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GAZETTE VAN ISEGHEM
INSCHRIJVINGSPRIJS : 

Voor een jaa r . . . .  3,25
Voor 6 maanden . . . 1,75
Voor 3 maanden . . . 1,00

Voorop te betalen.
Men schrijft in bij den 

Drukker-Uitgever
J  . D  o  o  m  s  .

Rousselaarstraat,
en in alle Postkantoren.

Verschijnende 

GODSDIENST, MOEDERTAAL,

Eiken Zaterdag. 

VADERLAND.

BEKENDMAKINGEN:
0,15 c. den regel

Rechterlijke aankondigingen 0,50 c. id.
Aanbevelingen 0,25 c. id.

Alle Affichen bij den drukker van 
dit blad gedrukt, worden onvergeld 
in de Qazette overgenomen.

De Annoncen voor Belgie, uitgeno
men West-Vlaanderen, alsmede voor 
alle vreemde landen, worden uitsluite- 
lijk ontvangen d o o r  l ’ O f f i c e  d e  Pu- 
b l i c i t é , te Brussel, Madeleinestr. n 46.

Staats Overzicht.
De 1" m ei in F ran k rijk .

Banketten, voordrachten en mee- 
tingen, ’t i s  daarmee dat de fransche 
socialisten den eersten mei gevierd 
hebben. En om wel te bewijzen hoe 
zeer zij elks godsdienstige overtui
ging eerbiedigen, hebben zij te Troyes 
de sluiting gevraagd van de kapel 
der jezuïeten, en de prefekt heeft de 
heiligschendende vraag toegestaan, 
onder voorwendsel dat de wêttelijke 
toelating voor de opening der kapel 
niet gevraagd geweest is.

E rge gebeurten issen  op de 
P h ilipp ijnen .

Men meldt uit Manilla, 28 a p r i l :
De overtocht der Rio Grande, door 

de troepen der brigade Mac Arthur, 
schijnt het einde van den oorlog te 
zijn.

De generaal bevelhebber der Filip
pijnen heeft, op last van zijn gouver
nement parlementairen gezonden, 
om te onderhandelen over den vrede.

De vijandelijkheden zijn voorloopig 
gestaakt.

Dezen morgend zijn defllippijnsche 
parlementairen aan deamerikaansche 
voorposten verschenen.

Generaal Wheaton heeft hen ont
vangen, verschafte hen peerden en 
verzond hen naar generaal Mac 
Arthur, die op zijne beurt hen zond 
naar generaal Otis, te Manilla, waar 
zij ten 3 ure aankwamen.

In het paleis hebben zij tot 5 ure 
onderhandeld met generaal Otis.

De Filippijners zagen er ter neerge
slagen uit, na die samenkomst.

Op Samoa.
De Wolfbureau te Berlijn heeft een 

officieel telegram uit Apin ontvangen, 
gedagteekend van 18 April, met de 
volgende inlichtingen :

Bij het toekomen van den laatsten 
Gourrier heeft het Amerikaansch 
oorlogschip Philadelphia de haven 
van Apia verlaten om zich naar de 
Amerikaansche haven Pagopago te 
begeven.

DeEngelsche oorlogsschepen alleen 
gaan de beschieting der dorpen langs 
de Noordelijke kust voortzetten. 
Schermutselingen grepen plaats.

Op 17 April had op 3 mijlen afstand 
van Apia een ernstig gevecht plaats, 
waarbij de partijgangers van Tanu 
de nederlaag leden. Men telde een 
70 tal dooden en gekwetsten. Geen 
enkel Europeaan is gekwetst.

Gevecht in O pper-Egypte.
Uit Kaïro wordt gemeld dat Ibra- 

him Ali door lord Kitchener met eene 
bijzondere zending gestuurd geweest 
was naar zijnen oom, sultan van Dar- 
four. In Darfour aangekomen vernam 
Ibrahim-Ali dat zijn oom onttroond 
geweest was door Ali Dinar. Ibrahim 
en zijn geleide, samengesteld uit 150 
man, waren verplicht slag te leveren 
tegen Dinar; deze versloeg er 120, en 
Ibrahim is nu met zijn overblijvende 
30 manschappen te Omdurman aan
gekomen.

Krisis in Italië.
Sedert maanden hield de italiaan- 

sche Kamer zich bezig met de kw es
tie der Samoun-baai, in China, welke 
Italië heeft willen bezetten, iets waar
in het niet gelukt is. De minister van 
buitenlandsche zaken, admiraal Ca- 
nevaro, verklaarde dat het tegen
woordig ministerie geen schuld heeft 
aan die zaak, dat het zijn voorgangers 
zijn welke die onderneming bevolen 
hebben. De linkerzij der Kamer 
scheen het ongepast te vinden dat het 
ministerie aldus de verantwoorde
lijkheid dier zaak wilde afschudden. 
Daarop heeftgeneraal Pelloux woens
dag in de Kamer verklaard dat het 
ministerie zijn ontslag aan den koning 
had aangeboden. De Kamer is uiteen
gegaan tot de krisis zal opgelost zijn.

Tw ee Priesters 
te Harelbeke.

Harelbeke had zondag laatst twee tegenstrij
dige betoogingen: twee priesters waren gevraagd 
om tot Harelbeke’s bevolking te spreken. E er
weerde Heer Priester Daens van Aalst, door den 
kristenen Volksbond (1?); en Eerweerde Heer 
Baelden, pastor van Westnieuwkerke, door den 
Katholieken Bond.

Een woord over beide :

EERW. HEER PRIESTER DAENS.
Eerweerde noemen wij u, Heer Daens, want 

priester GoJs zijt gij en priester Gods zult gij 
blijven. Daarom zullen wij met allen eerbied 
mogelijk uw bezoek naar Harelbeke beoordeelen.

Een pijnelijk gevoel van rechtzinnig medelijden 
met uwen ellendigen staat, is den mdruk die gij 
gemaakt hebt op alle weldenkende menschen.

Iedereen gevoelt dat gij doolt en van den waren 
priester weg zijt; en men heelt medelijden met u.

Iedereen gevoelt dat een priester, die van zijnen 
bisschop geen misse meer enmag lezen, grootelijks 
in dwaling moet zijn.

Iedereen gevoelt dat een priester op zijnplaatse 
niet en is, noch in de herbergen noch in het 
gezelschap waarin gij u  te Harelbeke bevonden 
liebt.

Iedereen gevoelt dat de tale, die gij spreekt, 
de tale ook niet en is van eenen priester. En nog 
eens, een diep en pijnelijk gevoel van medelijden 
met zulken ellendigen staat, is het algemeen ge
voelen van alle weldenkende menschen, en hun 
eenigste wensch is de wensch van uwen Hoog- 
weerden Heer Bisschop: « God gave dat hij, die 
dezen droeven maatregel noodig heeft gemaakt, 
welhaast tot stichtender gevoelens kome en als 
een ware priester de leiding van den H. Vader 
en van de bisschoppen volge. »

En wat gezeid van dezen die Eerweerden Heer 
Daens hier geroepen en rond geleid hebben ?

Slecht werk hebt gij gedaan, Heeren, en uwe 
handelwijze heeft de goddelooze en ongodsdien
stige liberalen verheugd, die altijd blijde en te 
vredenzijn als zij eenen priester zien missen. 
S'echt werk hebt gij gedaan, want gij hebt me- 
degeholpen om Eerweerde Heer Priester Daens 
meer en meer te verblenden.

De stilte der eenzaamheid moet Eerw. Heer 
Daens doen tot inkeer komen, en hem doen ge
voelen hoe ver hij afgewijderd is van de andere 
priesters zijne broeders. En die stilte der een
zaamheid hebt gij gebroken door uw dwaas ge-
i ucht en geweld.

Slecht werk hebt gij gedaan op Harelbeke. 
want niemand anders kan uit uw werk profijt 
trekken tenzij de liberalen, en de liberalen te 
Harelbeke, iedereen weet wat het is. De slechte 
jaren van 79 en zijn te Harelbeke nog niet ver
geten, en iedereen weet dat, moesten de liberalen 
ooit weder aan het roer komen, het te Harelbeke 
nog veel slechter zou gaan dan in 79.

Beschaamd moogtgij zijn over uw slecht werk 
en de eenigste antwoord, die uwe handelwijze 
virdient, is dat alle weldenkende menschen u den 
rugge keeren.

Uwe meeting zelf heeft bewezen dat het waar 
rechtzinnig volk van u niet weten en wil.

Waren er daar wel 3U Harelbekanen die ent-
wa( zijn 'om van uwe groote (?) vergadehng te 
spreken, want de twee andere, zij waren toch nog 
min of niet.

EERWEERDE HEER BAELDEN.
De Katholieke Bond van Harelbeke had op den 

zelfden Zondag hare zes honderd leden uitgenoo- 
digd naar eene voordracht van Eerweerde Heer 
BAELDEN.

Een eenvoudige uitnoodiging van drie reken 
was genoeg.

Iedereen, rijke, landbouwers, burgers, werk
lieden, ouderlingen en jongelingen, verstoud wat 
er gaande was. Men moest bewijzen en betoogen 
dat niemand te Harelbeke den Katholieken Bond 
zou scheuren ; dat niemand den Katholieken Ge
meenteraad van Harelbeke zou omverre werpen ; 
dat niemand de leuze van den Katholieken Bond 
« Katholiek vooruit en vooral» zou leugenachtig 
maken.

Onze zes honderd leden van den Katholieken 
Bond waren tegen ten vieren in de jongelingen 
congregatie ; de zieke alleene waren te kort.

Eerweerde Heer Baelden, de stichter van den 
Katholieken Bond, de onvermoeibare strijder van 
over twintig jaar, die kon zien dat zijne katho
lieke Bond noch verflauwd, noch verminderd was, 
noch verflauwd in princiepen, noch verminderd 
in getal. Hij kon met eigen oogen zien dat op twee 
ongelukkige uitnemingen na, de oude strijders 
van zijnen tijd, nog even standvastig waren ge
bleven, en dat zij met onvermoeibaren ijver ge
wrocht hadden en honderde en honderde nieuwe 
leden hadden bijgewonnen.

Eere en lof en dank aan U allen, leden van 
den Katholieken Bond, gij zij t  mannen vanéén  
stuk,van één woord en één gedacht: Katholiek en 
niets anders als katholiek en niemand noch niets 
en zal u doen veranderen.

