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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 r n s ,

Roussel nar straat,
en in alle Postkantoren.

Verschijnende Eiken Zaterdag.

GODSDIENST, MOEDERTAAL, 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 
m de Gazette overgenomen.

De Annoncen voor Belgie, uitgeno
men West-Vlaanderen, alsmede voor 
alle vreemde landen, worden uitsluite- 
lijk ontvangen door l ’O f f ic e  d e P u - 
b l ic it é , te Brussel, Madeleinestr. n 46

Staats Overzicht.
Gespannen toestand tusschen 

F ran k rijk  en Engeland.
Er is sedert eenige dagen een 

ernstig verschil tusschen Engeland 
en Frankrijk nopens het bezit van 
Fashoda, en de oneenigheid duurt 
ongelukkiglijk maar altijd voort.

Fashoda is eene stad op den Witten 
Nijl gelegen. Na den veldslag van 
Ondurman dien de Engelschen op de 
Soudaneezen wonnen, w ierdde stad, 
door een fransche verkennings expe
ditie bezet met kapitein Marchand 
aan ’t hoofd, en zoo wierd aan de 
Engelschen den weg versperd naar 
hunne bezittingen van Ouganda, 
evenals naar de Evenaarsmeeren en 
verder naar de Kaapkoloniën. Enge
land bedreigt Frankrijk geweld te 
zullen gebruiken, indien de Franschen 
Fashoda niet willen ontruimen. Fran
krijk biedt tot heden weerstand.

In al de fransche krijgshavens 
wordt de bewapening met groote 
haast voortgezet. De troepen der 
marine worden uit het b i n n e n l a n d  
geroepen om de verdedigingswerken 
der kunst te gaan bezetten. Met de 
thans genomen maatregels, denkt 
men gereed te zijn om den vijand te 
kunnen antwoorden binnen de drie 
eerste dagen der mobilisatie.

De oorlogschepen worden volledig 
uitgerust en uit Nantes wordt zelfs 
gemeld dat de verdedigingsafdeel- 
ing der kust op oorlogsvoet gebracht 
wordt.

Twee Parijzer dagbladen, de Paine  
en de Presse, deelen het volgende 
geruchtmakend telegram mede uit 
Brest, 20 October:

Er loopt hier een onrustwekkend 
n ieuw s; het Engelsche kanaal-eska- 
der kruist op de Fransche kust, voor 
het eiland Ouessant.

Het eskader heeft onlangs voor 6 
maanden voorraad ingenomen te 
Plymouth.

Het zijn de grootste schepen der 
Engelsche vloot, groote slagschepen 
van 15000 ton, de Hannibal, Jupiter, 
Magnificen' Majestic, Mars Prince 
Georges, Repulse en Resolution. 
verder de groote kruisers Blache en 
Diadem, drie kruisers van tweede 
klas en een achttal lichte vaartuigen. 
Te Brest heerscht de grootste ont
roering,

O orlogtoebereidsels.
Volgens de bevelen door den 

franschen minister van zeewezen 
gegeven, zijn maandag te Gherbourg 
talrijke troepen aangekomen; in het 
scheepsarsenaal aldaar wierd er 
zondag ieverig gewerkt. In verschil
lende zeesteden worden kazernemen- 
ten opgericht.

In Engeland ook blijft men niet 
onledig. Al de scheepsofficiers, in 
beschikbaarheid of in verlof, hebben 
bericht gekregen dat zij zich moeten 
gereed houden om dienst te nemen 
aan boord der reserveschepen. Te 
Portsmouth worden nieuwe kolende
pots ingericht.

ige tooneelen te Pari js .
Ter gelegenheid der heropening der Kamers 

waren er dijnsdag te Parijs bijzondere voorzorgs
maatregelen genomen. V an ’s middags waren al 
de straten die naar het Palais Bourbon leiden 
door de politie en het leger afgesloten.

Toen ten 2 ure de afgeveerdigden begonnen aan 
te komen, werd er geroepen : * Leve het leger! 
Weg met Brisson 1 Weg met de jo d en ! » De kuras- 
siers moesten verscheidene malen het volk char- 
geeren om de place de la Concorde en de aanpa
lende straten vrij te houden.

Toen de zitting geopend was legde M. Peytral 
minister van financiën de begrooting neer voor 
1899. De voorzitter M. Deschanel, las de lijst der 
aangekondigde ondervragingen en gaf het woord 
aan M. Brisson. Toen hij de tribuun beklom riep 
men : « Ontslag! ontslag! » M. Brisson zegt dat 
hij de zaak Dreyfus aan het oordeel van het 
verbrekingshof heeft onderworpen.

Op dit oogenblik ontstaat eene woordenwisse
ling tusschen MM. Basly en Pauhn Mery die 
handgemeen worden. Al de afgeveerdigden staan 
recht en verzetten zich tegen de houding van 
hunne collega’s ; intusschen worden de vechters 
gescheiden.

M. Deschanel schandvlekt de houding van de 
twee afgeveerdigden.

M. Deroulède verwijt de regeering bet gezag 
overweldigd te hebben met slinksche middelen.

De generaal Chanoine staat recht, hij herinnert 
in wefke voorwaarden hij het ambt van minister 
van oorlog aanveerd heeft; hij verklaart dat zijne 
denkwijze in niets verschilt met deze van zijne 
voorgangers. (Toejuichingen gedurende meer dan 
vijf minuten). Na deze betooging herneemt de 
minister het woord en verklaart dat, als bewaar
der van de eer van het leger, hij zijn ontslag geeft. 
(Daverende toejuichingen).

De generaal verlaat de zaal.
M. Brisson  laakt de handelwijze van generaal 

Chanoine die, zegt hij, buiten alle gewone ge
bruiken zijn ontslag geeft te midden de kamer. 
( Toejuichingen op vele banhen, strenge onderbre
kingen rechts) Men  roept: « E r is geen gouverne
ment m eer! »

M . Brisson  verklaart dat het gouvernement 
gaat beraadslagen. (Nieuwe toejuichingen.)

De zitting wordt opgeschorst.
** *

Gedurende de opschorsing is men M. Faure 
gaan melden dat generaal Chanoine zijn ontslag 
gegeven had. — Rond de kamer spreekt men 
schande over de houding van generaal Chanoine.

M. Baudry d'Asson zegt dat hij bij ’t herne
men der zitting zal vragen dat den voorzitter M. 
Brisson en zijne ministers in beschuldiging ge
steld worden.

** *
Bij het hernemen der zitting beklimt M. Bris

son het spreekgestoelte en wordt toegejuicht.
M. Brisson  zegt: « Het onregelmatig ontslag 

van generaal Chanoine is aanveerd, M. Felix 
Faure zal dezen avond den tusschen tij digen mi
nister van oorlog aanwijzen. » Hij stelt de verda
ging der bespreking voor, ten einde de overhand 
te verzekeren der burgerlijke macht op de mili
taire macht.

M. Be Mun zegt dat het onmogelijk is dat de 
kamer uiteen ga, zonder juiste uitleggingen. 
(Het helsch rumoer begint opnieuw). Men 
spreekt, zegt M. de Mun, van een m ilitair kom- 
plot. Ja, roept eene stem, Chanoine was er het 
hoofd van!

M. Be Mun. Wij vragen de namen van de le
den van dat komplot; wij vragen bewijzen. Spre
ker stelt een dagorde voor, ten voordeele van 
’t  leger.

M . Baudry d ’Asson zegt dat het gouverne
ment het leger beleedigt en vraagt dat het minis
terie in beschuldiging gesteld worde. ( Gelach 
links.)

Verscheidene dagorden worden voorgesteld 
onder een oorverdoovend gerucht.

M. Cavaignac beklimt het spreekgestoelte. 
(Geroep : B esavel!  B esavel!  Be valschaard) 
Hij verklaart dat eene onmiddeüjke bespreking 
noodig is. Als minister van oorlog, heb ik de 
voorrechten van ’t burgerlijk gezag bevestigt. 
( Gemor) Hij verlaat de tribuin onder gelach en 
bespotting.

Men stemt eindelijk de dagorde van M. Ribot 
luidende als volgt : « De Kamer, den voorrang 
bevestigende van het burgerlijk gezag op het 
militaire gezag en vertrouwende op het leger, dat 
de getrouwe onderhouder is der wetten van de 
Republiek, gaat over... enz.

De zitting eindigt ten 8 ure 35 te midden van 
eenen ongehoorden harrewar.

M. Felix Faure heeft het ontslag van het 
ministerie aanveerd.

Hoe zal dit alles eindigen? Arm F rankrijk!

.A JPttO JPO S
VAN DEN

EERW. HEER DAEBS.
Eerweerde Heer Daens, priester en gewezen 

volksvertegenwoordiger te Aalst, gaat naar Brus- 
el wonen.

Sommige groene gazetten hebben deze woonst- 
verandering op eene geheele valsche maniere 
uitgeleid.

« Pastor (?) Daens, schrijft er een, is bestuurder 
i benoemd van het klooster der rijke Damen der 
t- Visitatie in de Poststraat te Schaarbeek, bij 
“ Brussel.»

Dat en is g?en waar.
Bestierder zijn van een klooster is aangesteld 

worden als een leidsman, de raadgever van die 
ji„„^iwi.jiugeu eu van nunne leerlingen, als zij er 
nebben , hetgeen het geval is met de « Damen der 
Visitatie». Welnu, Priester Daens en mag in 
geene betrekking zijn met de Zusters en hare leer
lingen. Priester Daens mag misse lezen in hunne 
kapel — en daarmeê al. Zijne zoogezegde benoe
ming en strekt niet verder.

