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VAN i S E Ê E I
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 . H> o o m s . 

Bousselaai 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 
in de Gazette overgenomen.

De Annoncen voor Belgie, uitgeno
men West-Vlaanderen, alsmede voor 
alle vreemde landen, worden uitsluite- 
lijk ontvangen door l ’Of f ic e  d e  Pu- 
b l ic it é , te Brussel, Madeleinestr. n 40.

S ta a ts  O verzicht.

Tusschen Engeland en 
Transvaal. — De oor
log is begonnen.

Natal b ed re ig d  door de Boeren.
Landysmith (Natal), 2 Oct.

Zes honderd burgers zijn te Alber- 
tine in den Oranje-Vrij staat bijeen 
gekomen om naar de grens van 
Natal te trekken, hun getal groeit 
aan. Een aanval op Ladysmith wordt 
waarschijnlijk geacht.

De Boeren hebben een kamp ge
vestigd op acht mijlen van Vrijheid, 
zij zijn voornemens eene sterke 
macht gereed te maken om, w aar
schijnlijk maandag de Buffelrivier op 
twee punten te overschrijden, op 
een marsch afstand van hier. Men 
verwacht het uitbreken van de vijan
delijkheden in de volgende week.

De trein uit Charlestown naar Jo- 
annesburg is te Volksrust aange
houden op last van de transvaalsche 
regeering, en de passagiers zijn naar 
Natal teruggezonden.

Londen, 2 Oct.
Aan den Standard  wordt van zon

dag uit Newcastle geseind dat er 
ongetwijfeld op zijn minst twintig 
duizend gewapende en goed gepro
viandeerde Boeren met peerden op 
verschillende punten van de trans
vaalsche grens staan, meer in het 
bijzonder naar den kant van Natal.

Zij maken er geen geheim van en 
bluffen er zelfs op dat zij voornemens 
zijn, woensdag Natal binnen te ru k 
ken, om alle Engelschen de zee in 
te jagen.

In elk geval is het te voorzien dat de' 
Boeren Natal in grootengetalle zullen 
binnenvallen.

De « London General Omnibus 
Company » heeft van de regeering 
opdracht ontvangen, duizend peer
den voor de Kaap te leveren.

Te Londen aanziet men het tegen
houden van een trein uit Natal, als 
eene nieuwe inbreuk op de londener 
conventie.

A anhitsingen van « Tim es » en 
Standard.

De « Times » bevestigt het ver
moeden dat de Transvaalsche regee
ring de laatste nota van Chamberlain 
onbeantwoord laat.

Op het ministerie van koloniën 
verwacht men geen antwoord van de 
Boeren meer.

De < Standard » vindt dat een lee- 
Ijjk teeken en spoort de regeering 
aan, niet langer te dralen met het 
opstellen van eene nieuwe nota, want 
de transvaalsche regeering maakt 
zich klaarblijkelijk gereed tot den 
oorlog.

Het blad wijst op het samentrek
ken der Boeren aan de Natalsche 
grenzen.

G eestdrift in Transvaal.
De geestdrift in Transvaal is zoo 

groot, dat jongens van vijftien jaar,

goed gewapend, als vrijwilligers 
dienst nemen. Generaal Joubert heeft 
de burgers aan de statie te Pretoria 
toegesproken en werd luide toege
juicht. Het hollandsch korps heeft 
parade gehouden op het plein voor 
de presidentswoning. De burgers, 
die voor de verdediging van de stad 
bestemd zijn, worden met Martini’s 
gewapend; men herinnert zich, dat 
zij ontevreden waren over hunne 
nieuwe Mausergeweren.

** *

« Pall Mali Gazette > deelt een 
telegram meê uit Joannesburg, mel
dende dat de Boeren de noodige 
maatregelen namen om de spoor
wegen te vernielen.

Depositie der troepen is hachelijk; 
inrichting ontbreekt geheel.

Zoo er niet spoedig versterking 
komt is eene ramp onvermijdelijk.

In de kaapkolonie werkt men open
lijk voor de Boeren.

liet gerucht loopt dat de hertog 
van Connaught, zoon der koningin, 
generaal sirliedvers Buller naarZuid- 
Afrika zal vergezellen.

Een telegram uit Londen aan den 
Matin zegt dat den telegram, te Wool- 
wich ontvangen, meldt dat het ge
rucht loopt, als zouden de Boeren de 
Buffelrivier overschreden hebben en 
op Dundee zijn aangerukt.

Een bloedig gevecht ontstond, waar
in 37 Engelschen werden gedood.

Ook de Éclair deelt een telegram 
uit Londen meê, volgens welk de 
dagbladen melden, dat de Boeren op 
de Natalgrens de vijandelijkheid be
gonnen hebben.

De Engelschen werden met verlies 
achteruit geslagen.

Eene belangrijke inbeslagnem ing.
Eene depeche uit Kaapstad meldt 

dat de transvaal regeering eene hoe
veelheid goud, die naar de Kaap
kolonie moest verzonden worden, en 
die geschat wordt op 12 miljoen en 
half franks, in beslaggenomen heeft.

Het Staatsblad van den Oranje- 
Vrijstaat kondigde dinsdag de wet 
af betreffende de uitdrijving der 
vreemdelingen, ook eene wet waar
door de uitvoer van graaB, levend vee 
of andere artikels van eerste nood
wendigheid, zonder eene bijzondere 
toelating van den uitvoerenden raad 
verboden wordt.

Kies-Kronijk.
Te Rousselare zijn er 4 lijsten voor de aan

staande gemeente kiezingen :
Katholieken M. M. Buyse-Spruytte, Callebert- 

Blieck, Dr Delbeke, D’hondt Pieter, Dupont- 
Anseeuw, H om e Henri, Spillebout Hip, Staessens 
Pieter.

Liberalen : MM. De Brouckere Gustaf, Degryse 
Hilaire, Deiaere Gustaf, Fevere Pieter, Lenoir 
Henri, Tant Henri, Vanden Berghe-Loontjens, 
Vandendriessche alfons.

Lijste van O. L. Vrouw: MM. Declercq Désiré, 
Degryse Henri, Doom Xaveer, Ghesquière Karei, 
Mahieu-Yermeulen, Moerman Pieter, Vanhee 
Gustaf.

Socialist: M. Vanden Bossche.
Voor het mandaat eindigende 31 december 

1903, stelt M. Ch. V ancanneyt, liberaal zich 
tegen M. L. Masselis-Ruyssen, katholiek.

KORTRIJK. Kandidaten der katholieken :
MM. Tack Pieter, uitiredend lid. Devos 

Henri, u. Vercruysse Victor, u. De Bien Raym.
u. Vuylstekf Jules, u. Kerkhof Emiel, u. De 
Cannière Jules, Willemyns Isidor, Doutreligne 
Arthur, Eggermont Karei, Gillon Leopold.