Gedurende een ure en half luisterde aandachtig 
die groote menigte volk naar de prachtige rede
voering van den diepgeleerden priester.

Ónmogelijk zulke redevoering weder te geven. 
Een alleene kan dat, en het is Eerweerde Heer 
Baelden zelve, en wij verhopen wel dat hij zijne 
gansche redevoering zal laten drukken om ^e aan 
al de katholieke kiezers van Harelbeke mede te 
deelen. Een woord nogtans: Spreker handelde 
over de gewichtigheid van den kiesplicht: het 
zijn de kiezers die het landsbestier en geineente- 
bestier maken. Landsbestier en gemeentebestier 
moet eerst en vooral hare plicht vervullen jegens 
Godsdienst, Kerk en Huisgezin. Twee groote 
vijanden zijn er van Godsdienst, Kerk, en Huisge
zin : liberalismus en socialismus. Liberalismus en 
socialismus zijn machtig en om er over te zege
pralen is het noodig dat alle katholieken een
drachtig en onvermoeibaar strijden. In dien strijd 
tegen liberalismus en socialismus is er maar ééne 
go* de ware weg en het is de weg aangewezen door 
den Paus, de bisschoppen en de priesters, die 
staan onder de gehoorzaamheid en het geleide 
van hunnen bisschop. Alwie anders denkt of zegt 
is op den doolweg en werkt met der daad tegen 
de Kerk, den Godsdienst en het huisgezin en ten 
voordeele van liberalismus en socialismus.

Dank u, Eerweerde Heer Baelden, voor uwe 
goede leering; de katholieke kiezers van Harel
beke zullen ze onthouden en in werke stellen, en 
in October zullen wij u de blijde mare laten weten 
van eene schitterende en doorslaande zegepraal 
over alle de vijanden van uwen Katholieken Bond.

Rond zes ure ging de vergadering uiteen, te 
vreden en welgezind, en iedereen, als zij E er
weerden Heer Baelden bezag en groette en tot 
wederziens zei en kon niet nalaten eene verge- 
lijkenis te maken tusschen den deftigen en geleer
den Heer Baelden en den ongelukkigen verdool
den priester Daens, die op denzelfden oogenblik 
in de Cour de Bourgogne sprak voor het puik 
van Harelbeke en omliggende, om het werk der 
katholieken te bestrijden.

Katholieken, hoe meer al dat vijand is te gader 
doet, hoe meer gij u scharen moet rond deze die 
in werken en met der daad bewijzen dat zij, en zij 
alleene uwe ware vrienden zijn.

LEVE EERWEERDE BAELDEN,
Leve de Katholieke Bond van Harelbeke.

Uit de Gulden Spore van 30 April 1899.

Honden.
Het volgende dichtje loopt wel over honden, 

maar ’t is toch een schoontje. Het stukje komt uit 
het schrift Onze Vrienden, geschreven tot be
scherming der dieren :

Ach marj, T*-at heelt uw hond misdaan,
Dat gij net uier wreed wilt -slaan ?..
Hij zwoegt en trekt uit a l zijn kracht 
Die zware, veel te zware vracht,
En laat niet eens de minste klacht.
Oh zie wanneer uw zweep hem treft,
Hoe pijnlijk hij zijn kop verheft 
En treurig u in de oogen ziet,
Als bad h i j : » Meester, sla mij niet; 
u ’k Heb reeds zoo lang u trouw gediend.
<■ En zeker dat toch niet verdiend ?. »
Wel man, oh ja, houd op terstond 
En sla nooit meer uw’ braven hond ;
Leg stok en zweep voor goed van kant 
En leen het dier een helpende hand.
Een vriendlijk woord dat geeft hem moed, 
Een streel maakt hem het leven zoet,
En vol verkleefdheid, trouw en dank,
Zoo helpt hij u nog jaren lang !

Jos. BEHAEGHE.

Wij ontvangen de volgende meededeeling :

AFFIGHEN.
Zijn vrij van zegelrecht de affichen der gemeen

tebesturen handelende als afgevaardigden der 
uitvoerende macht ( Zegelwetboek, art. 63, 1°), 
alsook degene die de bijzondere belangen betreffen 
der gemei nten als burgerlijke personen aan
schouwd (Zegelwetboek, art. 63, 3°).

Deze grondregel is door velen slecht begrepen, 
en wij achtten het nuttig de aandacht der belang
hebbendenop de volgende inlichtingen te vestigen :

De programma’s der feesten door eene gemeente 
vastgesteld, mcpgen vermakelijkheden aanduiden 
door bijzbnderé maatschappijen te dier gelegen
heid ingericht, op voorwaarde nochtans dat er 
geene melding gemaakt zij van ingangprijs, inleg- 
geld of welkdanige andere vergelding.

Wanneer feesten door bijzondere vereenigingen 
of maatschappijen ingericht, het voornaamste 
voorwerp uitmaken van affichen door deze m aat
schappijen vervaardigd, op hare kosten gedrukt 
en in openbare plaatsen uitgehangen, moeten deze 
affichen op gezegeld papier gedrukt zijn. De goed
keuring des gemeentebestuurs, het toekennen 
eens hulpsgelds of de afwezigheid van alle gedacht 
van profijt, zijn onvoldoende om dusdanige affichen 
aan het zegelrecht te doen ontsnappen.

De voorschriften der zegelwet zullen in het toe
komende streng toegepast worden.

DE STRAAT.
Ouders, vermijdt voor uwe kinders de straat, 

zij is de school van den duivel. Hetgene men daar 
ziet en hoort is schrikkelijk, afschuwelijk, vooral 
op zekere uren van den dag. Die hunne oude en 
verstand hebben, moeten zooveel mogelijk vermij
den op die stonden door de straten te trekken. 
Verzet u t ’huis, op koer of boomgaard.

Zoowel meisjes als jongens kunnen vloeken en 
wenschen, walgelijke redens voeren en dubbel
zinnige of opentlijke zedelooze woorden malkaar 
toeroepec. Men hoort zulks reeds uit den mond 
van jongens beneden de zestien jaren oud.

Ongelukkige kinders, ik beklaag u, men heeft 
u bedorven en gij gaatdatSatans werkvoortzetten.

Geen verzet, geen genoegen, geen geluk staat u 
te wachten. Een bedorven hert lijdt onverpoosd 
onder de slagen van den geest der ontucht.

Dat de ouders, zoo werklieden, als burgers en 
heeren, die belang stellen in de zedelijkheid hun
ner Kinderen, deze zooveel mogelijk van straat 
houden, dat zij ze opleggen daar niet te slenteren, 
m aar van de school of de fabriek recht naar huis 
te gaan.

Luiaards en leeggangers houden de 6traat om 
er hunnen tijd te verspelen, de pronkzuchtige 
ijdelhoofden vertoogen daar geerne hunne nieuwe 
kostuime of hunne praal en pracht; ’t is jammer 
dat zij hunnen tijd en hun geld niet gebruiken, om 
ellendige en lijdende huisgezinnen te helpen, door 
deze liefdewerken zouden zij de groote voldoening 
smaken die deze werken vergezellen.

In de dagen van uitspanning is een wandelings- 
ken goed en aangenaam, nuttig en noodzakelijk, 
doch men wete eene goede richting te zoeken en 
tijd en omstandigheden in te zien, want ik her
haal het om te eindigen : « De straat is de school 
van den duivel. PR.



Naklanken. — De gentsche fabriekanten schij
nen van zin, een einde te stellen aan het spel van 
den eersten mei, en zij hebben strenge maatre
gelen genomen tegen de werklieden, welke dien 
dag zonder toelating verlet hebben. Al de werk
lieden van La Gantoise, welke maandag middag 
het werk verlaten hadden, zijn dinsdag morgend 
teruggezonden. Woensdag morgend mochten zij 
zich heraanbieden.

Hetzellde is gebeurd in La Lieve (Widauwe), 
M. Vanden Bulcke (Fiévéstraat) heeft zijne poort 
niet geopend. Woensdag mochten de werkstakers 
gaan zien. In de weverij Raes (Pekelharing), waar 
de wevers maandag morgend niet binnen gegaan 
zijn, ligt het werk voor acht dagen stil.

In de twijnderij der fabriek Texas (Voortman) 
waar de kleinen, dank aan den opstook der grooten 
maandag morgen niet binnen waren gegaan, ligt 
het werk stil tot donderdag morgen. Slechts een 
molen d ra a i t .’t Is zaterdag dat de huismoeders 
den droevigen naklank van het grootsch (!!) ar- 
beidfeestzullen ondervinden bij hetbinnenl rengen 
der loonen.

— Oogziekten. Doctor Léon Peeters, hulpoog- 
meester bij de katholieke universiteit van Leuven, 
kan men regelmatig alle donderdagen raadplegen, 
’s voormiddags van 7 1/2 tot 12 uren, ’s namid
dags van 2 tot 4 ure, bij M. Léon Peeters-Tytgat, 
Hoogstraat, n" 127, T e  T h i k l t .
.'Si. - —  r--'

Eene bekentenis.
Zekere liberale en socialistische bladen be- 

weeren dat het ontwerp der nieuwe kieswet in 
het land eene groote verontweerdiging verwekt 
heelt, ten minste toch onder do geuzen en de roo- 
den — en dat het volk in beweeging komt om 
tegen dat ontwerp te protesteeren en bet tot het 
uiterste te bestrijden! De radikale Clironique, 
die nogtans eene hevige tegenstreefster der nieu
we kieswet is, drijft lijntjes deu spot met die 
dwaze beweeringen Zij bestatigd dat er van die 
zoogezegde verontweerdiging nergens iets te zien 
is.

« ’t Is waar, zegt zij, er zijn toehoorders in de 
» meetingen, die de regiering uitjouwen en de 
« redenaars toejuichen. Maar zij zijn slechts een 
» handvol, altijd dezelfden. Op de zes miljoen 
» Belgen, hoevelen zijn er die belang stellen in de 
» kieswet? Ondervraagt hen over het stelsel, door
* de regeering voorgesteld : hoeveel zullen er in 
» staat zijn u te antwoorden? »

’t Is inderdaad zoo, ten minste bij de liberalen, 
en de zoogezegde beweging tegen de katholieke 
regeering bestaat enkel in de verbeelding van 
eenige liberale en socialische heethoofden : de 
bekentenis der Chronique is kenschetsend onder 
dat oogpunt en verdient dan ook aangeteekend te 
worden.