Uit die omstandigheid volgt dat al de besluit- 
selen die sommige groene gazetten trokken uit de 
verhuizing van Eerweerde Heer Daens valsch zijn 
en van geener weerde.

Die gazetten gaven « de benoeming » van Eerw. 
Heer Daens uit als «tne soorte van goedkeuring 
mn het politiek gedrag van dezen priester, door 
Zijne Eminentie de kardinaal aartsbisschop van 
Hechelen. Daar en is niets van.

Tot nu toe miek Eerweerde Heer Daens deel 
’an het Bisdom Gent. Monseigneur Stillemans, 
•isschop van Gent, heeft Eerweerde Heer Daens 
Iersehillige maatregelen toegepast: alzoo mocht 
Serweerde Heer Daens geene misse meer doen in 
tene openbare bidplaats van het Bisdom. Enlaatst- 
naal wierd het den Eerweerden Heer Daens ge- 
lurende eene maand verboden het Heilig Misoffer 
ip te dragen, omdat hij een gebod van zijnen 
loogweerdigen Bisschop overtreden had.

Nu gaat Eerweerde Heer Daens over tot het 
:artsbisdom van Mechelen. Wij hebben hierboven 
:ezeid in welke conditiën. Die in deze verhuizing 
ene goedkeuring ziet van Eerweerde Heer Daens 
pdrag in zekere zaken, mist als hij het fijne niet
o kent, en liegt als hij spreekt in volle kennis 
Er gebeurtenissen.

Het is ons nooit gebeurt eene priesterlijke be- 
neming te bespreken. Dat en zijn onze zaken niet. 
fe Paus en de Bisschoppen zijn door God zelve 
angesfeld om de Heilige Kerke te bestieren, 
laar om meerder kwaad te vermijden is het noo- 
cg dat zekere valsche geruchten onmiddelijk ge- 
lgenstraft worden. Menschen die ter goeder 
1ouwe zijn zouden er hen immers kunnen laten 
oor bedriegen.
Zijne Heiligheid de Paus houdt niet op van te 

iggen: die tegen zijnen Bisschop werkt is op 
enen slechten weg. Welnu, de groene democraten 
zn in opentlijken opstand tegen hunnen Bisschop. 
Oen eenen oprechten katholiek mag hen volgen.
Alle uitvluchtsel is onmogelijk. Het gedacht 

o- opperste overheid is te klaar uitgedrukt, 
/•ne Heiligheid de Paus heeft geweigerd Eer- 
verde Heer Daens te ontvangen.
Zijne Heiligheid de Paus heeft geweigerd te 

Zwoorden op den telegram die hemden 14Oogst 
lltstleden gezonden werd door de Daensisten en 
lancquaertisten.
De afkeuring is dus klaar, de afkeuring is on- 

lichenbaar.
Als de groene democraten durven beweeren 

ct wij mis zijn, dat zij het bewijzen. Dat zij ons 
a woord, ééne daadzake toogen waarin Zijne 
filigheid de Pausen Hunne Hoogweerdigheden 
cBisschoppen van Belgie met zijne Eminentie de 
kdinaal aartsbisschop aan ’t hoofd, hunne han

delwijze goedkeuren. Wij zullen ons seffens geven 
en zeggen dat wij ongelijk hadden. Maar er en is 
geen vreese voor. B a t  woord die daadzake, de 
groene democraten zullen ze niet toogen, — om
dat ze niet bestaat. Afkeuringen en verooi deelin- 
gen genoeg; goedkeuringen, geen ééne.

Zijne Heiligheid de Paus wil de ivare ehristene 
democratie. Onze groene verspreiden eene valsche 
democratie, christen met de name, maar niet met 
der daad.'Zij zijn valsche christene democraten.

Zijne Heiligheid de Paus moedigt in Belgie de 
katholieke partie aan, prijst het katholiek gou
vernement. De valsche christene democraten en 
doen niet anders dan de katholieke partij bevech
ten. En van het katholiek gouvernement hebben 
zij geschreven en gedrukt dat dit gouvernement 
het slechtste is dat er nog ooit in Belgie bestaan 
heeft. Dus dat, volgens hen, het ministerie van 
Bara, Rolin, Van Humbeeck en Frère beter was 
dan het katholiek ministerie dat den oorlog tegen 
den godsdienst deed ophouden en de katholieken 
in hunne gekrenkte rechten herstelde ? Is zulke 
beweering niet ongelooflijk onder de penne van 
mannen die voor christen willen doorgaan ?

Van in onze jongste jaren heeft men ons geleerd 
dat wij als christenen de geestelijke overheid 
moeten eerbiedigen. En er gaat geene weke voor
bij zonder dat de groenen de priesters in hunne 
papieren door de modder niet trekken. Niemand 
blijlt gespraard, nog eenvoudige priesters, pa
stoors of onderpastoors, noch de Bisschoppen, 
nog de Kardinalen zelve van het Heilig Collegie : 
allen worden aangerand op eene maniere die 
nooit in l.berale of socialiste gazetten overtroffen 
werd.

Al wat katholiek is, werkman, burger of edel
man, vaart van de gelijke. De katholieke werk
lieden, die getrouw willen blijven aan het bestier 
hunner Bisschoppen en Priesters, worden uitge
maakt voor slaven, verkochten, mannen zonder 
eergevoel. De verdienstelijkste burgers en edellie
den, die men aan het hoofd vindt van alle goede 
werken, die er zich op toeleggen door eigen per
soon en door geldelijken steun, worden niet beter 
behandeld. Geen een katholieke werker, hij weze 
werkman, burger of edelman, zoudt gij te Brugge 
kunnen noemen die niet op de gemeenste en on- 
rechtveerdigste manier door de greppe hunner 
gazetten gesleurd wierd. En zoo het hier ging zoo 
gin- het elders.

’t En is maar voor de tegenstrevers der katho
lieken dat de groene democraten vol meedoogend- 
heid zijn. Uit die handelwijze zou men met recht 
mogen besluiten dat er, in de oogen onzer groene 
democraten, maar ééne soorte van slecht volk en 
is — en dat het de katholieken zijn.

Is het dan te verwonderen dat Zijne Heiligheid 
de Paus die averechtsche christene democratie 
afkeurt en dat de Heilige Vader opentlijk zijne 
verontweerdiging uitdrukt omdat Daensisten en 
Plancquaertisten zijn portret op hunnen plakal
manak dorsten drukken ?

Zoolang de groene zullen voortgaan met al wat 
katholiek is door de modder te sleuren en den 
klassenstrijd aan te vieren, zoolange ook en zullen 
zij het recht niet hebben van met waarheid de 
name te dragen van christene democraten. Dat is 
een bedrieglijk uitsteekberd dat niemand meer 
kan bedriegen.

De ware christene democraten, in den zin van 
Pausen Bisschoppen, dat zijn wij. Daarvoor wor
den wij aangemoedigd.

De valsche christene democraten dat zijn de 
Daensisten en Plancquaertisten. Daarvoor wor
den zij afgekeurd, zoowel te Rome als hier in 
Belgie. Brugsche Vrije.

Onze schoenmakers
W ij lezen in den Thouroutnaar:
Indien er eene nijverheid is, die lijdt onder de 

zware concurrencie van fabrieken en groote 
kapitalen, dan is ’t  wel de schoenmakerij. Ook 
schijnt er in den ongustigen toestand, geen 
verbetering te komen.

Dat de machinale schoenfabrieken, wat het 
gewone werk betreft, op den deur onze handwer
kers moeten overvleugelen, is wel onbetwistbaar.
_ E r blijft onzen schoenmakers niets over dan 

zich toe te leggen op de verveerdiging van het 
sterke en het fijne schoenwerk. Zij moeten trach
ten, door het maken van voortreffelijk werk en 
door het nauwkeurig acht geven op de heerschen- 
de mode, de concurrencie staande te houden.

Nu is ’t wraar, dat de wereld wil bedrogen zijn. 
Zij koopt waar het goedkoopst verkocht wordt,



maar vraagt niet naar maat, gewicht of hoedanig
heid. Het volk bekommert er zich inderdaad niet 
meer om of de schoen genaaid of genageld is, of hij 
met de hand of met het machien gestikt is, of hij 
sterk is of niet; als hij m aar goedkoop en tevens 
schoon is, dat is ’t bijzonderste.

En zoo werken de menschen, zoowel werkman 
als kleine burger en neiringdoener zonder het te 
vermoeden, de groote kapitalen en fabrieken in 
de hand, die door machienwerk en slechte hoeda
nigheid van grondstoffen een fabrikaat aan den 
man brengen, dat niet deugdelijk is, maar toch 
het oog streelt en vooral goedkoop is.

Hoedanigheid van ’t  Leder.
Het moet uit de lengte of uit de breedte komen 

en goede waar moet duur betaald worden.
In de schoenmakerij vooral hangt alles af van 

de kwaliteit der gebruikte grondstof. In die rich
ting klaagt de schoennijverheid erg over de con
currentie van het buitenlandsch leer, dat in den 
vorm van coupons, vacheslissés, liezenleer. enz., 
voornamelijk uit het Noorden van Frankrijk, 
Noord Duitschland ingevoerd. Ziedaar een der 
hoofdfaktoren van den slechten gang der schoen
makerijen.