De liberalen komen op met eene volledige lijst:
MM. Centner Alfred, Decanniére Victor, 

Dewitte Ernest, Gillon Raymond, Masquelier 
Ernest, Putman Medard, Thibau Franciscus, 
Yandenberghe Renaat, Van Leynseele Herman, 
Verbeke Oamiel.

De kandidaten der socialisten zijn :
MM. Descamps Ernest, Demeyero Felix, 

Desmedt Gaston, Desmedt Edward, Dufour 
Arthur, Groenweghe Adolf, Willeman Jules, 
Steeland, Verschuere.

De Groene demokraten hebben m aar twee 
kandidaten kunnen opvisschen : MM. Lampe, 
hande aar en Nys, drukker.

LICHTERVELDE. Strijd tusschen katholieken. 
n° 1. J. De Wuif, landbouwer, u. E. Farasyn, 
rentenier, u. T. Labens, brouwer, E. Vanden 
Broucke, herbergier. Dr F. Vermeersch.

Lijst n. 2. Ch. Dccock, schepen, u. H. Dela- 
fontaine, handelaar, u. J. De Wolf rentenier, u. 
J. Storme, landbouwingenieur, Ch. Vermeersch, 
landbouwer.

MEENEN. De kandidaten der katholieke partij 
zi]n : MM. Cappeile Albert, Declercq Eugeen, 
D’Heygere Polydoor, Dosfel Louis, Vanden 
Berghe Eugeen, Verraes Henri.

De liberale lijst bevat de volgende namen :
MM. Biard Gustaaf, Boslyn Emiel, Dela- 

royère Jules, Desmarez Octaaf, Leynaert 
Nestor, Mayeur Jules.

Woensdag laatst hebben de kandidaten der 
socialisten zich doen kennen die ook met eene 
volledige lijst optreden.

BRUCGE. Vier lijsten zijn in regel ingediend 
geweest. Deze der katholieken, (volledige lijs t); 
de liberalen met 9 kandidaten ; de groene demo
kraten met 5 man.

De vooruitstrevende liberalen en socialisten 
hebben op den laatsten oogenblik hunne lijst 
van nog een kandidaat vermeerderd.

Zij stellen twee kandidaten voor de 2° reeks 
M. De Ploey, socialist. M. Dumon, geneesheer, 
vuoruitstrevend liberaal.

Zoodat er strijd is voor de twee reeksen.

THOUROUT. In algemeene vergadering door 
de katholieken gehouden werden de uittredende 
leden en 2 nieuwe kandidaten aangewezen. De 
lijst bevat de volgende namen :

MM. F tlix  Cornillie, René Delafontaiue, Cle
ment Meerseman, Emiel Pattyn, Ivo Van Poucke, 
André Verté.

Zoo het schijnt stelt M. F. Fraeys, liberaal, 
zijne kandidature tegen de lijst der katholieken.

De kandidaten der socialisten zijn :
MM. C. Ampe, landbouwer, Fr. De Cock, 

landbouwer.

Te Ingelmunster, Cacbtem, Emelghem, Pitthem, 
Meulebeke, Ardoye, Heule, zijn de katholijken 
zonder strijd gekozen.

Te Aalst zijn de demokraten met de socialisten 
en de liberalen in bond vereenigd om de katho
lieke gemeenteraad van het stadhuis te stemmen. 
Op eene en dezelfde lijste staan 5 liberalen, 1 so
cialist en drij daensisten. Priester Daens is een 
van de drij.

De bisschop van Gent, Mgr. Stillemans, heeft 
een brief geschreven, om hem te bevelen zijne 
kandidatuur in te trekken. Pastoor Daens heeft 
geweigerd.

Voor de kieaing van 15 October aanstaande, 
zijn er te Iseghem.

1262 Kiezers met 1 stem 1262
459 » n 2 stemmen 918
120 v » 3 stemmen 3(10
194 » « 4  stemmen 776

samen 2035 Kiezers 3316 stem.

B rief van den E. H . V erbrugghe 
m issionaris te Sandakan B orneo(Indië)

Saraivalc 21 Aug. 1SV9. 
GOEDE VRIENDEN

’t Is reeds zoo lang geleden dat wij van elkan
der niet meer gehoord hebben, dat gij w aar
schijnlijk denkt « Uit der oogen uit der herten » 
en nochtans gaat er geen dag voorbij zonder dat 
ik in gedachten te Iseghem ben, ik zegge alle 
dagen, « ’ksa l morgen schrijven » en den dag  is 
voorbij en mijnen brief is nooit begonnen. Hoe 
komt dat, zult gij zeggen, i k  zal ’t u aanstonds 
uiteendoen en gij zult mij begrijpen en veront
schuldigen.

Nooit was ik zoo overlast van werk als in die 
laatste tijden, verleden jaar zonden mijn oversten 
eenen priester om mij te helpen. Nauwelijks was 
hij 14 dagen hier of hij wierd erg ziek en korts 
daarna verloor hij zijne zinnen. Ik dacht altijd  ’t 
zal wel beteren maar de beterschap kwam nooit 
en zoo bleef hij hier drie maanden lang binst de
welke den armen priester mij mets dan last en 
zorgen veroorzaakte.

Intusschen stond en bleef ik gansch alleen voor 
mijne school, het bestier van ’t klooster en ’t be
zorgen mijner christenheid. Dan begon den oorlog 
op de Philippijnen die hier dicht bij zijn ; veer 
inboorlingen en een deel Spanjaards kwamen 
alhier gevlucht, ik had er rond de vijf honderd, 
’t Zijn allen katholijken die niet dan spaansch 
spreken, zij vielen natuurlijk allen bij mij toe, ik 
had somtijds mijn huis en klooster vol tot dat zij 
ievers werk en woning hadden gevonden. Velen 
onder hen waren ziek, want sommigen hadden 2 
of 3 maanden gevangen gezeten, anderen hadden 
geenen cent geld en wat kon ik anders doen dan 
die arme vluchtelingen helpen. Alle de Europia- 
nen die hier verblijven ziju protestanten die de 
spanjaards alles mm dan genegen zijn, zoo dat ik 
hun eenige toevlucht was. Alzoo heb ik verplicht 
geweest 9U0 dollars, zij bij de 3000 fr. schulden 
tem aken en nu moet ik naar middelen zoeken om 
die te betalen. En ware ’t  daarmee nog gedaan 
geweest ; maar door die vermeerdering van volk 
was mijne kerk te klein geworden en ik moeste ze 
vergrooten daarbij was ik genoodzaakt spaansch 
te ieeren zoodat ik nu eeu ware Don geworden 
ben. Alle 14 dagen predikte ik in die tale over dat 
’t ging en ge kunt peizen of ik nu en dan eens 
mijn woord verloor !... Maar tot daar. ’t Slechtste 
was dat ik alleen was en bleef om alles te doen en 
in alles te voorzien. Niemand kon mij hulpe 
bieden er was gebrek aan priesters en zoo kwam 
het dat ik ten lange laatsten zoodanig afgemat 
wierd dat ik moest veranderen van lucht en wat 
uitrusten wilde ik er niet gansch onder bezwijken.