LANG LEVEN.
Zeer belangrijk zijn de gevallen van lang leven

den die men in de oude schriften vindt. De merk- 
weerdigste staan in den Bijbel te lezen, die dag- 
teekenen van de oudste tijden, toen de patnarken 
8 en 9 eeuwen .leefden. Noë die dec zondvloed 
overleefde bereikte den ouderdom van 950 jaar.

Na den zondvloed verkorte het menschenleven 
meer en meer. Sem, Noë’s zoon leefde 600 jaar, 
en van zijne nakomelingen tot aan Abraham, heb
ben, slechts eenige uitverkorenen, 2 a  3 eeuwen 
geleefd. Abraham stierf in den ouderdom van 
175 jaa r en Sara zijne vrouw bereikte 127 jaar.

Sedert leefden de menschen gelijk heden zegt 
de Bijbel, te weten dat de honderdjarigen als 
eene uitzondering aanzien werden.

Hedendaags zijn deze gevallen merkweerdig. 
E r sterven nog van tijd tot tijd gemedailleerden 
van Sint Helena, m aar de toekomende eeuw zal 
er weinig zien van wien men zal mogen zeggen 
dat zij Napoleon op zijn peerd zagen.

Men zegt dat de mensch gebouwd is om honderd 
ja a r  te leven, kon hij aan eene stellige zedelijke 
lichaamslevenwijs onderworpen blijven.

De school van Salerna waarborgde een honderd 
jarig  leven op de volgende voorwaarden : eten 
zonder gansch verzaad te zijn, drinken zonder 
zijnen dorst te laven, alle overdaad van vermoeid
heid of vermaak te vermijden, met de kiekens op
staan en slapen gaan en eens per week eene salie- 
soep eten.

Onze tegenwoordige gezondheidsleer beveelt 
de salie niet aan, maar de geneesheeren van 
Salerna hechtten er veel belang aan ; zij zeiden in 
een latijnsch vers : waarom zou de mensch ster
ven als hij salie in zijnen tuin heeft ?

Dit alles is wel en zeer wel ; m aar de hoofdzaak 
om lang te leven is van eene goede maag te heb
ben, en als men ze heeft van die niet te bederven, 
ongelukkiglijk de verfijning onzer keuken en de 
noodwendigheden die wij er vrijwillig uitvinden, 
vermoeien grootelijks dit hoofdzakelijk deel van 
onze zintuigelijke samenstelling, en tot nadeel 
onzer maag is het dat wij onze zintuigen voldoen.

Wij geven onze maag tabak en wijngeest, twee 
geweldige giften, te verteeren ; wij overvallen ze 
met spijzen en drank waar zij niet naar verlangt. 
De damen bedrukken hare maag in keurslijven. 
Diensvolgens moet de maag krank worden en de 
maag krank, alles krank.

Alle de landen en eilanden der aarde zijn be
volkt, en alle zeden zijn verschillig. Zekere hebben 
een natuurleven als de ouderwetsche patriarken, 
zij kennen de kwalen niet onzer beschaving; 
noch de maatschappelijke moeielijkheden, noch 
den overdaad in ’t drinken en overal heelt het 
menschensleven omtrent denzelfden duur, en hoe 
minder een volk beschaafd is hoe vroeger het 
oud wordt, als de Negers en de malezen.

De landbouw en de herdersstand is nergens 
meer in eer dan in China ; en men vindt er min 
honderdjarigen dan bij ons. De zoo matige Ara- 
biers van Azia en Afrika leven met langer dan de 
Engelschen en de Franschen ; de middelbare leef

tijd is grooter dan Lij de oostersche groeneters 
die nooit geenen wijn ofwelkdanige opgegiste 
dranken nemen.

Willen wij nu opzoekingen maken om de oor
zaken dezer ontaarding te kennen die eenieder 
zoo licht bekent, als ware zij bewezen, wij zullen 
niets vinden.

Vroeger in Griekenland en Roomen waren de 
menschen tusschen 70 en 80 jaar nog vol kracht. 
En nogtans geen dezer wijzen, wier leven tot 
voorbeeld aangestipt was, is dezen ouderdom te 
boven gegaan.

Phytagores, de apostel en voorbeeldgever der 
matigheid, leelde 72 jaar. Plata en Aristoteles 
waren nog zoo oud niet. De alom vermaarde Cato 
bereikte op vele na den ouderdom niet van Thiers, 
Gladstone en Victor Hugo, die in de Romeinsche 
tijden als wonder ouderlingen zouden aanzien 
geweest hebben. Paus Leo XIII is reeds zoo oud 
als den oudsten der vroegere eeuw’en.

Het is dus waarschijnelijk dat het leven der 
menschen ten huidigen dage weinig of niets ver
schilt bij dit der aloude tijden, ’t is te zeggen tot 
zooverre dat de geschiedenis in den nacht der 
tijden opklimt, en uitzondering makende wegens 
het tijdvak van den zondvloed.

Wij besluiten dus, de mensch is gebouwd om 
honderd jaar te leven, doch is altijd genegen ge- 
weesvt om zijn leven te verkorten.

Uit den ThourolttmUhiZ

BUITENLAND.
FRA N K RIJK .

— De misdaad van Rijssel. — M. Delalé 
herbegon dinsdag morgend de ondervraging der 
getuigen. M. Foveaux, vader, werd, onder ande
ren, lang ondervraagd. Hij verklaarde overtuigd 
te zijn dat de misdaad in het gesticht der Munt
straat gepleegd is, doch hij kon desaangaande 
niet de minste inlichting geven.

Na M. Foveaux moest de onderzoeksrechter 
Broeder Albert onderhooren. Het was Broeder 
Albert die aan den portier van het gesticht aan
bevolen had goed te letten op de personen die in 
het klooster zouden komen en die door den radi- 
kalen policiekommissaris van den Cateau valsch 
beschuldigd werd eene reis naar deze gemeente 
gedaan te hebben, op een tijdstip dat de broeder 
door zijne bezigheden te Rijssel weerhouden werd. 
Daar de ondervraging van M. Foveaux zeer lang 
geduurd had werd broeder Albert teruggezonden. 
In-den namiddag verscheen mad. Foveaux voor 
den onderzoeksrechter. Werd nog opgeroepen, 
M. F ruchart, portier van het gesticht.

— Opvoeding van jonge m eisjes. Naar uit 
Parijs gemeld wordt zou dezer dagen eene vrouw, 
in kloosterzuster verkleed, in het kanton Lanne- 
mezan een twintigtal jonge meisjes hebben aange
worven, met vooruitzicht eener schoone betrekking

Cette.
Met goedkeuring hunner ouders vertrokken de 

meisjes. Te Cette heeft men ze eenvoudig inge- 
scheept, zeggende dat men een pleziertochtje op 
zee ging doen.

Volgens gewonnen inlichtingen schijnen de 
jonge meisjes naar Palermo, in Sicilië vertrokken 
te zijn. Men heeft er niets meer van gehoord.

— Een m onster.— De gendarmerie te Solre-le- 
Chateau hield te Consoire zekeren Albert X .... 
aan, getrouwd en vader van vijf kinderen. Deze 
wreedaard had zijn 4 jarig zoontje opgesloten, 
vastgebonden op een bed. Strooipijltjes waren in 
het vleesch van het arme kind gedrongen en had
den op gansch het lichaam wonden veroorzaakt, 
waarin ongedierte nestelde. De moeder was het 
huis ontvlucht, ten gevolge der mishandelingen 
van haren man. De bevolking wilde den beul 
lynchen. Deze zit achter de grendels. Eene buur
vrouw verzorgt den kleinen m artelaar.

OOSTENRIJK.
De gem eenteraad in de gevangenis. — Naar 

uit Buda Pest gemeld wordt, is de geheele ge
meenteraad van ’t dorpje Psazek, in Hongarië, 
wegens ’t maken en in omloop brengen van 
valsche bankbriefjes, in hechtenis genomen. In 
den kelder van ’t gemeentehuis vond de policie 
eene werkplaats in optima forma, waar de edel
achtbare heeren hun verloren uurkens nuttig be
steedden met . . . het bestelen der schatkist.

Toen de policie er binnendrong ondervond zij 
een hevig verzet en werd zij met revolver schoten 
ontvangen tengevolge waarvan een der ambte
naren ernstig werd gewond.

Zendingen in Kongo. — Uit een verslag van 
Mgr. Van Ronslé over het vikariaat van den Bel
gischen Kongo, blijkt dat dit vikariaat negen 
kristenheden bevat, de quasi parochiën, met twee 
gasthuizen voor blanken en drie voor negers en 
ook eene schoolkolonie. Meer dan zes duizend 
Kongoleezen hebben bet doopsel ontvangen.

Er zijn ihans in het vikariaat 28 priesters en 
8 broeders van Scheut, 4 priesters uit het bisdom 
van Gent, 10 trappisten, 3 priesters en 2 broeders 
van het H. Hert van Jesus, 20 zusters van Liefde,
14 zusters Franciskanersen en 4 Trappistinen.

Op 1 November 11. waren 63 priesters 38 broe
ders en 58 kloosterzusters in Kongo gevestigd.

BINNENLAND.
— Emelghem. Zaterdag nacht werd een stout

moedige diefstal gepleegd bij Petrus Goemare, 
handelaar, op de Plaats. Langs eene venster der 
bakkerij, die zij opengepraamd hadden, drongen 
de schelmen in huis, braken twee binnendeuren 
en het slot der tooglade van den winkel open en 
rooiden den inhoud. Daarna drongen zij in de 
herberg en poogden het slot der tooglade uit te

beitelen, maar het gerucht deed de inwoners 
ontwaken en de schuimers kozen het hazenpad 
met een buit van ongeveer 40 frank.

Ingelm unster. —■ Moordpoging. — Zondag 
avond rond 9 ure, verliet de genaamde Camiel 
Vansteenkiste de herberg Aux trois Regres. Op 
straat werd hij door twee onbekende kerels vast
gegrepen en ten gi oude geworpen. Een van hen 
was gewapend met een schoenmakersmes en bracht 
Vansteenkiste twee steken in ’t rechterbeen toe. 
De andere overlaadde hem niet stampen en slagen. 
Na hun slachtoffer, een braven werkman van 
omtrent 26 jaren, zoo vreeselijk mishandeld te 
hebben, namen zij de vlucht.