Dit leder is kunstmatig bereid en kunstmatig 
vervalscht door glucose chloorbarium pijpaarde, 
enz. Nu past men in hooge mate nog een ander 
middel toe, en dat i s : overlading met looistoffen. 
Zoo komt het menigmaal voor, dat men van 
buitenland ch leder 20 p.h. en meer van het 
gewicht aan overtollige looistoffen kan uitwas- 
schen, terwijl nogmaals goed leder slechts 4 to t 7 
p. h. bij uitwassching verliest, zoodat het aan 
belangrijk lageren prijs kan worden verhandeld 
dan ’t zuiver bereide inlandsch leder, te meer nog 
omdat de overproduktie is van alle landen, 
waarmee onze voortbrengst moet concureeren. 
W ant concurrentie bestaatnietin  de kwaliteit van 
het leder, maar in den belangrijken lageren prijs, 
die dienst doet als lokaas voor den eveneens door 
zware concurencie gedrukten schoenmaker.

Hij ziet daarin een middel om de concurrencie 
met het vreemde fabrikaat beter te kunnen vol
houden en vergeet daarbij, dat hij de hand reikt 
aan den vreemdeling tot verdringing van het 
inlandsch werk.

Wat de schoenmakers vragen. *
Het zou ons te ver leiden, moesten we breed

voerig de grieven onzer schoenmakers behandelen. 
We zullen dus enkel in ’t kort opsommen wat ze 
van ’t Gouvernement wenschen en onze meening 
over de al of niet wenscheiijkheid dezer grieven 
voorbehouden :

1. Eene belasting op de machienen in verhou
ding van hun voortbrengingsvermogen.

2. Eene belasting op de bazars, die honderden 
verschillende koopwaren verkoopen en toch maar, 
net als één gewoon schoenmaker, eenmaal patent 
en lasten betalen.

3. Inkomende rechten op vreemd leer en vreem
de schoenen.

4. Afschaffing van de schoenmakerijen in de 
gevangenissen.

5. Het zou volgens hun niet meer dan billijk 
zijn, dat het maken van schoeisels voor openbare 
gestichten in aanbesteeding worde gelegd.

6. Dat alleen de schoenmakers in de gemeente 
verblijvende waar de aanbesteding plaats heeft, 
daaraan zouden mogen deelnemen.

7. Dat er strenger toezicht uitgeoefend of een 
zwaarder patent gesteld worde op het leuren.

8. Dat het verboden worde nieuwe schoenen op 
openbare markten en in verkoopzalen te verkoopen.

9. Eindelijk dat er beroepscbolen voor schoen
makers worden daargesteld, waar toekomstige 
stielgenooten zich zouden kunnen bekwamen.

Ziehier de desiderata’s onzer schoenmakers die 
zich wezentlijk langs alle k&nten gedrukt gevoelen. 
Tegenover dezen onhebbeiijken toestand moet 
eenieder hulde brengen aan de bedrijvigheid en 
aan de geestkracht onder schoenmakers, die nog 
al het mogelijk doen om dien ongelijken strijd vol 
te houden. Hunne pogingen in die richting aan
gewend, zijn een meer dankbare zaak weerd.

Onder de middels die den Thouroutnaar opgeeft 
om den stiel te verbeteren lezen wij het volgende : 
« Dat het verboden wordt nieuwe schoenen op 
« openbare markten en in openbare verkoopzalen 
te verkoopen? »

Veronderstelt dat het voorstel van den Thou
routnaar aanveerd wierdt, wie zou er het eerst bij 
lijden? zijn het de schoenmakers van Thourout 
zelve niet?

Waarvoor zou men die menschen van de m ark
ten jagen. E r komen geene vreemde schoenen 
naar de markt, dat ik wete, en deze die aldaar 
verkocht worden zijn ook door onze schoenmakers 
verveerdigd.

Voor wat de belastingen aangaat op vreemd leer 
en vreemde schoenen dat is een ander kwestie die 
verdient grondig onderzocht te worden.

Crispinianus.

In de Herberg.
De m ensch, zegt m en, na wel gewerkt te heb

ben mag een eerlijk  vermaak in de herberg 
zoeken.

Welhoe, is des zomers, het veld met zijne 
vruchten, met zijne bloemen en vogels, waar 
alles leeft en vroolijk is voor den geest, met ver
kwikkend en versterkend? Is de rust van den ver
moeiden vader, te huis bij al wat hij dierbaarst 
heeft: bij vrouw en kind, onder het rooken van 
een pijpje, het drinken van eeu glas bier, het 
lezen van een nuttig boek, het kouten van lief en 
leed, geen levensgenot dat verre alles overtreft 
wat men in de herberg zou vinden?

E r zijn 195,000 herbergen in Belgie: waarvan
144,000 jeneverhuizen, dat is één herberg voor

37 inwoners van alle geslacht en ouderdom, in 
de bevolking telt men een millioen twee honderd 
vijftig duizend verjaarde mannen, voor 8 van hen 
is er dus ééue herborg. Rekent daar af het groot 
getal dergene, die de herberg weinig of niet bezoe
ken : de ouderlingen, de zieken, de kloosterlingen, 
de priesters, en gij allen zult vinden dat vier of 
vÜf bejaarde menschen eene herberg doen leven. 
W at al genot zouden zij aan hun eigen huishou
den kunnen verschaffen, ingeval zij dat schandig 
verteer wilden daarlaten! Onder hun zijn er 
zeker die meer aan den herbergier dan aan eigen 
vrouw en kind geven. En zij beweereo nog kristen 
mensch, voorbeeldige man en goede vader te zijn I

Misschien dat al die herbergen het bloed van 
den werkman niet uitzuigen; maar zij zuigen hem 
toch zijn geld en zijn loon a f : zij zijn een verderf- 
lijke speculatie welke het zuur verdiend loon uit 
den zak van den werkman trekt.

Ja, ’t is nu zoo verre gekomen, dat de man 
alleen in  de herberg schijnt gelukkig te zijn. 
Vader g a a t’s Zondags ter herberg voor zijn ver
maak. Op den heiligen M aandag bezoekt hij de 
kalanten die herberg houden, en de overige avon
den der week is ’t vergadering van vogelpik. 
Vader is maar te huis om te eten en te slapen. 
Van huiselijk geluk kan daar geen spraak injeer 
zijn. De tehuiskomst van den man, in plaats %an 
met ongeduldige vreugde, wordt met angst afge
w acht; dikwijls zullen er harde woorden gewis
seld worden door hem die vroeger zijn arm bood 
om zijne vrouw te steunen op de smertebaan van 
het leven.

En welke beginselen van liefde, en godsvrucht, 
van plicht en wel voegelijkheid kunnen in de her
ten der kinders ontkiemen, terwijl ze de ver
schrikkelijke bewijzen van vaders onmatigheid 
voor oogen hebben ! En wanneer die kinders op
groeien, op vaders stappen gaan, de onmatigheid 
overzetten in de huisgezinnen, aan wier hoofd zij 
zelve eens staan zullen, sidderen wij dan niet bij 
de gedachte, hoe schrikkelijk zich alzoo het 
kwaad uitbreidt, en volgende geslachten aantast?

Waarlijk, wij zijn beschaamd in d’oogen te zien 
van vrouw en kind, als wij denken dat in onze 
knstene maatschappij, zoo trotsch in hare bescha
ving, eene zoodanige levensopvatting en levens
wijze recht van bestaan heeft verkregen. Eene 
maatschappij, die op de begrippen van recht en 
plicht rust, moest niet dulden dat de zeden zoo 
diep zinken de mannelijke waarde en achtbaar
heid zoo in het slijk getrapt worden.

De mensch, zegt gij, mag na het werk een 
eerlijk  verzet in de herberg zoeken. — Goed ; 
maar WIE neemt er verzet en vermaak? DE MAN 
ALLEEN ! De vrouw zit intusschen te huis vol 
angst, te wachten naar den man die rond midder
nacht komt afgestrampeld. Is de vrouw dan ook 
green mensch ? Is de arbeid der vrouw niet zoo 
nuttig, en in zijne soort mmaer lastig aau 
Ware het niet dat de moeders in de liefde voor 
hunne kinders lijdensmoed en levenstroost vin
den, verplicht als zij zijn te leven met mannen 
die gedurig roemen dat zij de helft van hun leven 
opofferen voor het goede, maar in waarheid, niets 
opofferen dan veel geld en veel tijd die voor God 
en de wereld hen alleen niet toebehoort.

Welke schrille tegenstelling I In de herberg 
zitten to t laat in den nacht men noemt dat een 
eerlijk verm aak! Drinken zonder dorst, zich vol 
zuipen tot aan de keel, men noemt dat een eerïjk 
vermaak ! De herberg met hare godslasteringen; 
andere met hare meiden ; de herberg met hiar 
mengsel van vuile en onzedelijke luchten, die >an 
zelfs u it den drank als een pestwelm opstijgt, op 
die plaats zoekt men een EERLIJK  VERMAAL ?