De week te voren was er juist een priester ge
komen uit Engeland om mij te helpen, ’t Is een 
jonge Hollander vol leven, moed en gezondheid 
van nauwelijks 25 jaren oud. Hij kwam juist in 
tijd en nu is hij te Sandakan met onzen oversten 
die er zal verb.ijven tot dat ik terugkome.

Ik ben reeds eene maand te Sarawak en nu 
vertrek ik naar Penang om in eene betere lucht
streek wat te vertoeven en ook om dien goeden 
Francis Kam-Hong te bezoeken, dien jongen 
chinees die over eenige jaren met mij te Iseghem 
was en die zijne phrlosophie gedaan heeft, lie t 
gaat er zeer wel mede en hij zal in zijne roeping 
volheiden is’t te hopen. Ik zal bij den Eerw. Heer 
Wallaeys te Penang verblijven, eenen Belg die 
President is van ’t Jbeminane.

Binnen eenè maand keer ik naar mijne missie 
terug en nu goede vrienden zal ik van nu afscheid 
nemen in afwachting dat ik u uit Penang schrijve. 
Intusschen vergeet mij niet in uwe gebeden, ik 
heb ze hoogst noodig, van mijnen kant zal ik niet 
ten achteren Lijven. Doe mijne groeten aan aile 
mijne weldoeners en vrienden en herinnert hun 
a ls ’t u belieft de noodwendigheden mijner arme 
en verafgelegen missie. Ik ver hope welhaast goed 
nieuws van u allen te ontvangen, met eene, edel
moedige ondersteuning. God zal uwe pogingen 
zegenen en mijne arme christenen zullen u aiiea 
iu hunne gebeden bij den Heer aanbevelen.

Uwen genegenen in X'° 
Jules Verbrugghe, zendeling.
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BUITENLAND.
Het kruis op de kerk van M ontmartre. — Bin

nen kort zal er eene merkweerdige plechtigheid 
plaats hebben te Parijs. Men zal namelijk het kruis 
plaatsen op den top van de reusachtige kerk van 
het H. Hert van Montmartre, die dus voltooid zal 
zijn.



De koepellanteern, die 160 meters boven De 
Seine staat, was eergisteren gereed; men plaatst 
nu den sluissteen in het gewelf, een overgroote 
blok in zachten steen, en ’t kruis, dat 'Jm80 hoog 
is, zal weldra zijne plaats innemen op den top der 
kerk.

In 1875 werd de eerste scbup voor dit monu
ment in den grond gesteken,

Men heeft sedert dien dertig millicen uitgege
ven, bijeengebracht door de fransche katholieken, 
die laatst nog een oproep van het comiteit be
antwoordden, met de storting van een milüoen 
frank.

Het gebouw, opgevat door M. Abadie, is met 
zorg voltrokken door M. Rouline, die er nu drie 
en twintig jaren zijn leven aan toegewijd heeft.

Om over den indruk van het geheel te oordee- 
len, zal men moeten wachten tot de koepel van 
zijne stellingen zal ontdaan zijn. Hierop zal men 
niet lang meer moeten wachten. Men denkt dat 
alles zal weggenomen zijn tegen de maand mei 
aanstaande.

Rond dat tijdstip zal ook de inwendige versie
ring van den dom voltrokken zijn. De twintig 
groote vensters, van prachtige glasramen voorzien 
zullen weldra van hunne afsluitingen ontdaan 
zijn.

De heele trap, die naar den top van den dom 
voert in een zuilengalerij, van waar men een on
vergelijkelijk panorama van Parijs geniet, zal 
denkelijk rond dien tijd ook voor het publiek 
open zijn.

Z W I T S E R L A N D .
Een vreeselijk ongeluk.

Te Sion, Valais stond op de groote plaats de 
brak van den dierentemmer Lewy Salvator. Bij de 
avondvertooning van eergisteren, op ’t oogenblik 
dat het electnek licht werd uitgedoofd, naderde 
een ijzerenwegbediende te dicht bij de kooi, waar
in eene leeuwin was opgesloten.

De leeuwin stak hare klauwen door de tralies 
en greep den bediende bij het hoofd, die begon te 
huileu van pijn.

Wegens de heerschende duisternis meende het 
publiek dat de leeuwin uit hare kooi ontsnapt was 
andere meenden dat de dierentemster verscheurd 
werd.
Hierdoor ontstond eene onbeschrijfelijke paniek. 
Allen vluchtten onder het slaken van angstkreten. 
Men verscheurde de linnen wanden om buiten te 
geraken, in een woord, een wilde angst had zich 
van de toeschouwers meester gemaakt, en zij die 
vielen werden ongenadig onder de voeten getrap
peld.

Zoo groot was de vrees dat, buiten gekomen, 
ve!en snel op de boomen klauterden hopende aldus 
aan de klauwen der leeuwen te ontkomen.

In de verwarring werd daarenboven eene pe- 
troollamp omgeworpen, die nabij den ingang op 
eene tafel stond, zoodat er nog een begin van 
brand ontstond, wat den schrik nog deed toene
men.

In tusschen hadden twee witte beren, die zich 
in eene kooi naast die der leeuwin bevonden, op 
hunne beurt den ijzerenwegbediende vastgegrepen 
en begonnen hem te verscheuren. Men kan zich 
het gehuil van den ongelukkige voorstellen.

Gendarmen en agenten kwamen eindelijk toe- 
geloopen, het licht werd weer aangesteken, de 
bediende bevrijd en in ellendigen toestand naar 
het gasthuis gebracht.

IT A L I Ë .
Mgr. de Croy.

Monseigneur de Croy, een belgische prins, ge
heim kamerheer van Z. H. den Paus, is raadsheer 
benoemd in de nunciatuur te Weenen.

’t Is de tweede prelaat, die geen Italiaan is, die 
in het diplomatisch korps van Z. H. den Paus 
treedt.

BINNENLAND.
K ortrijk . — Dinsdag morgend rond 1 uur is 

een begin van brand ontstaan in den winkel de 
Paternoster, Steenpoort, 32. Men denkt dat de 
brand aan de onvoorzichtigheid van eenige kin
deren toe te schrijven is, die een brandend voor
werp door een gatje, dienende om de vensterlui
ken te sluiten, zouden geworpen hebben De 
vlammen vernielden welhaast gansch de u it
stalling. Eenige geburen kwamen toegeloopen en 
deze gelukten er weldra in het vuur uit te dooven. 
De schade, deels door het vuur, deels door het 
water veroorzaakt, is nogal aanzienlijk en door 
verzekering gedekt.