Vansteenkiste kon met groote moeite naar de 
herberg kruipen. Daar gekomen viel hij bewuste
loos neer terwijl het bloed overvloedig uit zijne 
wonde vloeide. Zijne echtgenoote die in de her
berg was, haren man alzoo ziende, viel ook in be
zwijming en moest naar hare woning overgebracht 
worden. Haar toestand is zeer bedenkelijk.

Een geneesheer werd aanstonds ter plaats geroe
pen, die de wonden van Vansteenkiste toenaaide. 
De wonde in de bil is 10 centimeters lang op
8 centimeters diep. De policiekommissaris van 
Ingelmunster heeft een onderzoek ingesteld en is 
erin gelukt de twee laffe schelmen te ontdekken ; 
ze zijn beiden van Iseghem.

— Diefte te Eolleghem-Capelle. Zondag nacht 
hebben stoutmoedige dieven gepoogd binnen te 
breken in de pastorij ; zij waren over den hof
muur geklommen en hebben de deur van het huis 
willen openpramen en de ijzeren staven eener 
kelderopening uit gebroken, doch zij zijn niet 
binnengeraakt.

— Gezonken. Het binnenschip De twee zusters, 
geladen met kalk en cement, is zaterdag namid
dag stroomopwaarts de spoorwegbrug tusschen 
Orroir en Avelghem in de Schelde gezonken. De 
schipper en zijne familie hebben zich met eenige 
meubelen kunnen redden.

— De Rousselaarsche eeuwelinge. Den 31 Mei
aanstaande zal het 100 volslagen jaren zijn dat 
de genaamde Barbara Theresia Buyse, weduwe 
van Petrus Samyn, te Wynckel-Sint-Eloi ter we
reld kwam. Zij werd aldaar geboren den 31 Mei 
1799, en is thans nog vol leven en gezondheid, 
met de meeste zorg en oplettendheid opgepast in 
het hospitaal te Rousselare. Haren geest is nog 
helderheid, en van de kleinste nietigheden harer 
kinderjaren heelt zij nog het geheugen versch.

Uit haar huwelijk werden negen kinderen ge
boren, van alle welke maar een overblijft, name
lijk eene dochter, thans 65 jaren oud.

Sedert zes jaren verblijft de honderdjarige 
in het hospitaal.

Het bovengedeelte haars lichaam is nog heel 
goed, en voorspelt nog eenen levensloop van tien 
jaren , maar ongelukkiglijk voor haar is zij in de 
onmogelijkheid nog gebruik te maken van hare 
beenen, het oude sloorken kan niet meer gaan, 
en verslijt hare dagen gezeten op eenen stoel.

— Brand te Rousselare. Zondag morgen, tus
schen 4 en 5 ure, is brand uitgebors-ten in het 
magazijn van den heer Muylle-Facou, staande 
achter zijne woonst, in de Noordstraat. Door de 
spoedige hulp en de krachtdadige werking dér 
pompiers werd dien brand, die, door den hevigen 
wind en de brandbare stoffen welke het magazijn 
bevatte, groote onrust inboezemde, in korte ston
den gebiuscht. Gansch het dak is afgebrand. E r is 
verzekering.

Men veronderstelt dat de brand ontstaan is 
door opeengehoopte zakken die op den zolder 
lagen, welke verhit werden en eindelijk vuur 
vatten.

— Een tweegevecht tusschen twee jufvrou
wen te  Dendermonde. — Twee jufvrouwen van 
goede familie werden sedert ruimen tijd het hof 
gemaakt door eenen sabeldrager met gouden 
epauletten.

Geen van beiden wilde aan den buit verzaken 
en hadden reeds menigmaal, door minnennijd 
aangevuurd, elkander in het haar gezeten.

De beslissing door een tweegevecht per velo 
werd vastgesteld op woensdag namiddag langs 
den steenweg van Dendermonde naar Gyseghem.

Men moest elkander driemaal voorbijrijden en 
telkens met eene zweep in ’t aangezicht slaan.

Nummer 1 bloedde van de tweede maal zoo 
erbarmelijk uit den neus dat zij den strijd moest 
opgeven, doch niet zonder hare tegenstreefster de 
hevigste bedreigingen toe te werpen.

— Monsterverbond. Het komiteit der Liberale 
Associatie van Gent heeft officieel aan Vooruit 
een « antiklerikaal verbond » voorgesteld, en 
naar men verzekert, ook aan de Christene Volks
partij.

— De Steenbakkers. Het syndikaat der steen
bakkerswerklieden van den brusselschen omtrek 
heeft besloten een einde te stellen aan de werk
staking. Men weet dat talrijke bazen de voor
waarden der werklieden aanveerd hadden, onder 
voorbehouding dat de andere bazen dit ook zouden 
doen. Deze laatsten hebben geweigerd, en ’t is 
aan de vroegere voorwaarden dat dinsdag mor- 
gend, het werk op al de gelagen hernomen werd. 
De werkstaking heeft dus tot niets gediend.

De werkstakingen.
De gevo]gen der mijnwerkers-werkstaking laten 

zich reeds gevoelen.
Verschillige nijverheidsinstellingen hebben 

zich tot den vreemde moeten richten om zich van 
kolen te bevoorraden.

Maandag is een bijzondere trein met 400 ton 
engelsche kolen uit Rotterdam naar Seraing 
verzonden.

Veel duitsche kolen komen sedert een paar 
dagen in het land.

In de kom van Charleroi zijn sints zaterdag 985 
ton vreemde kolen aangevoerd.

Rond Brussel liggen verscheidene fabrieken 
stil bij gebrek aan kolen.

Het bestuur van spoorwegen begint ook gebrek 
aan kolen te gevoelen.

De depot van Verviers, die voor 15 dagen be
voorraad was, heelt koten moeten af.staan aan 
den depot van Stavelot, die er geen meer had.

** *
Dinsdag morgend waren de socialistische op

ruiers woedend toen zij te Herstal de werklieden 
zooals de vorige dagen naar de mijn zagen gaan. 
Aan La Batterie waren de socios bijzonder op- 
gehits. Daar de werklieden naar hunne aanhit
sing tot werkstaking en bedreigingen niet wilden 
luisteren, hielden zij wet geweld een groep 
mijnwerkers tegen, Eene algemeene vechtpartij 
volgde. De gendarmerie kwam tusschen en hield 
vier der roode opruiers aan. De kerels werden 
ter beschikking van het parket van Luik opge
sloten.

Wroensdag morgend was in het Center de toe
stand veel verbeterd; het getal werkstakers was 
met 2000 verminderd.

In de koolputten van Luik en Seraing wordt 
ook langzamerhand de arbeid hernomen. E r zijn 
nog 11,500 werkstakers. In de borinage zijn er 
1762 werkstakers minder. In den bassin van Char
leroi is er weinig o f  geen verandering.

Provinciale Tentoonstelling, Gent, 1899.
Van 1 juni tot 1 October, wordt dit jaa r te 

Gent, eene provinciale tentoonstelling gehouden 
van bandel en nijverheid, schoone kusten, weten
schappen, landbouw enz. enz.

Deze tentoonstellig, welke zal plaats hebben in 
de prachtige tuinen van het Park en belooft alles
zins merkwaardig te zijn, zal eene oppervlakte 
beslaan van 12 hectaren.

De groote hallen met bijzalen hebben eene op
pervlakte van 13.000 overdekte vierkante meters, 
het paviljoen voor de Congovoortbrenselen, is
1.500 vierkante meters goot en de feestzaal, waar 
prachtige muzikale uitvoeringen en ook tijdelijke 
tentoonstellingen zullen plaatshebben, heelt eene 
uitgestrektheid van 1.800 vierkante meters. E r 
zal ook eene zaal gebouwd worden voor schoone 
kunsten, waar de artistieke historissche werken 
zullen tentoongesteld worden der schilders, beeld
houwers en bouwkundige, die sedert 1830 tot 
heden in Oost-Vlaanderen, geboren werden, ge
leefd en gewerkt hebben.

Er zal verder paviljoen voor dedrukpersworden 
opgetrokken, waar ruim 150 dag-en weekbladen, 
alsook tijdschrilten, welke in Oost-Vlaanderen 
verschijnen, zullen tentoongesteld worden: aan 
deze zaal zal een leeskabinet gevoegd worden, 
waarbovengenoemde bladen en tijdschriften ter 
inzage van het publiek zullen gesteld worden.

In de machienengalerij, zal men 9 mekanieken 
kunnen bewonderen, welke eene in werking zijn
de spinnerij zullen uitmaken.

In de aideeling der drukniiverheid welke ook 
uiterst belangrijk zal zijn, zal men letters zien 
gieten en oen blad, uitgegeven door twee druk
kers der stad Gent, geheel zien opmaken en druk
ken.

Van de afdeeling militaire kunst zegt men het 
meeste goed. Men zal 600 vierkante meters be
slaan en men zal er alles aantreffen wat betrek
king heeft met het leger en bijzonderlijk met de 
regimenten welke in Oost-Vlaanderen, hun gar
nizoen hebben.

De weefnijverheid zal waardig vertegenwoor
digd zijn. Al de fabrikanten van Gent en van de 
provincie (meer dan 60 in getal) nemen er deel 
aan.

In de tuinen, waar ruim zeventig tenten van 
vei makelij kheden zijn opgetrokken, zullen da
gelijks door een bestendig orkest, 3 concerten ge
geven worden. Dat orkest, samengesteld uit 40 
muzikanten van de beste gehalte, staat onder het 
bestuur van den heer Th. Lebrun.

Er zal gedurende de 4 maanden der tentoon
stelling een bestendig festival gehouden worden, 
waarvoor het Uitvoerend Comiteit 10.000 fr. heeft 
ter beschikking gesteld.

Verscheidene congressen zullen tijdens de Ten
toonstelling gehouden worden. Ook worden er 
eene menigte kampstrijden uitgeschreven en 
ieestelijkheden op touw gezet, welke van aard 
zullen zijn om eiken Zondag duizenden vreemde
lingen naar Gent te doen stroomen.