Men spreekt van ellenden, men vraagt waanm 
wij zoo ongelukkig zijn : de groote oorzaak oner 
kwalen is het herbergleven ! ’t Is omdat men iet 
familieleven verlaten heeft dat het in de huisge
zinnen zoo slecht gaat. Het geluk, het weldjn 
zal bij burger en werkman niet terugkomen voor
aleer deze meer te huis en min in de herbrg 
zal te vinden zijn. Wilt de man des Zondags en 
glas bier drinken, in eene herberg waar men ret 
toelaat onzedelijken klap te spreken of God te 
lasteren, dan moet hij met den avond bij vraw 
en kind terug zijn.

Mannen, begint eens met uw vermaak te kis 
te zoeken en zegt mij of gij op die manier iet 
veel gezonder, welvarender, braver en gelukk;er 
zijt en tevens vrouw en kind gelukkiger m aat; 
of gij daardoor niet eene buitengewone som gids 
spaart, een spaarpenning voor den ouden ag, 
een spaarpenning die u in staat zal stellen bet 
goede te doen zonder de noodlottige tusscbn- 
komst van den drankwinkel.

( Onthoudersblad v. West- Vlaanderen)

Brugge-Zeehaven.
Wii lezen in le X X  Siècle van heden, min

dag:
« Wij vernemen dat M. Schollaert, minter 

van Binnenlandsche zaken, naar M. den Goter- 
neur van West-Vlaanderen, eenen brief kom te 
zenden, om dien hoogen ambtenaar te verzocen 
hem onmiddelijk een algemeen plan te doege- 
worden, bevattende de geheele inlijving deige- 
meenten Coolkerkeen St-Pieters-op-den-Dijk en 
de perceelcn aanwijzende in te nemen op d<ge- 
meenten Dudzeele, Lisseweghe en Uytkerke.

« M. de Minister voegt erbij dat hij de gegmd- 
heid erkend heeft van de vraag van Brugge’?e- 
meenteraad, aangaande deze inpalmingen edat 
hij, van af de eerste dagen van den wetgevelen 
zittijd, het ontwerp aan de Kamers zal onderer- 
pen.

« Ziedaar eene tijding, die de Bruggeliugemet 
een waar genoegen zullen vernemen.

BUITENLAND.
FRA N K RIJK .

De herderm oordenaar Vacher.
Deze week begon voor het assisenhof der Ain, te 

Bourg, het proces tegen Vacher, den herdermoor
denaar, die bekend heeft elf moorden te hebben 
gepleegd, vier op jonge knapen, zes op jonge 
meisjes, en een op eene oude vrouw.

Vacher is door de geneesheeren verantwoorde
lijk verklaard voor zijne daden.

ITA LIË .
De Paus heeft zelf het plan opgemaakt van 

zijn grafmonument, dat na zijne dood zal opge
richt worden in de kerk van St-Jan van Latranen, 
te Rome. Dit plan, dat naar het schijnt, zeer 
merkweerdig is, berust thans in handen van den 
bouwmeester van het Vatikaan.

Een gedicht van den Paus.
Z; H. de Paus heeft een gedicht gemaakt ter 

gelegenheid van de herinneringsfeesten van 
koning Ch'.odwig te Rheims. Het is getiteld : Vivat 
Christus, qui diligit Francos (Christus leve, die 
de Franken liefheeft).

Kardinaal Langénieux, aartsbisschop van 
Rheims, gaf het gedicht aan den parijschen com
ponist Theodore Dubois opdat deze het op muziek 
zou zetten. De componist was niet tijdig voor het 
feest gereed, m aar in den loop van dezen winter 
zal de compositie in de kathedraal van Rheims 
worden uit gevoerd.

De ode, die voor soli, tenor en bariton, koor 
en orkest gecomponeerd is, bestaat uit drie 
deelen. Het eerste deel handelt over den doop van 
Chlodwig, het tweede over den heldenmoed van 
het christendom en het derde over den triomf 
van Christus.

Ingestort.
De Santa Lucia kerk te Verona, is ingestort 

terwijl er eene godsdienstoefening plaats had voor 
kinderen.

De prefekt, de overheden en de militairen 
begonnen onmiddelijk de reddingswerken. Acht 
kinderen zijn reeds dood, vele gekwetst uit de 
puinen gebaald.

Markt van ISEGHEM. 29 Oct.
Eoter per kilo fr. 2,50 a 2,70
Eieren per 26 2,90 a 3,12

22 October
2,60 a 2,75 
2,80 a 2,90

ST A D SN IE U W S.
Getal D rankslijterijen  te Iseghem .
In 1883 waren in Iseghem stad 134 herbergen 

en 11 op den buiten, te zamen 145 herbergen voor 
9000 inwoners ; dus 1 herberg voor 61 inwoners.

In 1891 waren er omtrent 280.
In 1898 zijn er 334 drankslijterijen voor 11000 

inwoners, dus 1 herberg voor 32 inwoners, deze 
in de wieff Tr>nrloaornli-o»J.

BINNENLAND.
— K ortkijk  — Droevig ongeluk. De genaamde 

Alberik Delorge, 21 jaa r oud, metser, Gentsche 
steenweg, n. 76. was dinsdag avond na het eindi
gen van zijn werk, naar Overleie gegaan ter gele
genheid der Schinkelkermis. Het was een uur 
’s nachts als hij huiswaarts trok in gezelschap 
van zekeren Alp. Glorieux. Aan de vaartbrug, 
Gentschen steenweg, gekomen, viel hij men weet 
niet hoe in de sluis der vaart, waar hij ondanks 
zijn hulpgeroep na bijkans een half uur gepoogd 
te hebben uit de diepte op te klimmen, jammer
lijk verdronk.

De geburen en de sasmeester hadden het nood- 
geroep wel gehoord, maar meenden dat het eene 
van die vechtpartijen was die in die donkere wijk 
m aar al te dikwijls plaats hebben in het begin der 
week. Toen men het lijk optrok was het nog 
warm. Doktoor Ghyoth die het lijk schouwde, 
bevond er geen sporen van gewelddaden op; de 
drenkeling had nog 60 centiemen op zak en hij 
was uit zijn huis vertrokken met 1 fr. 10.

— Brand te Moorslede. — Zaterdag avond is 
op de wijk het Vagevuur een alleenstaande huis 
afgebrand welke sedert drie dagen onbewoond 
was; het behoorde toe aan een werkman van Oost- 
Nieuwkerke. De schade welke op 1300 fr. geschat 
wordt is gelukkig door verzekering gedekt. De 
oorzaak is onbekend, doch kwaadwilligheid 
schijnt er niet vreemd aan te zijn.

— W ijngene. In den nacht tusschen zondag 
en maandag ontstond alhier een schrikkelijk ge
vecht tusschen verscheiden dronken kerels. Zij 
hebben een man zoo erg gestampt en met biergla
zen op het hoofd geslagen, dat zijne wonden door 
een geneesheer zijn moeten] toegenaaid worden. 
E r is proces-verbaal tegen de daders opgesteld. 
De gekwetste verkeert in gevaarlijken toestand.

— Eene familie vergiftigd. De familie P. , 
wonende rue de la Sluze, te Luik, had het onaan
genaam bezoek gekregen van eene muizenbende, 
die zich in hunne woning gevestigd had. Om er 
zich van te ontmaken had men vergif gehaald bij 
den apotheker, dat goed op zout geleek. Toen 
mad. P . , in het bereiden van het noenmaal hare 
soep wilde zouten, vergiste zij zich en wierp het 
vergif in de soep. In den nammiddag werden de 
familieleden door hevige maagkrampen, gevolgd 
door brakingen overvallen. Een geneesheer werd 
in der haast geroepen en deed de familie bij 
dringendheid naar het Beiersch gasthuis brengen.

Koffie en Vaseline.
Verscheidene personen waren vervolgd om kof

fie, die met vaseline geglands was, te hebben ver
kocht.

De rechtbank van Gent had hem vrijgesproken, 
beslissende dat het ministerieel besluit het bezi
gen van vaseline verbiedende, geene kracht van 
wet heeft.

Het beroepshof heeft zaterdag die uitspraak be
krachtigd.

— Gemengde abonnementen. Het spoorweg- 
bestuur zal in het gevolg gemengde abonnements
kaarten aÜeveren voor den dienst der Spoorwegen 
van West-Vlaanderen, Gent-Terneuzen, Noord- 
België en Dendermonde naar St-Nikolaas; de 
abonnementskaarten zijn geldig voor 2° klas, op 
den doorloop van den Belgische staat en voor 1* 
klas voor de maatschappijen.

De uitgifte der abonnementen is ondergeschikt 
aan de voorwaarde der volledige afschaffing van 
de l e klas op den Belgischen staat in het abonne
ment begrepen.

— De zang in ’t  leger. M. Vandenpeereboom 
heeft besloten aan al de soldatenjeen liederenboek 
met viaamsche, fransche en waalsche liederen 
te geven, die door de troepen zullen aangeleerd 
worden.

’t  Zi]n meestendeels plaatselijke liederen, wel 
gekend, en onder de marsch, op den buiten, met 
begeleiding van de muziek, zullen zij meesleepend 
werken.

— Peerdenhandel te  Gent. De handel in peer- 
den bestemd om geslacht te worden, neemt te 
Gent eene groote uitbreiding. Eeu groot aantal 
peerden komt met de stoombooten van Londen 
naar den Dok. De gezondheidsopzichter is bij de 
ontscheping aanwezig en onderzoekt nauwkeurig 
de dieren, om diegenen aan te duidon, die naar 
het slachthuis mogen gebracht worden.