W inkeldieften. — Verheeler aangehouden. — 
Donderdag morgend werd de adjunkt kommis- 
saris M. Dusselier door den onderzoeksrechter 
M. Pringiers, gelast den genaamden Jul. Van- 
nieuwenborg, winkelier, Brugsche kassei, 31 naar 
het parket te brengen. Na ondervraging die duur
de van 8 1 [2 ure tot na den middag werd Jul. 
Vannieuwenborg naar het gevang overgebracht 
en opgesloten.

M. Dusellier had woensdag namiddag eene 
huiszoeking gedaan bij Jul. Vanniewenborg en 
had er eene stuk stoffe ontdekt, voortkomende 
van den diefstal bij M. Coussens, te Lendelede; 
een stuk voering voortkomende van den diefstal 
bij Leopold Holvoet-Pottelberg, te Kortrijk, en 
eindelijk eene hoeveelheid hemden voortkomende 
van den diefstal bij Emiel Delannoy, vanZweve- 
ghem. Deze drij personen die bij de huiszoeking 
tegenwoordig waren, herkenden dadelijk hun 
goed. Daarop werd alles naar de griffie der recht
bank gebracht

— Diefstallen van Meer stoffen. — Nadere 
bijzonderheden. — In m aait 1898r waren dieven 
in de fabriek der wed. Jules Seeuws, te Deinze, 
gedrongen, en hadden er van 3 verschillige ge
touwen stukken satijn gesneden en medegenomen. 
Mad. Seeuws had vermoedens op Vandewalle, die

een goede küent van haar buis was, en op éen ge
ilenden dief van Overleie. Vernomen hebbende 
dat de policie bij Vandewalle gestolen goed had 
aangeslagen, kwam zij naar K ortrijken begaf zich 
met den adjunkt-kommissans M. Dusselier naar 
zijne woning. Daar erkende zij dadelijk de bij 
haar gestolen koepons satijn, want, van het getouw 
gesneden, waren zij niet afgemaakt en gansch be
schadigd. De stukken werden naar het policie- 
bureel gedragen en proces-verbaal opgemaakt.

In den nacht van 3 tot 4 mei werd lij M. 
Spriet-Lepere, te Steenput, eene groote hoeveel
heid stoffe gestolen. M. Spriet is nu naar Kortrijk 
gekomen en met den adjunkt-kommissaris M. 
Dusselier, naar de woning van Vandewalle gegaan 
en heeft er dadelijk 5 'stukken wollen stoffen her
kend die bij hem gestolen waren.

Het onderzoek over de winkeldieften duurt 
voort en men denkt binnen kort de hand te kun
nen leggen op de andere leden der bende, die 
gedurende verscheidene maanden de omstreken 
van Kortrijk onveilig maakte.

Oostroozebeke. — Dinsdag nacht hebben stout
moedige schelmen den goudwinksl geplunderd 
van Camiel Decottignies, horlogiemaker op het 
gehucht de Warde. De weerde der gestolen voor
werpen bedraagt 600G fr. ongeveer. Het parket is 
aanstonds van de gendarmerie verwittigd geweest.

De dieven hadden een gat in den muur ge
maakt, en hebben alles geroofd wat in hun bereik 
lag, gouden en zilveren horlogies, kettingen, enz. 
Zij hebben al de kassen opengebroken en de schui
ven leeg geplunderd.

Moorslede. — In den nacht van zondag tot 
maandag heeft men bij de wed. Vandemoortele, 
landbouwster, 10 konijnen gestolet^en den kern- 
liond vergiftigd. De daders zijn tot nu toe onbe
kend ; de stoutmoedigheid der dieven gaat toch 
te verre.

Aelbeke. — In den nacht van 29 en 30 Septem
ber zijn onbekend gebleven dieven in den winkel 
van M. Cyriel Vandekerkhove, schoenmaker op 
het gehucht Preshoek, te Aelbeke, gedrongen en 
hebben voor ongeveer 430 fr. schoenen gestolen. 
De gendarmerie van Moeskroen heeft een onder
zoek geopend.

Yperen — Op de baan van Yperen naar Komen, 
aan den barreel waar de voerman Theophiel 
Breyne over eenige maanden verongelukt is, ge
beurde maandag morgen een nieuw ongeluk. De 
kamion van M. Desiré Ingelaere, rondreizend 
koopman te Yperen, is door den trein nr 18, die* 
ten 5 ure 03 uit laatst genoemde stad vertrekt, 
in stukken gereden. Op den kamion zaten Inge
laere en een knaapje. l)e ongelukkige Ingelaere 
werd het hoofd afgereden en het kind erg ge
kwetst. Het peerd werd door den schok een tien
tal meters ver op den steenweg geslingerd. De 
mecanicien stopte oogenblikkelijk en de bedienden 
van den trein kwamen de slachtoffers ter hulp. 
Er werd ook om hulp getelegrafeerd na<r de 
statie van Yrpereu.

De mecanicien, de stokers en de reizigers v a n  
den trein zijn er met eenige lichte kneuzingen
van afgekomen. IIet parket is ter plaatse geweest 
en heeft een onderzoek geopend ten einde de ver
antwoordelijkheid vast te stellen.

Waereghem. — De eigenares van een bazar, 
op de’groote Markt alhier gelegen, is zaterdag 
avond het slachtoffer geweest van eene schrikke
lijke ramp. Een pak met vuurpijlen ontplofte op 
het oogenblik dat de vrouw ze onderzocht. In 
eenen oogwenk stond ze in vlammen gehuld. Een 
begin van brand kon spoedig door de toegesnelde 
geburen gebluscht worden. De vrouw heeft vele 
brandwonden bekomen, doch verkeert in geen 
stervensgevaar.

St-G illis. — Niet minder dan zestig kooplieden
en winkeliers van den brusselschen omtrek zijn de 
slachtoffers van stoutmóedige dieven geworden. 
De daders, de echtgenooten X .... waren over 
eenige dagen op eene kamer in de Josef Claes- 
straat komen wonen. De naam dien zij opgayen 
was natuurlijk valsch. Nauwelijks woonden zij 
in gemeld huis of een aantal boodschappers en 
loopjongens brachten pakken met kleedingstukken 
schoenen, kleergoed, hoeden, enz. op hun adres. 
In al de winkels hadden de echtgenooten X .... 
a fged rongen  dat men dinsdag namiddag de 
rekening zou laten ontvangen. Toen de lem an - 
ciers zich aanboden, was het koppel met de 
koopwaren gaan vliegen.

Eene leening. — Eene fabrikant van Elsene
p’aatste eene aankondiging in de dagblaben om, 
ter uitbreiding zijner zaak, eene leening vim 20 
tot 25,000 fr. te bekomen.

Daags nadien, ontving hij eenen brief, uit 
Charleroi, van zekeren M. behoorende tot een 
groot financiehiii*, welke zich bereid verklaarde, 
hem die som te bezorgen. Hij noodigde hem uit, 
naar Charleroi te komen om te ondenhandelen 
M. zou hem aan de statie afwachten en herken
baar zijn aan een grijzen overfrak en slappen 
hoed.