In d e  maand Juni, zal o. a. een reuzenstoet 
uitgaan. Nog nooit zal iets dergelijks te zien zijn 
geweest. Het uitvoerend Comiteit spaart geene 
kosten om aan dezen stoet zooveel luister moge- 
lijk bij te zetten.

K ortrijk . — l)e sleepboot de Leie, toebehoo- 
rende aan M. Ferdinand Simoens, ondernemer te 
Kortrijk, die te Doornijk woensdag avond o n t
ploft is, was pas hersteld en deed nu een zijner 
eerstereizen sedert het ongeluk, gebeurd tusschen 
Lauwe en Wevelghem op 17 November 1898. 
Men herinnert zich dat de ketelkap van deze sleep
boot aldaar op de Leie afsprong en met een ver
schrikkelijk gedruis te midden het veld vloog. 
De kapitein Vandamme werd in de Leie geslin
gerd en gedood; zijn zoon lag op den rand van 
den boot, vreeselijk gekwetst. Vandamme w«rd 
te Wevelghem begraven en het proces over deze 
zaak is nog in gang.

Markt van ISEGHEM. 6 Mei 29 April
Boter per kilo fr. 2,10 a 2,25 2,10 a 2 ,30
Eieren per 26 1,45 a 1,55 1,40 a 1,50

Assisen van W est-V laanderen .
D iefstaf met bezwarende om standigheden. —

Achille Suffys zijn schoonbroeder Henri Schaerre



en zijne vrouw Marie Schaerre zijn veroordeeld, 
de twee eersten lot 20 jaa r dwangarbeid, de derde 
tot 15 ja a r  derzelfde straf.

De vrouw viel zonder kennis en haar echtge
noot was zoo wanhopig dat hij zich verzette tegen 
de gendarmen en deze laatste gedwongen waren 
hem met geweld de zaal te doen verlaten.

— D iefstal. Josef en Philip W illaert, be
schuldigd van diefstal ten nadeele van den 
landbouwer Hinnewatrt, te St-Pieters-op-den- 
Dyk, zijn veroordeeld den eei sten tot zeven en 
den tweeden tot vijf jaa r opsluiting.

— Brandstichting. De zaak ten laste van 
J . Leplae, zwingelaar te Meenen, beschuldigd van 
brandstichting, is dinsdag afgeloopen. Na eene 
prachtige pleidooi van M‘ Lambrecht, werd 
Laplae vrijgesproken en onmiddelijk terug in 
vrijheid gesteld.

LETTERNIEUW S.
« M aria’s Ecredienst in Midden-Afrika », 

door Kanonik Muyidermans, Toeziener van het 
Middelbaar Onderwijs in het Aartsbisdom van 
Mechelen, Briefwisselend lid der Kon. Vlaamsche 
Taalkamer.

Dit allerschoonste boekske, zoo wel geschikt 
voor Scholen en Congregatiën, zal in Vlaanderen 
een even gunstig onthaal genieten als « Farraghit, 
de jonge Slaaf n .

De naam van den Hooggeachten Heer Schrijver 
staat borg voor de keurigheid van den inhoud ; 
als drukwerk is het om zeggens eene prachtuit
gave ; het telt 96 bladzijden met 36 keurige 
printen versierd.

Menkan het boeksken krijgen voor 20centieoien, 
ofwel in het Gesticht der Witte Paters, Bruel, 58, 
Mechelen, ofwel ten huize van de Jufvrouwen 
Vande Putte, Nieuwstraat, Iseghem.

De winsten van den verkoop zijn bestemd voor 
de zending der W itte Paters in Congoland.

PR.

STERFGEVALLEN.
Zeer Eerw. Heer Kanonik Lefevre titulaire 

Kanonik] der hoofdkerk van St Salvator is 
maandag morgen overleden te Brugge. Hij werd 
geboren te Bavichove in 1826.

Hij was lid van de Bisschoppelijke commissie 
der kloosters en van de kerkraad van St Salvators, 
te Brugge.

De Eerw. Heer Van Coillie, pastor te Coucke- 
laere, is overleden den 30 April, in den ouderdom 
van 72 jaar en 4 maanden.

De Eerw. Heer Tahon, pastor teEerneghem  is 
overleden den 30 april, in den ouderdom van 66 
ja a r  en 6 maanden.

tand van
G E B O O R T E N :

155. Antoinette Sabbe, d. v. Joseph en Fleurt nt 
Marie. — 156. Jules Lapeire, z. v. Arthur en 
Santerre C eline .— 157. Theophil Vangeesdalle, 
z. v. Henri en Lauwers Nathalie. — 158. Joseph 
Beheydt, z. v. Emile en Breemeersch Mathiide.
— 159. Jerome Vierstraete, z. v. Camille en 
Surmont Emelie. — 160. Gerard Soenen, z. v. 
Philimond en Deitomme Marie.

H U W E L I J K E N :
24. Aloys Wylin, vuurmaker, 24 j. en Romanie 

Anseeuw fabriekwerkster 25 j. — 25. Gustaf 
Vandamme schoenm. 30 j. en Thérèse Decro’ix 
borstelm. 18 j . — 26. Cyrille Toebat, houtw. 25 
j . en Rosalie Vanbauwaert borstelm. 23 j. — 27. 
Gummaire Vermeiren borstelm. 47 j .  en Louise 
Sandra huiswerkster 40 j.

S T E R F G E V A L L E N :
91. Levenloos kind, mannelijk geslach, Zot- 

tinnestraat. — 92. Michel Demeestere, 6 1/2 m. 
z. v. Silvin en Beheydt Marie. Rousselarestr. — 
93. Julm a Vanrobays, 7 m. d. v. Charles en Baele 
Marie. Abeele. — 94. Marie Meesschaert, huish.
58 j. ong. d. v. Jean en Vercruysse Isabella.

îr)k,ipg-, Heüp» er) Zer)ütopiji)ei)
Bleekzucht, bleeke Kleuren, algemeene Zwakheid 

Lamheid, St. Veitsdans, langdurige Ontsteking der Luchtpijptakken
Brand en Knobbels

zooals al de ziekten die uit een arm en onzuiver bloed voortkomen#'
worden genezen door de

pii)^ piilei) Voor bleeke Liedeq
to r) D r. W illian)?

Geen enkel geneesmidjel heeft zulke verbazende werking getoond

KRACHT AAN ZWAKKEN
M. G. Teyssier, ouderwijzer te Labarthe-Bleys 

(Tarn), zoj-t dat zijne dochter, nu 23 jaar oud, 
sedert meer dan zes 
maanden pijnen in de 
nieren, in de t-clioudcrs, 
in het hartputje en in 
het hoofd gevoelde.Hare 
eetlust was verdwenen 
en hare krachten ver
minderden.

Na zij eenige doozen 
Pink Pillen genomen 
had kwamen hare krach
ten volstrekt terug» 
Geene pijnen, geene 
maagkrampen meer; i'e 
eetlust is uitmuntend; de 
krachten zijn terug ge
komen en dezen toestand 

blij t se d e rt reeds lang voortduren.

ECHO DIT BRETANIEN
Fm  een onzer medewerkers:
Uit Gampel, bij Maure-de-Bretagne (T Nven-Vi- 

laine) konu mij dit belangwekkend feil r kennis.
Het wordt mij door Juffrouw Anw iïourré 

verteld en ik zal maar weinig aan hiuvn dank- 
vollen brief veranderen.

De gezondheid van Juffrouw Bourre, die tot 
alsdan goed was, werd erg in twee maanden tijd 
geschonden. Plotseling ziek gevallen had zij al de 
afwisselingen eener erge ziekte doorgestaan. 
Hare kleuren waren verdwenen, de frischheid 
h a re r  gelaatstint was door bleekheid vervangen, 
de vonk harer oogen was vervallen. Hevige 
stekingen in de zijden, pijnen overal, gedurige 
hoofdpijnen, herhaalde hartkloppingen, maakten 
h a a r  het leven onverdraaglijk. De bleekzucht had 
h a a r  bijna uitgeput en dit alles in twee maanden 
tijds. Dè geneesmiddelen die haar waren voorge- 
schreven geweest konden niets verbeteren en zij 
meende verloren to zijn wanneer men haar aan
raadde de Pink Pillen van Dr. Williams te ge
bruiken.

Zonder te aarzelen,volgle zij de voorgeschrevene 
verpleging voor het gebruik dezer Pillen en zij 
W.at de volgende uitwerking kennen :

Ik  vraag U om verschooning, schrijft zij, U 
niet vroeger de gelukkige uitslagen die de Pink 
Pillen bij mij verwekt hebben, te hebben laten 
k e n n e n ; maar ik had liever wat te wachten 
om over mijne genezing zeker te zijn. Van 
ien eersten tijd af bevond ik mij veel beter 
en alle dagen zag ik mijne kwalen de eene na de 
andere  verdwijnen. De genezing was bijna even

Slotseling als ae toeneming der ziekte : steken in 
e zijden, pijnen, zenuwziekten, hartkloppingen, 

dit alles verdween als tooverij. Het is nu maar 
ten droom of beter het aandenken eener merrie.

Heden heb ik met mijne kleuren eeuen moedigen 
*n voordeeligcn eetlust herwonnen. Mijn bloed 
is hernieuwd. De erge bloedeloosheid, gevolgd 
ioor al de ongelukken die pewoonlijk hij de 
Vrouwen medèkomen, is volstrekt verdwenen. 
Het is mij onmogelijk U mijne erkentenis uit te 
irukken, die voor U oneindig is. Ik ben zoo ge
lukkig de gezondheid te hebben weergevonden 
dat ik van uwe Pillen niet ophoud te spreken en 
ik bid U overal te zeggen dat zij de eeenige 
oorzaak mijner genezing zijn.

DE PINK PILLEN
schenken de gezondheid 
terug in de

De wijze en voorzienige moeders zullen aan 
hunne dochters de Pink Pillen doen nemen.