Een ondergeschikt bediende steekt elk dezer 
dieren eenen koperen ring in het oor. De aldus 
gemerkte dieren blijven drie dagen in opmerking 
in eenen stal, ingericht in de vroegere werkhuizen 
der gazmaatschappij; daar doet men bijzondere 
inspuitingen, om te zien of de dieren niet door de 
snotziekte zijn aangetast.

De zieke peerden werden afgemaakt en in den 
grond gedolven op de braak liggende gronden 
van het Kleine Dok.

De stal kan 35 peerden bevatten, doch is nog te 
klein, daar er soms wel 60 rijn.

Na het verblijf aldaar gezond bevonden, worden 
de dieren naar het slachthuis geleid.

— De Nieuwe Tijd  handelt over de laatste 
redevoering van Z. H. den Paus aan de fransche 
werklieden, en zeg t: « Hoe verstaat Zijne Hei
ligheid de Christene Democratie ? »

Wij hebben natuurlijk geen het minste gezag 
om de gedachten van don Paus te verklaren, maar 
uit de omstandigheden en de woorden en de 
werken van den Paus besluiten wij, met volle ze
kerheid en vaste gerustheid, dat hij de demokra- 
tie verstaat zooals Harmel ze verstaat, zooals ze 
Toniolo meesterlijk beschrijft, zooals ze Manning, 
De Mun, Descurtins en zooveel andere volsgezin- 
den verstaan, die met volle goedkeuring van 
Zijne Heiligheid werken, en die gedurig door hem 
aangemoedigd zijn geweest; zooals eindelijk de 
Belgische Volksbond ze verstaat, die op huis
houdkundig gebied hem houdt aan den wereld- 
brief van den Paus, en die op politiek gebied, 
naar de vermaning van den Paus, geheel en 
gansch de richting volgt door hunne Hoogweer- 
digheden de Bisschoppen goedgekeurd. »

Dat is ook ten volle ons bescheiden gedacht. 
En de groene demokraten van Aalst en van elders 
zijn kwalijk gekomen als ze de woorden van den 
Paus aanhalen om hun ellendig kraam te doen 
draaien en hunne handelwijze te verrechtveer- 
digen.

Alle hout en is geen pijlhout, en de christene 
demokratie door den Paus goedgekeurd en 
aanbevolen en is voorwaar de demokratie niet van 
die lieden, die in opstand zijn tegen het geestelijk 
gezag hunner Bisschoppen, en weigeren de Bis
schoppen te volgen, ondanks de meermaals 
herhaalde vermaningen van den Paus.

A m btelijke Besluiten.
— Bij koninklijke besluiten van 20 October 

zijn benoemd:
Ontvangers der rechtstreeksche belastingen en 

der accijnzen:
Te Oostende, M. A. Sarton, thans ontvanger 

derzelfde imposten te Iseghem.

P rieste rlijk e  benoem ingen.
Z. H. Mgr. de Bisschop van Brugge heeft be

noemd:
Onderpastoor te Westcapelle, den E. H. Kindt, 

kapelaan van S. Bertens, te Poperinghe.
E. H. D’Hertoghe, leeraar in S‘ Josephsgesticht 

te Iseghem, is onderpastor benoemd te Houthem 
(Veurne) in vervanging van den E. H. Plattevoet 
ontslaggever.

R echtbanken. 
Assisen van W est-V laanderen .

Ziehier de zaken die in den vierden zittijd zul
len behandeld worden, onder voorzitterschap van 
M. Van Wambeke, raadsheer bij het beroepshof 
van Gent:

Maandag 24, dinsdag 25, woensdag 26, en don
derdag 27 October, Constantin Demuynck en 
Jules Demuynck, beide beschuldigd van diefte 
met bezwarende omstandigheden, de eerste daar
enboven van moordpoging en diefte:

Vrijdag 28, zaterdag 29, en maandag 31 Octo
ber, AiméCallens, beschuldigd van mooidpoging; 
openbaar ministerie, M. Janssens de BistbovenJ 
procureur des konings; verdediger, Mr Van Tom- 
me, van Kortrijk.

Woensdag 2 en Donderdag 3 November, Roma- 
nie Sansen, beschuldigd van kindermoord; open
baar ministerie, M. de substituut Schramme; ver
dediger, Mr Vander Moere.

Vrijdag 4 en zaterdag 5 November, Désiré De- 
meester, beschuldigd van moord; openbaar mini
sterie, M. de substituut Schramme; verdediger. 
Mr do Schepper.



Maandag 7 November, Paul Demuyter (voort
vluchtig), beschuldigd van schriftvervalsching en 
misbruik van vertrouwen; openbaar ministerie, 
M. Janssens de Bisthoven, procureur des konings.
------------------------------- ------------------------------------

SCHEEPVAART van ISEGHEM.
— Moniteur van Verleyen met kolen voor Ch. 

Verstraete. — VHosanna van Vandenbussche 
met kolen voor RobSrt Kips. — Numa van Désiró 
Voet met stokken voor Jules Debusschere (Einel- 
ghem). — Alpbonse beurtschip van Alphonse De- 
paepe met waren vóór verscheidene. — De stad 
Eoesselaere van Edmond Debreuckere met aller
lei waren voor^vétscheidene.

Burgerstand van  ISEGHEM.
•«** G E B O O R T E N :

366. Antonia Depreiteire, d. v. Emile en Van- 
paemel Natalia. — 367.-'Antoine Vancanegheiu, 

'z. v. Jules en Boone Idonie. — 368. Adrienne 
Houthoofd, d. v. Carolus en Parm entier Zoë. —
369. Gabriel Baetens, d. v. Honoré en Boone Em
ma. — 370. Juliav.Vanderheeren, d. v. Polidor 
en Deman B arbara: — 371. Maurice Sintobin.z. v. 
Cyriel en Vandommele Ceiina. — 372. JuliaLoos- 
veldt, d. v. Adolfen Vandewalle M arie .— 373. 
Petrus Mingelinckx z. v. Theodor en Vandeweghe 
Julia. — 374. Honorine Lonc\e, d. v. Constant en 
Parmentier Leoniev

H U W E L I J K E N :
63. ConstantinD^imoulin,Commissionnaris 32j . 

en Defour Leonie,.hviiswerkster 20 j .

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

204. Charles Vansteenkiste, 1 j. z. v. Auguste 
en Desaer Maria Rousselaerstr.

STAD ISEGHEM.

POLITIEVERORDENING
N O P E N S  B E  

O ppervlakte der HERBERGEN 
en DRANKSLIJTERIJEN.

De Gemeenteraad der Stad Iseghem ,
Gezien de artikelen 78 en 102 der gemeentewet 

van 30 Maart 1836 en de wetten en decreten van 
14 december 1789, 16-24 augusti 1790 en 19-22 
juli 1791;

BESLUIT :
Art. 1 — Voortaan is bet verboden nieuwe 

herbergen of drankslijterijen te openen in welk- 
danig gebouw, oud of nieuw; indien de plaats 
waar de toog zich bevindt of drank geschonken 
wordt, geene oppervlakte beslaat van ten minsten 
vijf en twintig vierkante meters.•

Art. 2. — Als een herbergier of drankslijter van 
huis veranderd en dat de schenkplaats van het 
huis dat hij verlaat de vereischte oppervlakte niet 
beslaat, mag in dit huis geene herberg of drank- 
slijterij meer gehouden worden.

Art. 3. — Alle overtreding aan voorgaande po- 
hcieschikkingen zal gestraft worden met eene boe
te van vijf en twintig franks of meteene gevang- 
zitting van vijf dagen.

Vastgesteld in openbare z ittin g  van den 28 
September 1898.

Tegenwoordig de H .H. : Vandekerckliove,
Schepen, doende de foncticn van Voorzitter; 
Vanden Bogaerde, Schepen; Balie, Bosseel, 
Lefebvre, Ameye, Baron Gilles de Pélichy, Nut- 
tens, Parct en Coucke, Leden; Werbrouck, 
Sekretaris.

Namens de Raad:
De Sekretaris, De V oorzitter

A. WERBBOUCK. VANDEKEBCKEOVE.

Het College van Burgem eester en Schepenen 
der Stad Iseghem ;

Gezien de voorenstaande policieverordening;
Gezien het besluit der bestendige afveerdiging 

van den provincialen raad in date 21 October
1898, vaststellende dat er, volgens art. 78 der 
gemeentewet, van deze policieverordening mel
ding zal gemaakt worden in het bestuurlijk Me
moriaal der provincie;

Gezien art. 90 der gemeentewet;
BESLUIT :

Vorenstaande verordening uitvoerbaar te stellen.
Dezelve zal afgekondigd en aangeplakt worden, 

naar luid van art. 102 van laatstgemelde wet, op 
Zondag 30 October 1898.

Gedaan in  z itting  van den 26 October 1898.
Tegenwoordig de H.H. Vandekerckhove en 

Vanden Bogaerde, Schepenen, Werbrouck, Se- 
kretatis.

Namens het Collegie voornoemd :
De Sekretaris, De Voorzitter,

A. WEBBBOUCK. VANDEKEBCKHOVE.

GROOTE KEUS van PELLETERIEN
(Cols, boas, moffels en Pólérins)

in alle slach van vellen.

Jules Lafaut-Lahousse,
bij de Kerk, ISEGHEM.

Het huis gelast zich met de herstellingen.
Genadige prijzen.