Dit gebeurde. M. was op zijnen post en beide 
gingen in een hotel dineeren, terwijl zij over de
zaak onderhandelen.

De afspraak luidde ten slotte dat M. den fabri
kant eenen dag of drie later het geld zou bezor
gen en dat deze laatste op den gestelden dag weer 
te Charleroi zou komen om de vereischte stukken 
te teekenen en de bankbriefkens in ontvangst 
te nemen.

Maar alvorens te scheiden vroeg M. 50 fr. voor 
de acten, het gezegelde papier, enz.

Toen de fabrikant terugkeerde vond Ifij M. 
niet meer. Men kende hem noch in het hotel, 
noch in de bank, w aarbij zegde eene voorname 
plaats te Lekleeden, noch zelfs in de buijcelen 
van den burgerlijken stand.

M aatregel.—Wij hebben onze lezers verwittigd 
dat het gouvernement een middel gevonden heeft 
om het verkoopen van vleesch, voortkomende van 
besmettelijke dieren, te vermijden.Vroeger moch
ten de landbouwers hunne dieren zelf in de put 
dolven, en zoo kwam het dat soms de dieren uit 
den put gehaald werden.

De hoogere gezondheidsraad heeft beslist dat 
de beesten, uit reden van besmetting afgemaakt, 
moeten verbrand worden. l)e heer minister van 
landbouw heeft eene kommissie met die taak 
gelast en 17 plaatsen in het land aangeduid, 
waar het verbranden zal moeten gebeuren.

De koning tö Brugge. — De koning zal aan
staanden maandag de zeevaartwerken van Brugge 
en Iieyst, en de zeehaven vau Ileyst bezoeken. Bij 
zal vergezeld zijn vau eenen m inistèren ontvan
gen worden te Brugge door M. den gouverneur 
en de gemeente-overheden.

Schrikkelijk  petroolcngeluk. — Men schrijft 
uit Herenthals : Dinsdag morgend, rond 11 ure, 
kwam het 17 jarig  dochtertje van Hendrik Van 
Rompaey, wonende Boerenkwartier alhier, terug 
van de tabriek om volgens gewoonte het eten 
voor vader en moeder te bereiden. Om het vuur 
gauw in gang te krijgen, gebruikte ’t ongelukkig 
kind petrool.

Daar des niettegenstaande het vuur nog niet 
vooruit wilde, goot zij andermaal met de kruik 
petrool in de stoof.

Wat er toen juist gebeurde, weet men niet, 
altijd is het zeker dat eene verschrikkelijke ont
ploffing volgde. Het brandende vocht verspreidde 
zich snel op de kleederen van het slachtoffer dat 
gansch in vuur en vlam stond.

Razend van de pijn liep het arme schepsel 
langs achter buiten en niet wetende waarheen, 
kroop zij door eene haag en stormde een gebuur- 
huis binnen.

De ontzette gebeuren deden vruchtelooze moei
te om het slachtoffer te helpen. Alles te vergeefs. 
Het kind viel neder op den grond en onder de 
erbarmelijkste uoodkreten werd het opgenomen.

Het gansche lichaam was slechts eene enkele 
brandwonde.

Een geneesheer werd met der haast ontboden 
en het slachtoffer- werd onverwijld naar het 
gasthuis overgebracht.

Het ongelukkig slachtoffer is dinsdag avond 
om 6 ure overleden in d e  schrikkelijkste pijnen, 
na bediend te zijn van de HH. Sacramenten.%

Goen land in de W3reld bezit zooveel rheuma- 
tiek-en jichlijders als het onze, en dat is met te 
verwonderen, gezien de vochtigheid welke bijna 
Voortdurend bij ons heerscht.

En hoezeer is hij te beklagen die aan rheuma- 
tiekt lijdt. Zijn karakter verbitterd; na de raad 
gevingen der geneesheeren en de hulpmiddelen 
der apotheek, wendt hij zich tot de specialisten; 
bij beproeft zelf de middelen gezegd van do « 
S9?d?,;vrouw». \1 deze pogingen mislukken en, 
wanhopig, komt hij er to l  te wenschen dat d o lleer  
hem uit een leven van foltering kome verlosseu.

Het was voorbehouden aan den heer Vincent, 
apotheker, rue de la Limite, 33, te Brussel, deze 
schrikkelijke kwaal te overwinnen. Na langdurige 
opzoekingen heeft hij formulen gevonden van het 
kostbaar geneesmiddel dat radikaal iheuma- 
tiek en d e  jicht geneest. Door zijne ontdekking 
heeft de heer Vincent plaats genomen onder de 
uitvinders, nuttig aan het menschdom, en ontel
baar zijn zij die hem eene eeuwig durende dank
baarheid verschuldigd zijn.

IIet gebruik van het antirhumatismal en anti- 
goutteux Vincent verspreiden is een plicht voor 
allen en men kan er niet te veel ruchtbaarheid 
aan geven.

Jicht en rhumatismlijders verminderen niet 
alleen hunne pijnen, maar genezen door het 
gebruik van den E lix ir  A. Vincent, apotheker, 
rue de la limite, Brussel. *

Depot te Iseghem A. Rodenbach, apotheker 
Prijs  3 fr. de iietch.

Indien gij schoone, goede en sterke 
VLOERïECHtóLS noodig hebt in zeer oud en 

droog ciment, wendt u tot het

H uis Alfred DEVOS
T E  D O O B N I J K

die er ii bij 30 meters zal leveren aan 1.60 fr. 
de vierkante meter en de plinten aan 0,30 fr. 
de strekkende meter.

WATERKALK, voor ondernemers aan
65 fr. de 10,0QD kilos, voor plafonneur.s aan 77fr. 
de 10,000 kilos.

BEURSOVERZICHT
van Brussel 5 October 1899.

Het is onloochenbaar dat eene volslagen loom
heid op onze beurs-veiüng drukt. De tegenstrij
dige nieuwstijdingen over den Transvaalschen 
oorlog dragen er gewis niet weinig toe bij, om de 
omzetten tamelijk moeilijk te maken. De Kool- 
mijnwaarden maken echter uitzondering aan dien 
re g e l: er heerscht deze week veel bedrijvigheid 
onder hen ; mochten veel spekulanten niet in 
hunne hoop be'drogen worden.

De komplant m arkt van heden werd gekenmerkt 
door daling óp de koloniale waarden. Hooger 
zeggen w ij^dat er veel bedrijvigheid heerscht 
onder de koolmijnwaarden, maar heden zijn ze 
aan daling onderhevig. Het Financiënbhd van 
Zondag 8 October geeft eene studie over de steen
kool nijverheid in België, waaruit veel nut te 
putten is, evenals een artikel over de B anm e  
Jfricaine,

Onder de banken zien wij Overzeesche (Outre-
mer) in daüug aan ‘274 na 2S3. De nationale 
Bank 2785. compagnie Natiunale Financière
142.50 kapilalen en 235 dividen.