7.9 ::we dochter bleek, zwak, of met niets ver
moeid, heeft zij hoofdpijnen, ondervindt z ij nier- 
pijnen of zenuwpijn tusschen de ribben, JSijn  
hare maandelijknche zuiveringen achteruit Of
hebeieren zij m ie iliik t 

Dan mooyt gij geen tijd verliezen. Gij moet U 
de Pink Vilten van Dr. Williams bezorgen. Zij 
zullen het lichaam helpen zich regelmatig en 
natuurlijk te ontwikkelen, z ij zullen het bloed 
verrijken en op de wangen den blos der gezond
heid terug roepen. AL gevaar van kwijning en  
van vroeg sterven zal overwonnen zijn.

T W E E  ONDER DUIZEND V O öR B E E L D C N
B r ie f  v a n  e e n e u  D o c to r

M. Parod, doclor der Geneesschool van Parijs 
(7, i a  Mothe plaats, te Limoges). in eenen brief 
aan M. Gablin, schrijft dat hij gelukkig is de 
poerte gevolgen die hij door de 1’ink Pillen voor 
bleeke lieden van Dr. Williams bekomen heeft 
te mogen mededeelen.

Ik verzorgde, zegt hij, eene jonge vrouw die har* 
ouders door de long
tering had verloren: 
zij leed aan zeer erge 
bleekzucht Dank aan 
deze u itm u n te n d e  
Pillen zijn de kleuren 
teruggekomen, de 
e tlust is verwekt en 
de zieke is nu in den 
besten gezondheids
toestand.

Een ander mijner 
kalanten had sedert 
lang hevige heuppij
nen die aan al de ge- 
woone verplegingen 
weerstaan hadden. 
Eene enkele doos 
Pink Pillen heeft 

Jiein van deze pijnlijke ziekte verlost, en hij 
raad hun gebruik aan de personen die h>j ontmo et 

Wat mij aangaat, ik veroorloof U van mijnau 
brief gebruik te maken volgens U wilt.

D E  P IN K  P IL L E N  
geven aan de ouderlingen  

de kracht en de 
gezondheid der jonkheid terug.

I N K
O U R

ï ë e r s  o n  n e s
A L E S

Daar de grondregel dezer verpleging in de 
hernieuwing des bloeds en de versterking der 
zenuwen bestaat spreidt hare werking zich tot 
vele ziekten u i t : bloedgebrek, zinking, heuppijn, 
zenuwpijn, lamheid, onregelmatigheid der voort
beweging, St. Veits dans, hoofopijnen, zenuw
kwaal, kliergezwel, enz. De Pink Pillen geven 
aan een bleek gelaat zijne schoone kleuren terug, 
werken tegen alle verzwakkingen en hebben e»ne 
krachtige werking tegen al de ziekten die door 
natuurlijke of geestelijke overdrevenheid voort
komen.

Koopbaar bij alle apothekers en in de bewaar* 
plaats voor België : bij M. A. Derneville, apothe
ker, 6*>, Waterloolaan, Brussel. Prijs : 3 fr. 50 per
doos of 17 fr. 50 per 6 doozen, franco tegen post
wissel.

Hondstr. — 95. Levenloos kind mannelijk ge
slacht G eete .— 96. Arthur Vandoorne, 4 1 /2 j. 
z. v. Ivo en Lannoo Ursula Boschraolens.

SCHEEPVA ART van ISEGHEM.
Breydelsgenootschap, van Charles Depaepe, 

ladende zavel voor Kortrijk. — Le canal de 
R oulers, buurtschip van Henri Dewilde met aller
lei waren voor verscheidene. — Een schip met 
machienekolen voor Demeester. (Rousselare).

tand  van
G E B O O R T E N

Gentil Omer Vincent, z. v. Laonard en Maria 
Ludovica Casteele. — Gerardus Arthur Verhelle, 
z. v. Carolus Ludovicusen Juliana Mestdagh. — 
Augusta Maria Vercruysse, d. v. Petrus Domin. 
<n Maria Leonia Pattyn. — Clementina 
Vandoorne, d. y. H uberten  Louise Goethals. — 
Achiel August Deschuyter, z. v. Henri en Barb. 
Th. Vanhaverbeke. — Josef Alphons Bouckuyt, 
z. v. Henri eu Mathiide Deconinck. — Magda- 
lena Degrande, d. v. Aloïs en Lucie Elodie 
Verscheure. — Cyriel Remi D’heygers, z. v. Julius 
en Maria Theresia Wyfïels. =  Achiel Odil Kint, 
z. v. Julius en Leonia Claerhout. — Julia Maria 
Craeynest, d. v. Camillus en Maria Leonia Goe- 
maere.

H U W E L I J K E N  :
Pieter Aloïs Seynaeve, vuurmaker, 30 j .  won. 

te Oyghem, en Celina Maria Vandekerckhove, 
kantw. 21 j. van Lier. — Victor Docoghe, 32 j. 
van Meulebeke, en Maria Eugenia Verschoot, 
kantw. 27 j. van hier. — Triphon Declerck, 
beenhouwer 23 j. en Maria Anna Alida Soher- 
pereel, naaister, 21 j. beide van hier.

S T E F G E  V A L L E N :

Maria Ludovica Pikavet, huish. 44 j .  huisvr. 
Camille Vanhaverbeke. — Helena Alice Loncke,
2 1/2 j .  d. v. Karei Louis en Natalia Am eye.— 
Stephania Wyffels, 5 m. d. v. Emile en Elodie 
Eulalie Mullebrouck. — Victor Vantorre, werkm.
34 j. man van Pharaïlde Maria Noppe, wonende 
te Meulebeke. — Floribert Deprez, 2 m. z. v. 
Theophiel en Eugenia Vandermaele. — Henri 
Beernaert, 5 j. z. v. Leo en Emilie Hennebo. — 
Valentina Delgat, 5 m. d. v. Karei Louis en 
Pharaïldis P o lle t.— Melanie Bouckuyt, huisvr.
74 j. we Petrus Dedeckere en Petrus Corneillie.

OPENBARE VERKOOPING
V A N  E E N E

H O F S T E D E
Woonhuizen, Zaailanden en Meersch

T E  I S B G H K M .

wanhopigste gevallen.
De Pink Pillen zijn te koop bij MM. I  Yerbamme en A. Rodenbach, Apothekers te Iseghem.

De Notaris LE CORBESIER te Iseghem, zal, 
in uitvoering van een vonnis uitgesproken door 
de Rechtbank van eersten aanleg te Kortrijk van 
den 2deD Maart 1899, en met tusschenkomst van 
de Notarissen VaSIDEMOORTELE te Iseghem, 
en BAERT te Meulebeke, overgaan tot de open
bare verkooping van de hierna aangeduide 
onroerende goederen :

E erste koop.
Eene HOFPLAATS, boomgaard, hovenierhof 

en zaailand, groot 2 hektaren 8 aren 55 centi
aren. Boomprijs, 576 fr.

Ingesteld 8150 fr.
Tweede koop.

Eene partij ZAAILAND en bosch, groot 68 
aren 80 centiaren. Boomprijs, 240 fr.

Ingesteld 2025 fr.
Derde koop.

Eene partij ZAAILAND en bosch, groot 43 
aren.

Ingesteld 825 fr.
Vierde koop.

Eene partij ZAAILAND en bosch, groot 57 
aren 80 centiaren. Boomprijs, 80 fr.

Ingesteld 1600 fr.
Vijfde koop.

Eene TWEEWOONST en land. groot 11 aren
85 centiaren, gebruikt door Aloys Pattyn  mits
5 fr. te  maande, en Camiel Desmet mits 8 fr. te 
maande.

Ingesteld 1600 Ir.
Zesde koop.

Een partij ZAAILAND en uitweg, groot 31 
aren.

Ingesteld 1325 fr.
Zevende koop.

Eene partij ZAAILAND, groot 95 aren 70 
centiaren. Boomprijs, 22 fr.

Ingesteld 3725 fr.
Achtste koop.

Eene partij ZAAILAND en meersch, groot
1 hektare 9 aren.

Ingesteld 2825 fr.
Negende koop.

Eene partij ZAAILAND, groot 64 aren 45 
centiaren. Boomprijs, 20 fr.

Ingesteld 2025 fr.
Tiende koop.

Een perceel MEERSCH, groot 21 aren 20 
centiaren.

Ingesteld 400 fr.

De koopen een, twee, drij, vier, zes, zeven,

acht, negen en tien maken te samen uit eene 
schoone hofstede, groot 6 hektaren 99 aren 50 
centiaren, gebruikt door den medeverkooper 
Aloys Vanderheeren to t den 1 Oktober 1902.

Elfde koop.
Een WOONHUIS met hovenierhof, staande en 

gelegen in de K ortrijkstraat te Iseghem, groot
3 aren 26 centiaren, gebruikt door Francies 
Wallaert mits 163 fr. bij jare lastevrij.

Ingesteld 3000 fr.
(Breeder beschreven bij uithangende plakbrieven).

MET RECHT VAN SAMENVOEGING.

ZITTINGEN.
OVERSLAG op Donderdag 18 Mei,

telkens om 2 ure des namiddags te Iseghem, 
in DE PEERE, bij Frans Ghckiere.

Een half ten honderdon Instelpenning.

Jaarlijksche Venditie 
van

GEZAAGD HOUT
en andere hou tw aren ,

TE EMELGHEM,
bij Sint-Jan.

De Notaris LË CORBESIER te Iseghem, zal op 
Maandag 22 Mei 1899, zijndeTWtlfciDEN SINK
SENDAG, om 2 ure des namiddags juist, open
baar verkoopen, ten verzoeke en bij den huize 
van Charles Van Groenweghe te Emelghem, 
tusschen den Lijster en S in t-Jan :

10 Koopen vijfkw artplanken,
50 Berd van verschillig lengte en dikte
10 n K isteberd,
10 n K ortew aagtram enentraainplanken
50 n Kosten, harde en zachte,
25 » Tuinstaken,
6 » Karresnakken,
7 » Kortewagens,
15 Koopen Brandhout.

Met 3 maanden tijd van betaling.

De geneesteen schrijven het Yoor.
Niemand kent beter de moeielijklieid en den 

last een kind op te  brengen dan de m oeder of 
de mem.

Wij moeten hen de ta lrijke te bestrijden 
ziekteteekens niet bekend maken, zooals storing 
der verteringsorganen, onregelm atige spijsver
tering der darm en, algem eene ongesteldheid 
tengevolge van de welke het kind gedurig 
schreeuw t en eene gestadige oorzaak van 
bekom mering voor de ouders is.