SCHILDERS.
Men vraagt bij Désiré Scheldeman- 

De Busschere een goeden schildergast.

Men vraagt 
G O E D E  B E Z E M M A K E R S

bij Sintobin-De Busschere.
in stad

Kantoor van de Notarissen WYPPELS te 
Rousselare, en BUTAYE te Meenen.

I N S T E L  op dinsdag 15 November 1898, en
O V E R S L A G  op dinsdag 29 derzelfde maand, 

telkens om 3 ure namiddag, in « DEN HERT » 
Zuidstraat te Rousselare, van :

STAD ISEGHEM.
I. Een groot WOONHUIS met schoonen wel- 

beplanten hof te Iseghem, Brugstraat, hebbende 
al achter uitgang naar de vaart, in ’t geheele 
groot 31 aren 65 cent., en wel geschikt voor het 
uitoefenen van allen koophandel en nijverheid.

Ingebruiktreding met de geldtelling.

II. 7 aren 96 cent. HOF, zijnde bouwgrond 
achter voorgaande, hebbende uitgang ter breedte 
van 9 meters op de vaart. — Verdeel in 4 koopen.

Gebruikt door M. Van Wtberghe aan 30 fr. te 
jare, tot de geldtelling.

III. 40 aren 42 cent. HOF, zijnde schoonen 
bouwgrond, zuid langs en bij den kom der vaart.
— Verdeeld in 9 koopen.

Gebruikt door verscheidene, zonder pachtrecht.
IV. 27 aren 35 cent. WEIDE, zijnde schoonen 

bouwgrond, noord langs den kom der vaart en 
oost langs de Brugstraat. — Verdeeld in 12 
koopen.

In gebruiktreding met de geldtelling.
V. 1 Ha. 54 aren 65 cent. goede WEIDE aan 

voorgaande, langs den Mandel.
In gebruiktreding met de geldtelling.
Met gewin van 1/2 ten  °/0 Instelpenning en 

toelating  van samenvoeging.
Affichen met plan alsook alle verdere inlichtin

gen te bekomen ten kantoore van voornoemde 
notarissen.

OPENBARE VERKOOPING
van v ijf zeer schoone

H O F S T E D E N
E N  Z A A IL A N D E N  

te Cachtem, A rdoije en Em elghem .

De Notaris LE CORBESIER te Iseghem, zal 
overgaan tot de openbare verkooping van de 
hierna aangeduide onroerende goederen : 

Gemeente Cachtem en Ardoije, 
bij Kruipendaarde.

Koopen 1 tot 10.
Eene HOFPLAATS, boomgaard, weide en 

zaailand, groot 6 heet. 17 aren 74 cent. gelegen 
te Cachtem en Ardoije, bij Kruipendaarde, ge
bruikt door Petrus Reynaert, to t 1 October 1907, 
mits 800 fr. bij jare boven de belastingen.

Gemeente Ardoije, bij Kruipendaarde.

Koopen 11 tot 17.
Eene HOFPLAATS, boomgaard weide en zaai

land, groot 3 heet. 90 aren 77 cent. gelegen te 
Ardoije, bij Kruipendaarde, gebruikt door 
Eduard Oosterlinck, tot 1 October 1907, mits 
600 fr. bij ja re  boven de belastingen.

Koopen 18 tot 2 0 .
Eene HOFPLAATS, boomgaard, weide en zaai

land, groot 2 heet. 39 aren 96 cent. gelegen te 
Ardoije, bij Kruipendaarde, gebruikt door Henri 
Oosterlinck, tot 1 October 1S07, mits 400 Ir. bij 
jare boven de belastingen.

Koopen 21 tot 30.

Eene HOFPLAATS, tuin, boomgaard, weide 
en zaailand, groot 6 heet. 80 aren en 62 cent. 
gelegen te Aodoije, bij Kruipendaarde, gebruikt 
door Eduard Vansteenkiste, tot 1 October 1907, 
mits 900 fr. bij jare  boven de belastingen.

Koopen 31 tot 35.

Eene HOFPLAATS, boomgaard en zaailand 
groot 2 heet. 34 aren 34 cent. gelegen te Ardoije, 
bij Kruipendaarde, gebruikt door Eduard en 
Mathilde Gits, tot 1 October 1907, mits 400 fr. 
bij jare , boven de belastingen.

Gemeente Emelghem, noord-w estde Vijfwegen.
Koop 36.

Een stuk ZAAILAND, groot 39 aren 19 cent. 
gelegen te Emelghem, noordwest de Vijfwegen, 
gebruikt door Francies Verstraete, to t 1 October 
1899, mils 45 fr. bij jare boven de belastingen.

E r  zullen samenvoegingen toegestaan worden.

ZITTINGEN. 
In ste l op Donderdag 10 November 1898. 
Overslag op Donderdag 24 derzelfde maand,

telkens om 2 ure des namiddags, te Iseghem in 
het Hotel de Statie, bewoond door Lodewijk De 
keyser.

Een half ten  honderden instelpenning.

HET LEVEN VAN HET KIND
Bijna alle kinderziekten zijn h e t gevolg der 

onvolmaakte verw erking in het bloed der spijzen, 
w ant het leven van he t kind hangt enkel af van 
de voeding.

Indien tengevolge eener onregelm atigheid der 
spijsvertering , eener overerfde zw akheid, ol 
zelfs eener verhaaste groeikracht, h e t kind m eer 
voedsel noodig heeft dan h e t w el vindt in de 
gewone spijzen, heeft het voorzeker Scott’s 
Emulsie noodig, waarin verbonden zijn de 
Krachtigste voedbestanddeelen , aangeboden 

onder eenen vorm die 
hunne opnam e en hunne 
verw erking in ’t bloed 
vergem akkelijkt. Buiten 
de zuiverste traan bevat 
Scott’s Em ulsie Ilypo- 
phosphieten van kalk en 
soda, dewelke onmis
baar zijn voor snel 
groeiende kinderen.

In p laats van Scott’s 
Emulsie als eene re 
m edie te  schuw en, 
nem en de kleinen hem 
gaarne, als eene lek

kernij, w at voorzeker zeer belangrijk is. Het is 
eene kostbare rem edie die den kinderen levens
kracht geeft, hen w el te  pas, dik en rond doet 
w orden.

Wij verzoeken U den volgenden brief te willen 
lezen, die kom t bevestigen w at wij hooger zeiden.

Pantin (Seine), Frankrijk, 13 Maart 1897.
Mijnheer, mijn dochtertje leed aan eene bronchitis die 

chronisch geworden was. Ten einde raad, na alles te 
hebben beproefd zonder uitslag, besloot ik uwe Scott’s 
Emulsie te beproeven. Ziende dat mijne dochter uwe 
bereiding met genoegen nam deed ik haar verder 
dit middel gebruiken. Thans is zij volkomen hersteld, 
hoest hoegenaamd niet meer en heeft den eetlust terug 
gevonden die haar, helaas! sedert lang ontbrak.

(Geteekend), Mussaut, kapper, 11, Rue Magenta.
Scott’s Em ulsie is verkrijgbaar in alle goede 

apotheken. Algemeen d e p ó t: Ch. Delacre en 0*4 
Apothekers, Brussel.

W e l Opgelet!
Mr en Mm" MAURICE MEIER

Chirnrgiens-T&ndmeesters-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 Mr en 
Mm" Maurice MEIER geen gebruik maken van  
rond te loopen maar wel gelijk gewoonte te raad
plegen zijn in hunne oude woonst wat niet elder* 
bestaat als te KORTRIJK, HOEK VAN DE 
MOSCROENSTRAAT, N° 2, huis met Koetspoort 
bij het gevang het oudste huis van Dentist t* 
Kortrijk wat gesticht is in (1884) die in Kortrijk 
komt voor Mr en Mm" Maurice MEIER te raadple
gen zwigt u dan voor die mannen met hunne w itte  
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 Mm8 MAURICE MEIER hebben geen 
broeder, geen zoon, geen bloedverwanten of 
geen domestieken die hun huis vertegenwoor
digen.

ZIJT GIJ BLGEDGEBREKKIG?
2 ü j t  g i j  b l e e l ^  o f  

V a a l ?  I §  b e t  o p d e r s t e  

g e d e e l t e  U W e r  o o g 

l e d e r )  t o i t ^ l e u r i g ?

U i j r )  U W e  l i p p e p  

o r ) K l e ü r i g ?  I §  d e  e e t -  

l t i § t  $ I e c f ) t ?  Z i j t  g i j  

b i j  d e  r r ) i r ) § t e  k ; r a c b t -  

i r ) $ p a r ) r ) i r ) g  V e r 

f o e i d  ?
Zijt gij moedeloos en is uw e ademhaling kort ?

HET IS HET BLOEDGEBREK ! $
Verzórg U, anders stelt gij U bloot aan  de ergste der ziekten, aan  de 
kwijning, en dusvolgens a a n  den dood.

