Ludovicus Van der beken, oud 
1 1 /2 j . ,  zoon van Franciscus, 
Buizemontstraet. 

Pierre-Marie Van Wetteren, oud 
29 jaren, soldaet, zoon van Hubert
Frederick van Wetteren, overleden te 
Brussel. 

Metania De Beek, oud 23 j . ,  
kantwerkster, vrouw van Jacobus 
Merckaert, Grootestraet. 
GEBOORTEN 
Mannelyk geslacht: 2 
Vrouwelyk geslacht: 2 

In nr. 1 93 van 20 juny 1 84 7 

By koninglyk besluit van 20 Mei, 
is aen M. A. Van Caezele, lid van het 
armbestuer alhier, als gedecoreerden 
van het yzeren kruis2 voor 1 84 7 
een pensioen van honderd franken 
toegestaen. 

Gisteren was de graenmarkt 
hier ongewoon wel voorzien en de 
pryzen zyn wat gedaeld, hoewel 

Marc VA N TRIMPONT 

men die niet wel kan vaststellen, 
uit hoofde der listen welke de meel 
en graenverkoopers gebruiken 
om dezelve te doen klimmen. Niet 
alleen deze laetste maer ook de 
buitenlieden zenden persoenen 
welke aenbiedingen komen doen 
hooger dan de marktprys; aldus 
heeft men in het begin der markt 
zien 70 stuivers voor het meuken3 
vragen, waerop aenstonds 69 1 / 2  st. 
geboden werd. De policie diende die 
zaek wel in acht te nemen. Verder 
is de tarwe dan verkocht geweest 
aen 64 tot 66, de mastelyn aen 
54, de rogge aen 49, de haver aen 
1 6  en de paerdenboonen aen 46 
st(uivers) het meuken. Die pryzen 
zyn onbegrypelyk in aenzien van den 
buitengewoonen oogst die te velde 
staet, en de menigte twarwe die hier 
nog omstreeks is, en de groenten 
die er reeds zoo overvloedig zyn. 
Nieuwe aerdappelen zyn verkocht 
geweest aen 32 eentimen de maet 
van 6 in een meuken, jonge erwten 
aen 26 eentimen de schoteL De 
eyeren worden hier op de markt 
en in de gemeenten by de boeren 
overal opgekocht om naer Engeland 
te sturen; dezelve zyn hier tot 1 4  
st(uivers) de 25  verkocht. Zullen 
daer ook geene maetregelen tegen 
genomen worden? 

Zyn benoemd voor het ambt van 
sekretaris: 

1 Voor de gemeente Onkerzele, M .  
P .  Declercq, kandidaet notaris te 
Geerardsbergen. 
Voor de gemeente Nederboelare, 
M .  J .  De Boe, ontvanger van het 
armbestuer te Geerardsbergen. 
Voor de gemeente Goefferdingen, 
M .  L. van Bouchaute, gemeente
onderwyzer aldaer. 
In vervanging van M .  A. Bruyneel, 
die zyn ontslag heeft genomen. 

By koninglyk besluit van 6 dezer is 
M. F. Posehelle tot schepenen be
noemd der gemeente Nederboelare. 

(Wordt voortgezet) 
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