Indien gij aan eenen geneesheer vraagt, wat 
de Scott’s Emulsie vooreen ziekelijk kind doen 
kan, zal hij steeds antwoorden dat deze toebe
reiding, van eersten  rang, m eer zal verrichten 

om de moeielijke spijs
vertering te overwinnen, 
eene gezonde voeding 
te verzekeren en de 
algem eene herstelling te 
verwekken dan welkdanig 
middel ook.

In het hier onder voor
gesteld geval, zult gij een 
doorslaand bewijs vinden 
van hetgeen de Scott’s 

|Em nlsie kan doen voor 
de kindertjes en gij zult 
opmerken dat deze toe
bereiding ondersteund

Chariotte l ë  « w ie  werd door verscheidene 
geneesheeren, in deze gelegenheid geraadpleegd.

Levallois-Perret (Seine), Frankrijk, 20 Juni 1897.
Mijnheer, Ik aanzie het<als een plicht u met den uitslag 

bekend te maken, bekomen door het gebruik van de 
Scott’s Emulsie.

Mijn kind, dat ik bij eene voedster uit. besteed had, was 
er zoo slecht verzorgd, dat ik het er moest gaan afhalen, 
te laat, helaas 1 want het was in zulkdanigen staat van 
verzwakking dat wij oprecht in bekommerd waren.

Verscheidene geneesheeren door ons geraadpleegd, 
verklaarden dat enkel eene herstellende voeding het kind 
redden kon en de Scott’s Emulsie werd voorge- 
ichreven, beurtelings met goede melk.

Mijn dochtertje, dat het weinige voedsel weigerde of 
dikwijls overgaf, melk, vleeschsap, en eieren, dat wij haar 
wilden doen nemen, was op uwe toebereiding die zij 
gemakkelijk verteerde, verlekkerd: Wij gaven er haar dus 
regelmatig en ik mag u verzekeren dat het aan de 
weldoende gevolgen uwer toebereiding is, dat wij het 
leven te danken hebban van ons bemind kind, waarvan ik 
het genoegen heb u hier eene photographie op te sturen.

U de toelating gevend dezen btief af te kondigen, gelief 
eni. M. Le Come. 61, ree de CirmeiU».

W e l Opgelet!
Mr en Mm" MAURICE MEIER

Chirurgiens-Tandmeesters-Specialisten

Moscroenstraat, N° 2, KORTRIJK
op den hoek bij het gevang

hebben de eer het geacht publiek bekend te maken 
dat zij met al die Densisten, rondloopers van huis 
tot huis rondgaan om werk af te smeeken het zij 
oud of jong de zelfde naam dragende of niet in 
geen commercialen betreking mede zijn dat M' en 
Mme Maurice MEIER geen gebruik maken van 
rond te loopen maar wel gelijk gewoonte te raad-

E legen zijn in hunne oude woonst wat niet elderg 
estaat als te KORTRIJK, HOEK VAN DE 

MOSCROENSTRAAT, N° 2, huis met Koetspoort 
bij het gevang het oudste huis van Dentist t* 
K o rtrijk  wat gesticht is in (1884) die in Kortrijk 
komt voor Mr en Min* Maurice MEIER te raadple
gen zwigt u dan voor die mannen met hunne witto 
kiels die onze kalanten met geweld elders willen 
brengen dus laat u niet misleiden zoolang gij aan 
het gevang niet zijt ziet gij ons huis niet dus voor 
alle misgrepen voor te komen vraagt naar het 
gevang daar zult gij zien den hoek der MOS
CROENSTRAAT, N° 2, huis met koetspoort dat 
is bij M' EN Mme MAURICE MEIER.

Mr en Mme MAURICE MEIER hebben geen 
broeder, geen zoon, geen bloedverwanten of 
geen domestieken die hun huis vertegenwoor
digen.



Te bekomen bij J . DOOMS, Rousselarestraat en 
Jacques DE BUSSCHERE, St Hiloniusstraat

H andboek van den H . A nton ius,
schoon boekdeel van 595 bl. zwarten band fr. 1,00

Werken van E. H. PROSPER, Capucien.
GEBEDEN & GEZANGEN (met muziek) 

bijzondere uitgaaf voor kinderen 0,15
NOVENE, Lezingen en Oefeningen over 

het leven, de deugden en de voorrechten 
van den H. Antonius (92 bl.) 0,20

DERTIENDAAGSCHE OEFENINGEN,
De groote macht van den II. Antonius, 
bewezen door oude en hedendaagsche 
feiten (146 bl.) 0,25

V E L O S  p e r  o cca s ie
TE KOOP IN ZEER GOEDEN STAAT 

te beginnen van a f 5 0  f r s .  
bij LOUIS VANDAELE

FABRICANT van Velos, Legbetn.

Groote Verwerij
O. SCH IPPEFG ES

zonder weerga voor het verwen van 
katoenen, wollen en zijden stoffen.

Vertegenwoordigd door
Mevrouw E. HEYRINCK-DE MUELEMERE,

Kruisstraat 3, te Iseghem. i
.1

Verwing. — Drooge rein'ging. 
B i jz o n d e r  z w a r t  v o o r  ro u w .

In ’t nitttw wasschen. — Ont glanzen 
en lereiden.

65 Bijhuizen in België.

gestich t in 1881.

1. SPAARKAS. Intrest aan drie en 
een vierde ten honderd tot 5000 fr.

2. Uitgifte van obligatien met zes- 
maandelijksche intrestcouponsaan 
3 1/4 t. % ; terugbetaling aan pari.

3. Leeningen op onroerende goe
deren.

Agentschap te Iseghem, ten huize van 
Al. V E T lllA M M E -1M P E .

Groote S toom verw erij

J u f v r o u w  EMMA. R E I I E R
33, M arktstraat, 33

I S E G H E M .
Verwerij volgens staal van alle slach van 

gemaakte kleedingstukken van 
alle kleuren.

Bijzonder zw art voor rouw e.
Wassching in ’t drooge van 

bal- en soiréecostuimen en alle s'ach van 
bleeke en gekleurde toiletten.

In ’t nieuw ivasscheri van gordijnt n,stors, 
tapijten, carpetten wollesargioi enz. 

Men begeeft zich ten huize voor het aidoen 
der st( ffen van zetels, sioe'en , enz. 

Goed bezorgd werk. P rijzen  beneden 
alle concurentie.

Groote keus van llocmenmandm , vazen 
en posturen en alle andere fantaisie 
artikelen.

Aan zeer genadige p rijzen .

Men vraag t SNIJDER kennende ten 
vollen zijn am bacht en tw ee BOTTIE- 
NENSTEKSTERS voor op den w inkel 
te  w erk en  bij Louis KESTELOOT

Goeden loon.

In den loop der MAAND MEI zal er door
’t ambt van W HUBERT VAN DE MOORTELE,
Notaris te Iseghem, eene venditie plaatshebben 
te Iseghem van

200 koopen 
extra schoone Beuken,

ten verzoeke van de 
Heeren Beauprez en Dequeker te Pol inckhove en
4 0  K oopen zw are Olmen B oom en,

dienstig voor wagenmakers.

Men vraagt GOEDE SCHOENMAKERS 
bij E. VEREEC K E,

Rue Mexico, 2, RIJSEL.

Allen die hun profijt beminnen 
en schoone, sterke en goedkoope 
schoenen willen dragen, gaan bij

DEVO S-JANSSENS
K ruisstraat, Iseghem ,

gij zult daar vinden a’.le slach van schoenen voor 
den winter en den zomer, werk- en prachtschoe- 
nen in aPe vormen, wmlerpantoufels te beginnen 
aan 2,50 fr. en daar boven, mansbottinen te 
beginnen aan 7,65 fr. zeer sterk.

Alle de artikels worden er gemaakt en verkocht 
aan den prijs der leveringenin het groot.

Het huis bijzonder gekend om zijne fijne en 
rijke  schoenen, heeft sedert 1893 twee uitvin- 
dings Brevets bekomen; Diplomas en Medaillen 
in de w ereldtentoonstellingen van Antwerpen 
1894, Amsterdam 1895, Brussel 1897, en te 
Blankenberghe Eerediploina m et groote onder
scheiding in 1898.

Beveelt zich ook voor het maken van schoenen 
voor gebrekkelijke voeten.

Uit te r hand te koopen
een schoone en kloeke tilburij, kappe in beste 
kwaliteit van leder, onlangs nieuwe wielen. Zich 
te bevragen ten bureele van dit blad.

Ten onzen bureele is te bekomen :

SlacMer zijner
Drama in 5 bedrijven

ZEGER MAERTEN
Drama in 4  B edrijven

ELLENDELING
Drama in 3 Bedrijven

door Dr J . GITS. — dL ï̂ r. ’t stuit.

Te bekomen bij

F d Blom m e-Loosveldt
Wijngaardstraat, ISEGHEM.

Alle slach van menagie stoven, te 
beginnen van 22 franks.

Trouwe bediening.

van alle landen, zelfs de rneeA 
r a gewone, voor priesterlijke roa. 
- pingen van arme kinderen,

v  ’ m .X  Kostbare godsdienstige 
gedenkenissen in ver-

postze-
gel* aan het \  ^  

WERK VAN 
BETHLEHEM

Hontzen-Moresnet (Luik), 
of aan Juffer Blancquaert 
te Cortenbergh (Brabant).

wisseling gegeven, 
Vraagt inlieh

tingen ot 
zend

VERANDERING van WOONST.

J. D e ld a e le -  V a n n e s te
Marmer- en Steenhouwer te Rousse’are, maakt 
het geacht publiek Lekend dat met 1" JU LI 1898, 
hij zich vestigt Aidoijesteenweg, n° 48 in het 
huis en werkplaatsen thans gebruikt door M. 
Constant Coussé-Bostoen.

Hij beveelt zich opnieuw aan de goede gunst 
van eenieder welker bevelen hij steeds met de 
meeste zorg en genadige prijs zal uitvoeren om 
het vertrouwen van allen weerdig te worden.

Wilt gij op eenige dagen genezen 
zijn van zilte, uitslag, puisten , kortom 
van alle zoogezeide ongeneesbare vel- 
ziekten, gaat naar de ’Apotheek van

A rth u r Rodenbach
op den hoek van de markt te ISEGHEM,

en vraagt de ZILTSIROOP en ZILTE* 
ZALF Alfons Destoop-Messiaen.