De p i N K  p i I i l i E H  V o o r

B L i E E K E  I r l E D E H
v an  D r. W IL L IA M S

GENEZEN HET BLOEDGEBREK.
O nderde ta lrijke  gevallen van genezing, zullen 

w ij het volgende v erte llen :

Mr. Victor Pousseau, te Guissery (Seine-et- 
Oise), zegt: Uwe goede Pink Pillen hebben 
mijne dochter volstrekt genezen; zij was erg 
bloedgebrekkig en hare gelaatskleur was zoo 
geel dat het verdrietig was haar te zien Sedert 
18 maanden was zij zonder eetlust, zondermacht 
noch moed: zij hoeste veel. Ik was van at de 
verplegingen moede en wij waren wanhopig 
wanneer men ons per geluk uwe Pillen ain- 
raadde. Met de tweede doos zag iedereen in de 
streek de goede kleuren bij mijne dochter terug* 
komen en haren goeden gang kwam ook terug, 
want het bloedgelrek had haar nedergeslagen. 
Heden is alles verdwenen en gij hebt ons geluk
kig gemaakt met onze beminde dochter te genezen.

B e la n g w e k k e n d  o n d e r h o u d  
m e t  M . d e n  P a s t o o r  v a n  M o n s  (V a r), F r a n k r i j k .

Uit de Soleil, van Parijs.
Vervolgens eenen brief van M. den abt Martel, pastoor te Mons,bij Fayenne (Var), 

werd ik door mijn dagblad gezonden om sommige der belangrijke feiten te beoordeelen 
dia dezen brief vertelde.

Ik  zal hier eene korte schets van het onderhoud met dezen goeden priester geven.
Ik gevoel het mijne plicht, zsgde hij, U de gebeurtissen over te brengen die mij het 

hart vol vreugde vervuld hebben, daar het geluk van eenige mijnerparo"hianen in zaak is.
Drie personen werden volstrekt door het gebruik der Pink l illen voor bleeke 

lieden van Dr. Williams genezen. Drie andere hebben wonderachtige gevolgen onder
vonden gedurende al den lijd dat z ij'ze  gebruikt hebben. Een zevende persoon die 
pijnen in de kniën had za» geene verbetering, maar gij zegt het recht uit dat uw genees
middel geen algeneesmidael is.

Eene der drie genezene zieken was op zulk een punt bloedgebrekkig dat hare 
magerheid en hare vale gelaatskleur pijnlijk om zien waren. Op den ouderdom van 
zestien jaren begon zij te lijden: alle verplegingen bleven vruchteloos. Men raadde 
haar uwe pillen en daar zij wanhoopte wilde zij ze wei ondervinden.

Na de derde doos, kwamen de schoone kleuren terug die zij sedert drie jaren 
verloren had.

Ka de achtste doos,, was zy, herlevend en zij bevindt zich nu volkomen goed en 
heerlijk is hare gelaatskleur.

De tweede persoon is acht en twintig jaar oud en leed sedert den ouderdom van 
twintig jaren aan zeriuwachuye.- pijnen die van jaar tot jaar verergerden. Zij volgde 
uwe verpleging ook en met twaalf dozen werdt zij volstrekt genezen. Sedert Mei heeft 
zij niets meer ondervonden.

De derde zieke is een jong kind dat na eene ontsteking der luchtpijptakken en 
een zweer aan de knie bloedgèbrekkig geworden was. De verpleging met uwe pillen 
is wat lang geweest maar-vandaag is zijne gezondheid uitmuntend.

De drie andere personen zijn vrouwen wier bloed zoo arm was dat de zenuwen 
het overste genomen hadden : duizelingen, hoofdpijnen, eetlust verlies, algemeene 
zwakheid, daar was hunnen toestand. De Pink Pillen hebben deze personen in goede 
gezondheid gebracht maar zij mogen nooit nalaten de pillen te gebruiken.

Ik ben gelukkig ter verspreiding te kunnen werken van een geneesmiddel van 
hetwelk ik de wonderachtige werking en de voortdurende werkdadigheid heb kunnen 
ondervinden.

De Pink Pillen zijn een krachtig bloedhervormer en versterker der zenuwen ; zij 
genezen: zinkiögpijnen, heup-,hoofd-, zenuwpijnen, onregelmatigheid der voortbeweging, 
St. Veitsdans, zenuwkwaal, kliergezwel, enz. zij geven aan bleeke gezichten schoone 
kleuren terug, werken tegen alle soorten van verzwakking bij de vrouwen en hebben 
bij de manaen eene weldoende werking tegen al de ziekten die uit natuurlijke of 
geestelijke overdre .venheid voortkomen. Koopbaar bij alle apothekers en te r  
stapelplaats in  België, bij A. DerneviUe, apotheker, 66, W aterloolaan, te  
Brussel, voor 3 fr. 50 per doos, of 17 fr. 50 per 6 aoozen, franco tegen postmandaat.



Stadie van Mler Alfons De Brabant, 
Notaris te Ingelm unster.

SCHOONE VENDITIE op Maandag 31 Oktober
1898, om 8 1/2 ure te 1N G E L M U N ST E H -  
P L A A T S ,  heiberg « den Engel » van allerlei 
H erberggerief en Huismeubelen, eene hoeveel
heid olmen en esschen planken, allerlei groot en 
klein W agenmakersalaam. Eene schoone Dieuwe 
Slede, met toehehoorten. Aardappels; Beeten ; 
1 jonge geit, enz. alsook eenen Biljard.

Venditie, bij uitscheiding,
Op Maandag 31 Oktober 1898, om 9 ure ’s

morgens, ten verzoeke van Henri Verhelle, in den 
Café Erangais, te ISEGHEM, groote Markt, van :

Alle slach van Herbergiersalaam, als: Toog, 
buffet, 7 tafels, oO stoelen, stove, régulateur, 
2  kink ets, 2  banken, fonticren, pinten en glasen,

T J L A .F l T E B A . K .
Zondag 30 October 1898

NIEUW KWARTIER
bij JOSEPH DEWÜLF

langs den steenweg naar Lendelede.

Zondag 30  October 1898.
IN D’IIOOP

bij Louis VANCOMPEUNOLLE.
te Emelghem.

Zondag 30 October 1898.
IN DE HOUTMAKERIJ 

bij P lorent SEYNNAVË-TACK.
W ijngaardstraat.

Zondag 30 October 1898.
I N  D’HOOP 

bij WERBROUCK SPRIET.
Rousselarestraat.

Zondag 30  October 1898.
IN SINT ANTOON

bij Henri PORTEMAN-BOURGEOIS.
Rousselarestraat.

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

Ten onzen bureele is te bekomen :

zijner zenaing.
Drama in 5 bedrijven

ZEGER MAERTEN
Drama in 4  B edrijven

ELLENDELING
Drama in 3 B edrijven

door Dr J. GITS. — ±  F r .  ’t  s t u k .

Frans BLANCKiERT, Wilder ,
te LEDEGHEM, Statiestraat, 

Alle slach van banden,
schoon en deugdelijk werk. 

Genadige prijzen. Spoedige bediening.

Zondag 30 October 1898, ter herberg DE KAT 
bij Jules Parmentier, Kortrijkstraat.

Zondag 6 November 1898, in den PEKDRAAD 
bij G. Declercq, Ameyestraat.

Zondag 6 November 1898, in d’EENDRACIlT 
bij Dejonghe-Vandewalle, Emelghem.

Zondag 6 November 1898, zijnde Crispin, ter 
harberg A 1’ANCRE d’OR, hij Petrus Verhelle, 
Hondstraat.

T e JPachten
om onmiddelijk in  gebruik te komen

dc herberg genaamd
* he t N ieuw  P arad ijs  »

in de Rouselarestraat, te ISEGHEM.
Zich te bevragen bij de W e Veys-Van Hou- 

tryve, Overleiestraat te Kortrijk.

Th.Debenne-Uytenhove
P anne- en Schaliedekker,

ISEGHEM, Wijngaardstraat,
recommandeert zich als voeger, en voor het droog 
maken der rhumatieke muren.

Indien gij eenen onwaardeerbaren dienst wilt 
bewijzen aan uwe kennissen, die aan eene long
tering, eene verwaarloosde valling, o f ’t is gelijk 
welke borstziekte lijden, geeft hun dan den raad 
hunnen toevlucht te nemen tot het

F a m ilieg en eesm id d e l
van den

P A S T O R  V A N  B O U S S O I T
Zoowel in Belgie als in den vreemde zijn de 

genezingen, door het gebruik van dit middel 
bekomen, ontelbaar. Gedurende het leven van 
den H. Pastor van Boussoit was de toeloop der 
zieken naar de pastorij onafgebroken.

Het recept van dit geneesmiddel is aan Me
vrouw C. W. overhandigd, en deze heeft een 
apotheker des lands met deszelfs bereiding gelast.

De altijd klimmende faam van dit geneesmiddel 
is aan zijne uitmuntende hoedanigheden toe te 
schrijven. De ingeworteldste longziekten, de 
zwaarste verkoudheden, en in ’t algemeen, alle 
borstziekten worden op korten tijd door zijn ge
bruik overwonnen. Het werkt de ziekte tegen en 
overwint ze, het verzacht de longen en versterkt 
de borst. Men hoeft zijne levenswijze n ie tte  ver
anderen.

PRIJS VAN DEN POT : 3  FRANK.
Vereischt het opschrift : Familiegeneesmiddel 

van den Pastor van Boussoit, en het handteeken 
C.W .  gedeposeerd.

Dépot bij Arthur Rodenbach, Groote Markt 
Iseghem.

Juffrouwen Gezusters EEVOS
te Iseghem ,

Kortrijkstraat, N° 3,
laten het geëerd publiek en hunne talrijke kalanten 
weten, dat zij door verandering aan hunne woning 
hunnen winkel voorloopig overgevracht hebben in 
de Papestraat, bij de kinders Verstraete, noord 
nevens de smisse.