Do ijzerwegeu en framways worden verwaar
loosd, Ccngo spoorweg aan 1S05, gewone, 6375 
gemiddeld voor het oprichters aandeel. Rtilways 
a voie étroite 184. Russe-francaise gewone S65.

De ijzerwaarden eveneens door logheid aan
getast, Aümelz la Paix C70. Staalgieterijen 
(aeiéries) van Antwerpen altijd kloek aan 148 
kapitalen, 94 gewone. Hetzelide met de plaat
ijzer fabrieken (Tóleries) 140 en 65.

De noteeringen voor de zinkwaarden zijn op 
nagenoeg dezelfde van verleden week gebleven. 
De asturienne verhandeld aan 5 975 tot C000. 
Vioil e montague deinst tusschen 806 en 808.

Spiegel en glaswaarden gaan immer zelfden
tra gen gang.

Onder de verlichtingstitels heeft de Eclairage 
du centre moeite om zich staande te houden : 
aan 112 1/2. Eclairage de St. Petersburg integen
deel houdt voortreffelijk stand aan 1075.

Voor de andere vakverdeelingen zouden wij 
hetzelfde moeten herhalen vau ons vorig benrs- 
overzicht, en houden ons dus liever hierbij.

Voor a’.le nadere inlichtingen kunnen onze 
lezers zich wenden tot den Heer én Vandekerk
hove, wisselageut bij de Beurs van Brussel. Be
stuurder van het Financiënblad, Lstivensche 
steenweg, 56 a, Brussel. Telefon 4026. Telegraf- 
adres, Kerckhove, Beurs Brussel. Postzegels bij 
te voegen voor de antwoord.

S T A D  IS E G H E M .

R E G L E M E N T
op het

openen en maken van straten  en impassen, 
alsook op 

het heffen eener belasting voor het 
leggen van voetpaden en kalsijden van straten .

De Gemeenteraad van Iseghem,
Gezien de beraadslagingen van den gemeente

raad in dagteekening van 16 April en 30 Juli 
1864, nopens het leggen van voetpaden (trottoirs) 
en het betalen der daaruit te spruiten gemeente
lasten, goedgekeurd bij koninklijk besluit van
28 december 1864;

Overwegende dat sedert dit tijdstip de m ate
rialen zeer aanzienlijk in prijzen zijn gerezen ; en 
bijgevolg de daarop gehevene gemeentebelasting 
zal moeten gewijzigd worden voor wat betreft de 
voetpaden die voortaan nog zullen gelegd worden;

Overwegende dat het ook noodzakelijk is de 
gemeentelasten vast te stellen die zullen to betalen 
zijn voor het kalsijden van straten, wegen of 
plaatsen binnen den bouwkring of binnen stad :

Gezien de artikelen 75, 76 nr 5 en 78 der 
gemeentewet;

BESLUIT EENPARIG :
Art I. — Geene nieuwe straten of impassen 

zullen mogen gemaakt en geopend worden zonder 
bemachtiging van den gemeenteraad, zij zullen 
ten minste eene breedte hebben van tien meters.

Worden als impassen aanzien, alle nevens- 
staande of gegroepeerde huizen of gebouwen, op 
enkele ol dubbele reek gebouwd, op binnen
plaatsen, koeren, hoven, beslotene of onbeslotene 
plaatsen, die m aar langs een einde op den open
baren weg uitkomen.

Art. II. — Voor de straten, wegen of plaatsen, 
binnen den bouwkring of binnen de stad, die nog 
niet gelegd zijn met steenen, hetzij dezelve reeds 
bestaan ot geopend worden door het gemeente
bestuur of door bijzondere eigenaars wanneer de 
gemeenteraad zal besluiten deze straten, wegen of 
plaatsen met voetpaden te voorzien of alleenlijk 
met steenen te leggen, of wel het een en het ander 
werk te zamen uit te voeren; al de eigenaars van 
gronden, gebouwen, muren, hagen, ijzeren of 
welkdanige afsluitingen gelegen langs de,ze straten, 
wegen ol plaatsen, zullen betalen aan den ge
meente ontvanger dezer stad :

1° E lf franks, voor iederen vierkanten meter 
oppervlakte gelegd als voetpad (trottoir) gemeten 
langs geheel de lengte van grond, gebouw, muur, 
haag, ijzeren of welkdanige afsluitingen, tot aan 
den buitenkant van den boord (bordure) des voet- 
pads. Geen aftrek zal gedaan worden voor trappen, 
keldergaten ofseenige andere openingen.

De steenen der voetpaden zullen voortkomen 
uit de beste steengroeven namentlijk van Attre of 
van langs de Ourthe, en ter grootte zijn van 15/15 
of 16 centimeters vierkant en eene diepte hebben
de van 8 tot 10 centimeters.

Het blauwsteen voor de randsteenen (bordures) 
zal van de soort zijn, genaamd « grijsdsteen van 
Doornijk of omstreken » en eerte lengte moeten 
hebben van l m50 op 0m15 breed en eene diepte 
van 0n,35 a 0m40.

2° Acht franks, voor iederen vierkanten meter 
oppervlakte, gelegd in steenen, gemeten langs 
geheel de lengte van grond, gebouw, muur, haag, 
ijzeren of welkdanige afsluitingen, tot in het 
midden der straat.

De kalsijdesteenen zullen voortkomen uit de 
beste steengroeven namentlijk van Lessen 
Quenast, Bierges, en zullen van het staal ziin
0 ,14°/0,16c‘" of 0,12cm/0,18cm op 0mJ5 diep.

Deze lasten zijn verschuldigd en moeten betaaid 
worden onmiddelijk na het uitvoeren der werken.

Art. III. — De eigenaars zullen niet meer 
betalen als voor drie meters breedte van het 
voetpad, en niet meer als voor vijf t meters 
breedte van bet deel in steenen (kalsijde), gemeten 
langs de geheele lengte van hunnen eigendom.
De overige breedte van deze twee bepalingeó 
blijft ten laste van de stad.



Art. IV. — Alle vernieuwingen, verbeteringen, 
herstellingen, of welkdanige veranderingen door 
het gemeentebestuur noodig geoordeeld, uit te 
voeren aaa de voetpaden binnen den bouwkring 
der stad, zoowel in de oude als in de nieuwe 
straten, zullen door het gemeentebestuur gedaau 
worden, ten las‘e van de aanpalende eigenaars. 
Na de rekening der kosten van de uitgevoerde 
werken ontvangen te hebben, zullen zij deze 
belasting, binnen de veertien dagen, aan den 
gemeente ontvanger moeten betalen.

Art. V. — I)e eigenaars van huizen of andere 
gebouwen op cijnsgrond staande, binnen den 
bouwkring of binnen stad, langs straten, wegen 
of openbare plaatsen, zijn ook onderworpen aan 
de belastingen aangeduid in art. III  van het 
tegenwoordig reglement.