De ondergeteekende bekend op eenige dagen 
tijd van de ZILTE genezen te zijn door het ge
bruiken der Zïltezalf en Ziltesiroop van Alfons 
Destoop.

DRÜAST,
Poststraat, Brussel.

Flauw e gezondheid 
Flauw te van bloed

I J z e r  C h o co la d e
van DT V A N  E E C K E , Iseghem.

JP u rgeer C h o co la d e
0,50 cent. de Pak 

5 csüfciemea per croquet voor kinderen.

GEZONDHEIDS CHOCOLADE n° 1

gewaarborgd aan 1,25 de 1/2 kilo
te bekomen bij Apothekers Rodenbach 

en Verhamme, Iseghem.

Men vraagt re iz iger bij voorkeur op commissie.

S T A U F F E R ’S M E L K B L O E M
(Farine Lactée Staufïer)

Doelmatig voedsel Yoor kleine kinderen,
Waarvan de basis de goede melk van onze 

vlaamsche koeien is.
Dépot in de Apotheek :

A . R o d e n b a c h , g ro o te  m a r k t ,  I s e g h e m .

* STOOMFABRIEK TOT OLSENE.
O u d  h u is  L a n g e r a e r t - S a n t e n s .

A. Combes-Verbeke
Bouwmeester — Ondernemer, 

I s e g h e m .

Gewone en Prachtmeubelen in alle 
slach van hout — Schrijnwerk — Tim
merwerk — Bureel- en Schoolmeubels 
— Mekanieke Stors — Alle slach van 
Parquetten op bitüme en roostering.l

 ̂ - ''MÈSf
:V a *v v .

BELANGRIJK BERICHT.

T A N D E N  
M . &  ffl" M. M EIER
Bijzondere Chirurgijns Tandmeesters-Specialisten 

Gediplomeerd door de Belgische Gezondheids-Commissie, 
Gebreveteerd bij Koninklijk besluit, 

vereerd  door de geestelijkheid  en de kloosters.

hoek der M oskroenstraat, 2 K o r t r i j k .
kunnen geraadpleegd wórden vooi-al wat de tandheelkunde betreft. Genezing voor alle pijnlijke 
tanden: plombeeren der holle tanden; rechtzetten der ongeregelde tanden voor alle ouderdom. Het 
plaatsen van de kunsttanden geschied zonder de minste pijn en de oude tanden en wortels hebben 
niet van doen uitgetrokken te worden. Met de kunsttanden, komende uit het huis van Mr en M,n' 
Maurice MEIER, kan men de hardste spijzen knabbelen en de spraak verklaart. Deze tanden worden 
geplaats zonder platen, zonder haken en zonder veeren, men kan ook niet zien noch aan den worm 
noch aan den glans dat het kunsttanden zijn. Mr en Mme MAURICE MEIER ondernemen ook de 
herstelling van alle mislukte gebijten en vermaken ze volgens hun nieuw stelsel waarvoor zij 
gebreveteerd zijn.

K unsttanden te beginnen van af 5 frank  
V olledige gebijten  van af 100 frank  en hooger

Al de kunsttanden en gebijten  kom ende u it de laborato ire  van Mr en M“* 
M aurice M EIER, zijn verzekerd  voor het leven.

Te raadplegen alle dagen van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uren uitgezonderd de zon- en hoogdagen.

2 , M o s c r o e n s t r a a t , 2 ,
op den hoek bij het gevang , huis m et k o e tsp o o rt, K ortrijk .

Wekelijksche Markten.
KORTRIJK

Tarwe heet. fr.
Rogge .
Haver
koolzaadolie 100k"
Lynzaadolie 100 k‘" —,— a 40.00 
Aardappels . 4,50 a 5,00
Boter per 1/2 Kilo 1,09 a 1,13 
Eiers per 25 . 1,55 a 1,60
Suikerijboonen beschik. . 10,00 

id.

1 Mei 24 April
15,00 a 16,00 l 15,50 a 17.00
11,50 a 12,00 11,50 a 12,00
15,50a l 6,00 1 15,50 a 16,00 

a 46,00 45,50 a 46,00
40,00 a 41,00

5,00 a 5,50
1,15 a 1,27
1,50 a 1.55

a 00,00 
a 00,00

Veemarkt Kortrijk 1 Mei per kilogr. op voet. 
131 veerzen 1 'kw . 0,71 2* kw. 0,00 3*kw. 0,53 

17 ossen 0,71 0,00 o’53
204 koeien 0,67 0,00 3’ 50

64 stieren 0.68 0,00 0,50
ROUSSELARE

W it.tarwe 100 k°* 
Roode Tarwe . 
Rogge .
Haver 
Boonen . 
Aardappelen . 
Boter per Kilo 
Eieren per 25

S Hei

00,00 a 00,00 
0,00 a 0,00 

00,00 a 00.00 
16,50 a 16,75 
00,00 a ^0,00 

5,00 a 5,50 
2,20 
1,60

25 April

2,00  a 
1,50 a

Suikeryboonen beschik. 15 25 
Suikeryboonen 1899 . a 14,25
Viggens . . 00,00  a 00,00
koolzaadolie 100k'" 00,00  a 00,00 
Lynzaadolie 100 00,00 a 00,00

BEFNZE 19 April
Aardappelen 100 k. 4,00 a 5,00 
Boter per kilo 2,00 a 2,45 
Eieren de 26 . 145 a 1,54
Hespe de kilo l ,36 a 1 ,45 
V iggens. . 26,00 a 36,00
zwijngelkal.100 k. 1 kw. 35,00 a 40,00

n 2' kw. 20,00 a 25,00
n 3* kw. 15,00 a 20,00
n 4* kw. 8,00 a 10,00

> a 
, a 
1 a

17.00 a
17.00 a 
4,75 a 
2,00 a 
1,50 a

00,00 a 
, a

25.00 a 
. a 
. a

17,25
17.50 

5,00 
2,20 
1,55

15.50
14.00 
00,00
45.50
40.00

2.45
1.45
1.45 

33,00

THIELT
Tarwe den hectol. 
Roode Tarwe 
Rogge .
Haver 100 kilos 
Boekweit
Vlas de 3 kilos . 
Kroten .
Aardappelen 100 kilos 
Boter de kilo 
Eieren de 25 
Verkens ’t stuk 
Hespe de kilo

WAREGHEM
Vlas 1* kw. per kilo 

» 2* „ .
» 3* .

Werk per kilo 
Aardappelen 
Boter per kilo

4 Mei
. 13,25

. a 11,75 
— a 9,50 

. 15 50
00,00 

2,80 
00,00
. 5,25 

2,09 
1,55

00.00 a 30,00 
. 1,40

29 April
1,05 a 1,15 
0,90 a 
0,80 a 
0,45 a 
3,00 a

1,00
0,90
0,50
4,50

. 1,90 a 2,25
AUDENAERDE 4 Mei

Haver . . . 1 6 ,5 0
Aardappelen per 100 k. 5,12 
Boter de kilo . . 2,17
Eieren per 25 . . ],32
Verkens . . . 28,50
Konijnen . . . .  2,75
Hespe de kilo . . 1,37

26 April
4.00 a 5,00
2.00 a
1.36 a
1.36 a

25.00 a
30.00 a 35,00 
20,0ö a 25,00
15.00 a 20,00
8.00 a 10,00

27 April
12.75 
11.00
9.00

15.75 
00,00

2,85
00,00

5.00 
. a 2,18

1,50 
, a 30,00 

1,45 
23 April 

1,05 a 1,15 
0,90 a 
0,80 a 
0,45 a
3.00 a 
1,90 a

1,00
0.90
0,50
4,50
2,25

LEUVEÏÏ
Tarwe 100 k.nieuw* 

» handels » 
Rogge nieuwe 

» handels 
Haver

1 Mei
16,00 a 15.00 

. 16.50
13.50 a 14.00 

. a 13.75 
a 17.00

» voorbrouwers 00.00  a 17.00 
Geerst . . 17.00 a 17.50
Tarwebloem . 00.00 a 22.00
Tarwemeel . . 11.50
Koolzaadolie per hectol. 50.00 

* geklaarde 55.00
Lijnzaadolie . . . 40.00
Koolzaad . 00.00 a 00 .00
Lijnzaad . . . 00.00
Klaverzaad nieuw 100 k. — a —
Koolzaadkoeken 
Lijnzaadkoeken 
Aardappelen . 
Strooi .
Hooi
Boter per kilo 
Eieren de 26

00.00 a 15.00 
00.00 a 19.00 

. 0.00 a 5.00 
. 3.00
. 5.50
. 1.90
. 1.80 1

Veemarkt Antwerpen
105 ossen 1* kw. 0.80 
102 koeien 0.00

20 veerzen 0.75
45 stieren 0.70

6 kalveren 1.08

27 April 
* .
a 4,87 
a 2,27 
a 1,45 
a 32,00 
a 2,75 
a 1,48

5 Mei
16.00 a 17,00 
00,00  a 16,50 
13,50 a 14,00 
00,00 a 13,75

, a 17,00 
, a 17,50

17.00 a 17,50
22,00 
11,00 

00,00 50,00
55.00
40.00 

00,00 a CO,03
00,00
a

03.00 a 15,00 
00,00  a 19,00

, a o , 0 j  

0,03 a 3,00 
0,03 a 5,50 

1,90 
1,80

Mei
0.60
0.00
0.55
0.50
0.88

Beurs van B russel 4  Mei
Belgische 3 p. c.

, 2 1/2 p c
Annuiteiten 4 1/2 

4 
3

Gemeentekr. 4 1<2 
, 108 4

3
, 3 ./• 18C1 —,— 
, 3 - /. 1863 103 25 

Antwerp» 1887 2 1/3 104,00

99,60
90,00

98,25
117,00
107,85

Brussel 1886 2 1/2 105 75
Gent 1896 2 p. c.  ' 
Luik 1853 2 1/2 90,

,  1897 2 p. c. 86*50

Oostende premie 1. —’ 
» .  2 1 /2 1 8 9 8 - ,-

bchaarbeek 83,00
Congo-leening 92^50
Buurtspoorweg 3 96,25

, 21/2 111,50