Wilt gij op eenige dagen genezen 
zijn van zilte, uitslag, puisten , kortom 
van alle zoogezeide ongeneesbare vel- 
ziehten, 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 Desloop-Messiaen.

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

DRUAST,
Poststraat, Brussel.

... van alle landen, zelfs de meert 
gewone, voor priesterlijke ro» 

pingen van arme kinderen. 
.. Kostbare godsdienstig»

gedenkenissen in ver
wisseling gegeven. 

Vraagt ïnlich
postie-
gel* aan het \

W E R K V A N ^ fc  
BETHLEHEM

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

tingen of 
xend

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

D EVO S-JANSSENS
K ruisstraat, Iseghem ,

gij zult daar vinden a 'le slach van schoenen voor 
den winter en den zomrr, werk- en prachtschoe- 
nen in alle vormen, winterpantoufels te beginnen 
aan 2,50 fr. en daar boven, tnansbottinen te 
beginnen aan 7,65 fr. zeer sterk.

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

Het huis bijzonder gekend om zijne fijne en 
rijke  schoenen, heeft sedert 1893 twee uitvin- 
d ings Brevets bekom en; Diplomas en Medaillon 
in de w ereldtentoonstellingen van Antwerpen 
1894, Amsterdam 1895, Brussel 1897, en te 
Blankenberghe Eerediploma met groote onder
scheiding in 1898.

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

F lauw e gezondheid  
Flauw te van bloed

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

Prijs 3 fr. per pak.

TPurgeer C h o co la d e
0,50 cent. de Pak

te bekomen bij Apothekers Rodenbach  
en Vbkhammr, Iseghem.

Chocolade n° 1. — gewaarborgd. 
Zuiver Cacao en suiker 

aan 1,25 fr. de 1/2 kilo.

VERANDERING van WOONST.

J. D e ld a e le -  V a n n e s te
Marmer- en Steenhouwer te Rousselare, maakt 
het geacht publiek bekend dat met 1“ JU L I 1898, 
hij zich vestigt Ardoijesteenweg, 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 
m eeste zorg en genadige prijs zal uitvoeren om 
het vertrouwen van allen weerdig te  worden.

BELANGRIJK BERICHT.

T A N D E N
M . & M me M. MEIER
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 worden voor 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“  
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

A l de kunsttanden en gebijten  kom ende u it de laborato ire  van Mr en Mm’ 
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 g ev an g , huis m et k o e tsp o o rt, K ortrijk .

Wekelijksche Markten,
J  l \  Oct.

00,00 a lf i .X  
a 12^

KORTRIJK
Tarwe heet. fr.
Rogge .
Haver . . —,— a 16
koolzaadolie 100k"’ 00,00a 
Lynzaadolie 100 k“‘ —,— a 4j 
Aardappels . —,— a
Boter per Kilo — ,— a 3 
Eiers per 25 . , a 2
Suikerijboonen

Veemarkt K o rtr ijk ,^  (M . per kilogr. 
14J veerzen 1* kw. 0 ,7 y 2 ‘ kw. 0, 

lfyossen f 0,7g5 0,
Itft* koeieaV ^ 0  0,7 /  0,

55 stieren 0,7 > 0,

ROUSSELARE *t8»Qft. I  <t UH/ •

W it.tarwe 100 k-^W fOO a 2l,00
a 00,

24 Oct.
15.00 a 16.50
11.50 a 12,00
16.00 a 16,50
46.50 a 47,00 
00,00 a 41,00 
0,00 a 5,50

'0 ,00  a 3,04 
0,00 a 2,65 

a 00,00 
a 00,00

Roode Tarwe , 00,00;
1 J,50 a 15 
15,00 a 1 1 

M ,  00 a /  
'-5 ,0 0  a 

2,60 a

S T A U F F E R ’S M ELK BLO EM
(Farine Lactée Stauffer)

Doelmatig voedsel voor kleine kinderen,
Waarvan de basis do 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 .
^ W V W W N ^ W W V W V W V

)  STOOMFABRIEK TOT OLSENE.
\  Oud huis L a n g e r a e r t -Sa 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.

Rogge .
Haver 
Boonen .
Aardappelen ,
Boter per Kilo
Eieren per 25 t j ® »  3^0  
Suikeryboonen beschik. 2/jOO 
Suikeryboonen 1899 . a l  5,00
Viggens . . 00,00 a 00,00
koolzaadolie lOOk"* 00,00 a 4!L00 
Lynzaadolie 100 Q0,00 a 4/,00

ÜEYNZE

&

Aardappelen 100 k. 5,00 a 5,50 
Boter per kilo 2 / 0  a 
Eieren de 26 .
Hespe de kilo 
Viggens . . 20,00 a
zwijngelkal.lOOk. 1 kw. 30,00 a 35.00 

n 2' kw. 20(00 ajgpOO
■ 3* kw. 15,00 a 20,00
» 4* kw. 8,00 a 10,00

THIELT J
Tarwe den hectol. . 14,50
Roode Tarwe . a 1i f ö
Rogge . . — a 9,00
Haver 100 kilos .
Boekweit
Vlas de 3 kilos .
Kroten . . . .  
Aardappelen 100 kilos. .
Boter de kilo 
Eieren de 25 
Verkens ’t stuk. 00.00 a. 
Hespe de kilo

WAREQHEH ' J ^ O ct.

00,00 
3,25 

0(100 
6 ,0 0  
2.80 
3* 0  

00

13.00 a 22,00
17.50 a 18,00
14.50 a 15,00
15.00 a 15,50 
00,00 a 00,00

5.00 a 5,50 
2,60 a 3,00
3.00 a 3,30

08.00 a 22,00 
, a 15,25

00,00 a 00,00 
, a 48,00 
, a 41,50

26 Oct.
5.00 a 5,50 
2,40 a 2,90

^2,79 a 2,97 
1,45 a 1,54

25.00 a 33,00
30.00 a 35,00
25.00 a 30,00
15.00 a 20,00
8.00 a 10,00
27 Oot.

14.50
12.50 
17,75 
15,00 
00,00

3.25 
00,00

5.25 
. a 2,60

3,18
00,00 a 28,00 

1,55 
22 Oot.

0 ,001^0,00  a 
1 __1,20 a

Vlas 1* kw. per kilo 0,00 a 
. 2 *  ,  1 
* 3* ,

Werk per kilo
Aardappelen 4,50 a 6,00 I 4,50 a
Boter per kilo . 2 J ^ a  2,85 2,20 a

• ■* ,v 1 .1 a
. 0,90 a 0,95 a
• O’5! *  0,00 0,00 a

« do

AÏÏDENAERDE 2

0,00
1,25
1,05
0,53
5,50
2,90

Haver
Aardappelen per 100 k 
Boter de kilo 
Eieren per 25 
Verkens 
Konijnen 
Hespe de kilo

LEUVEN 3 /  HOct.
Tarwe 100 k.nieuw* IJ M O a l È #

» handels » w .50 a 00.00
Rogge nieuwe 13.50 a W  (C 

)) handels . . a -t^OO
Haver . *t*G0a 13.50

» voor brouwers T0.M*a 16.00 
Geerst . . 16.00
Tarwebloem . 00.00 a 2&00
Tarwemeel . . 12.00
Koolzaadolie per hectol. 50.00 

» geklaarde 55$Ö~ 
Lijnzaadolie . . . 40 00
Koolzaad . 00.00 aflfi.00
Lijnzaad . . . 00.00
Klaverzaad de 100 kil. 00.00 
Koolzaadkoeken 00.00 a 00.00

27 Oct.

2,58
2,81

Lijnzaadkoeken 
Aardappelen . 
Strooi .
Hooi
Boter per kilo 
Eieren de 26

00.00 a 0(LQ^ 
.* '?p » a  * S o

3.50 
. 5.00

• • 2.$Sl
. 3.00

a 17,00 
a 5,25 
& 
a
a 28,00 
a 2,25 
a 1,47

28 Oct.
18.50 a 17,50 
00,00 a 17,50 
13,75 a 13,25 
00,(;0 a 00,00 
00,00 a 15,50

, a 16,00
16.50 a 16,00

24,50 
12,00 

00,00 50,00
55.00
40.00 

00,00 a 00,00
00,00 

00 a 00,00 
00,00 a 00,00 
00,00 a 00,00 

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

0,00 a 5,00 
2,50
3,00

Veemarkt Antwerpen é é  ftct .
^  ossen 1* kw. O.?^ 

/ -i. iOO’ koeien 0.00
y  veerzen 0 %£j

HHstieren 0 
I kalveren 1 * 0

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

3* 0 .0 <
0.00  r

Beurs van Brussel £9~©«t.3

Belgische 3 p. c.
» 2 1/2 p c.

Annuiteiten 4 1/2 
4
3 99k

Gemeentekr. 4 1/2 //■>

3 / [
\ 3./* 1861tt*8Bk 
, 3 %  1868 t O i -  

Antwerp' 1887 21/3

Bruaael 1886 2 1/2 1 0 ^ 5  
Gent 1896 2 p. c. 91
Luik 1853 2 1/2 ■99.—

, 1897 voluit b. WjW»
, 1897 niet voluit b. —,—

Oostende premis 1. '>*79̂
Verviers 1893 <&£
Congo-leening v 50 
Buurtspoorweg 3

ï  1/2 ! ! ƒ , - L