Art. VI. — De belastingen zullen ingevorderd 
werden, door den gemeente ontvanger, overeen
komstig aan het art. 3 38 §2 der gemeentewet, 
samengevoegd met de voorschriften der wet van 
2!) April 1819.

Art. VII. — Alle overtreding aan de schik
kingen van het art. I hiervoren, is strafbaar met 
eene boet van 10 tot 25 franks en eene gevang- 
zitting van eene tot zeven dagen, afzonderlijk of 
gezamentlijk uit te spreken volgens de omstandig
heden.

Art. VIII. — Het tegenwoordig reglement 
vervangt de schikkingen genomen bij de beraad
slagingen van 1G April en 30 Juli 18t>4, hierboven 
gemeld en zal toegepast worden vijf dagen na 
deszelts afkondiging.

Art. IX. — Dit tegenwoordig reglement zal aan 
de koninklijke goedkeuring onderwrorpen zijn.

Gedaan in openbare zittingen van den gemeente
raad van Iseghem van den 25 Maart en 24 Juni
1899.

Tegenwoordig de H.H. De Müelenacre, Burge
meester- Voorzitter; Vandekerckhove en Vanden 
Bogaerde, Schepenen ; D allc, Rosseel, Lcfebvre, 
Amcye, B on J. Gilles, Ruitens, Pareten  Coucke, 
leden; Werbrouck, Sekretaris.

NAMENS DE RAAD :
De Sekretaris, Le Burgemeester- Voorzitter,

(Get.) A. Werbrouck. (Get.) De Müelenaere.

Het kollegie van Burgemeester en Schepenen 
der stad Iseghem ;

Gezien vorenstaande reglement op het openen 
en maken van straten en impassen alsook op het 
heffen eener belasting, voor het leggen van voet- • 
paden en kalsijden van straten, goedgekeurd bij 
koninklijk besluit van 15 September 1899, voor 
een tijdsbestek eindigende den 31 December 19C9.

Gezien art. 129 der grondwet en art. 90 der 
gemeentewet;

BESLUIT :
Vorenstaande reglement uitvoerbaar te stellen. 

Hetzelve zal afgekondigd en aangeplakt worden, 
naar luid van art. 102 van laatstgemelde wet, cp 
Zondag 8 October 1899.

Gedaan in zitting van den 4 October 1899.
Tegenwoordig de IIH. De Müelenacre, Burge- 

meestei-Voorzitter; Vanden Bogaerde en Paret, 
Schepenen; Werbrouck, Sekretaris.

NAMENS HET KOLLEGIE VOORNOEMD:

STUDIE VAN
den N otaris ALFONS DE BRABANT 

t© Ingelmunster.

Be Sekretaris, 
A. Werbrouck.

De Voorzitter, 
De Müolenaere.

Markt van ISEGHEM 7 Oct.
Eoter per kilo fr. 2,90 a 3,10
Eieren per 26 2,50 a 2,80

30 Sept.
2,70 a 2,85 
250, a 2,60

SCHEEPVAART van ISEGHEM.

M ercator, van Gillebert met kolen voor Josef 
Olivier. — Een schip met kolen voor Constant 
Gits. — Rauscope, van Gaspard Leconte met 
kolen voor Victor Varide Walle. — Een beurtschip 
van Alfons Depaepe met allerlei waren voor ver
scheidene. — Le canal de Koulers, van Frans 
Maes met allerlei waren voor verscheidene.

Burgerstand van ISE&HEM.
G E B O O R T E N :

326. Camiel Sieuw', z. v. Amand en Goubeir 
Francisca. — 327. Auguste Verlinde, z. v. Charles 
en Verfaillie Marie. — 328. Marie Vanwyns- 
berghe, d. v. Charles en Mortier Marie. — 329. 
Germana DewuH', d. v. Camille en Dekeerschieter 
Hortence. — 330. Marie Dumoulin.d. v. Constant 
en Defour Leonie. — 331. Adolf Seynaeve, z. v. 
Francis en Maes Marie. — 332. Bertha Guillemyn, 
d. v. Theophile en Mahieu Marie. — 333. Odile 
Desmet, z. v. Constant en Geldhof Pelagia. — 
334. Julia Monteyne, d. v. Charles en Tuyttens 
Mathilde.

H U W E L I J K E N :
52. Jan  Vansteenkiste, schoenm. 21. j. en 

Marie Vanbeylen.borstelm. 18 1/2 j. — 53. Arthur 
Meerhaeghe, houtw. 24 j. en Celine Verhaest, 
borstelm. 22 j. — 54. Adolf Bincquet, schoenm.
46 j. en Justine Vermeulen, 43 j.

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

230. Magdalena Fottie, 9 m. d. v. Aloys en 
Samoy Marie. Boschmolens. — 231. Marcel Mon
teyne, 6 w. d. v. Emile en Desserrano Leonie. 
Hondekensm. — 232. Maria Thanghe, 23 j. spel- 
lewerkster, ong. d. v. Charles en Vermeulen 
Marie. Rousselarestr. — 233. Julien Vandewalle,
9 1/2 m. z. v. Amand en W allaert Marie Rousse- 
larestraat.

INSTEL op Donderdag 26 Oktober 1899.
OVERSLAG op Donderdag 9 November 1899.

telkens om 3 ure namiddag, in ’t Vredegerecht 
te Iseghem.

GEMEENTE INGELMUNSTER.
Koop Een : Een kloek WOONHUIS met 

menige gerieven en perceel allerbest ZAAILAND, 
samen groot 15 aren 14 centiaren, gelegen langs 
de kalsijde naar Brugge, dicht de plaats.

Koop Ttvee : Allerschoonste BOUWGROND 
ernevens, breed ter straat 6 nieters 60 centim. 
met ZAAILAND, groot 7 aren 92 c.

Koop D rie:  Allerschoonste BOUWGROND 
ernevens, breed ter straat 5 meters 50 centim. 
met ZAAILAND, groot 10 aren 24 c.

Gebruikt door Alfons Vanncste mits 150. ir. 
’s jaars, boven de 1: sten, met recht van pacht tot
1 November 1900.

°/„ Instel penning. — Recht van samenvoeging.

A an onze abonné’s.
Wij wekken onze lezers op om, zoo zij nog niet 

ingeteekend hebben op de NIEUWE VLAAM
SCHE ILLUSTRATIE, hetwelk bij onze gazette 
te verkrijgen is het aanstonds te doen.

Deze dagen gaat een nieuw kwartaal in het 
eerste nummer begint met een grooten roman, 
uit talrijke vervolgen bestaande, rijk geïllustreerd 
en uitermate boeiend van inhoud.

Het zal den inteekenaren natuurlijk aangenaam 
zijn, het blad van dit nummer af te ontvangen, 
om bedoeld verhaal van den aanvang af te kun
nen volgen.

Ook wijzen wij op de t o en e  m en  d e f r a a i 
h e id  van deze Illustratie, die een waar sieraad 
wordt op de huistafel en een schat van lectuur 
bevat ook op het gebied van den gezonden hu
mor.

Aan het einde van den jaargang vormt deze 
Illustratie een PRACHTWERK van 416 a, 520 
groot folio pagina’s.

Men weet dat dezelve als Nederl. Illustratie in 
omslag f 5. — per jaa r kost.

Doch de abonnés op onze Gazette hebben ze 
aan den spotprijs van 0,90 cent. per kw’artaal of 
franco per post 1,05 fr.

Voorwaar voor onze lezers een premie van niet 
geringe beteekenis.

Den inschrijvers wordt het geregeld elke iveek, 
bij de gazette bezorgd.

Voor hen die zich als abonné op de Nieuwe 
Vlaamsche Illustratie aanmelden, stel'en wij 
GRATIS beschikbaar een fraai boekdeel, inhou
dende een der groote Geïllustreerde Romans, 
welke in voorgaande nummers verschenen. Een 
boekdeel van met minder dan 98 bladz. groot 8° 
formaat waarin tal van i lustratiën, getiteld :

D r. N i c o l a
Onderstand inteekenbiljet gelieve men ten aller

spoedigste, ingevuld, toe te zenden aan
de Uitgever.

De ondergetcckende verlangt geregeld bij de 
Gazette te ontvangen de
N IE U W E  V LA A M SC H E IL L U S T R A T IE
tegen gen prijs van 0,90 cis per 3 maanden, 
franco per post 1,05 cis.

WOONPLAATS: NAAM :

T A .A .F I T E B A .K .
Zondag 8 October 1899.

In 't vliegende peerd, bij Aloïs Mortier Rousselstr.

In 't nieuw Iseghem, bij Aug. Schelpe.

In ’t Nieuw Kwartier , bij Naert-Vanbesien.

Zondag 15 October 1899.
In Willem Teil, bij Gustaf Dewulf, Meenenstr.

in de Nieuwe Eendracht, bij Fl. Bourgeois-Desar. 

In den Handboog, bij Cyr. Delaey.

Zondag 22 October 1899.
In De Drij Koningen, bij Ivo De Blauwe.

Men v raag t:
Een borstelhoutm akersgast, goed 

kunnende draaien en kappen, tegen 
een goed loon.

Zich te wenden tot de borstelfa- 
briek Guylitstraat, nr 33-35,

A N TW ER PEN .

Bij de Gezusters Vandeputte,
N ieuw straat ISEGHEM

Groote keus van Pelteriën Moffels, 
Boas en alle slach van fantaisie arti
kels aan voordeelige prijzen.

OOK TE BEKOMEN.
Beste bedden in windhaar.
MODEST LA VAERT, landbouw er 

te Lendelede. bezit eenen springbeer 
van Yorkshire varkenras, dragende 
het nummer 216, en komende van 
d’hofstede van ’t kasteel van Nieuwen
burg, toebehoorende aan den Baron 
Peers van Oostcamp. Hij stelt hem 
ten dienste der belanghebbende.

Stad ISEGHEM.

ZONDAG 8 OCTOBER 1899
ALGEMEENE TENTOONSTELLING

van

F R U I T  i  S I E R A A D P L A N T E N
Gegeven door de 

Maatschappij « DE BOOMTEELTKRING »
IN HET DAMBERD.

VOORWAARDEN.
Ai t. 1. — De Tentoostelling zal plaats hebben 

van Zondag 8 October tot dinsdag 10 October.
Art 2. — Zij zal geopend worden den Zondag 

namidag om 1 ure en open blijven tot 5 ure. De 
twee volgende dagen zal zij open zijn, ’s morgens 
van 9 tot 12 ure en ’s namidags van 2 tot 5 ure.

Art. 3. — Degene die begeeren Fuit of Sieraad- 
planten ten toon te stellen, worden verzocht 
schriftelijk en vrachtvrij in te zenden bij den 
schrijver, van Zondag 1 October tot den Donder
dag daarna, hunnen naam, roet aanduiding van 
den prijskamp in den welken zij zullen mede
dingen.

Art. 4. — Fruit en Sieraadplanten moeten 
ingezonden worden in het hof der maatschappij, 
Zaterdag 7 October.

Art. 5. — Al hetgeen tentoongesteld is moet 
wedergehaald worden Woensdag 11 October.

Art. 0. — De ingang tot de Tentoonsteling is 
bepaald op 10 centiemen per persoon. De Eere- en 
Werkende leden hebben vrijen toegang.

Art. 7. — Het is verbodeu Fruit of Sieraad
planten aan te raken.

Art. 8. — De Juri zal den Zondag voormiddag 
voor de opening, over de verschillige prijskampen 
beslissen.

Art. 9. — De liefhebbers die begeeren iets ten 
toon te stellen buiten de prijskampen, worden 
verzocht dit den schrijver kenbaar te maken eu 
zich te voegen naar de bovengemelde voorwaarden

EERSTE PRIJSKAMP.
Voor de schoonste verzameling FRUIT van allen aard.

1ste p r ijg Zes bezilverae lepels en vorketten.
2de Prijs Drij bezilverde lepels en vorketten.

TWEEDE PRIJSKAMP.
Voor de schoonste verzameling welgenaamde

TAFELPEEREN.
(drij stuks van iedere soort).

l ,u Prijs Een bezilverde soepelepel.
2de Piijs Drij bezilverde lepels en vorketten.

DERDE PRIJSKAMP.
Voor de drij schoonste en grootste PEEREN.

Drij bezilverde lepels en vorketten.
VIERDE PRIJSKAMP.

Voor de schoonste verzameling welgenaamde APPELS.
(drij stuks van iedere soort).

I ”* Prijs Een uurwerk.
2d* Prijs Drij bezilverde lepels en vorketten.

VIJFDE PRIJSKAMP.
Voor de drij schoonste en grootste APPELS.

<• Drij bezilverde lepels en vorketten.
ZESDE PRIJSKAMP.

Voor do schoonste verzameling DRUIVEN.
l*te Prijs Zes bezilverde lepels en vorketten.
2d'  Prijs Drij bezilverde lepels en vorketten.

ZEVENDE PRIJSKAMP.
Voor de schoonste en grootste DRUIVENTROS.

Drij bezilverde lepels en vorketten.
ACHTSTE PRIJSKAMP.

Voor de schoonste verzameling SIERAADPLANTEN.
1"* Prijs 20 franks.
2de Prijs 10 franks.

Vastgesteld in zitting van 7 Oegst 1899.
NAMENS HET BESTUUR :

De Schrijver, De Voorzitter,
J . ROSSEEL. J. ALLEMAN-D’ARTOIS.

De Ondervoorzitter,
Edw. THIBAU.

Gezien en goedgekeurd, te Iseghem den 26 Augusti 1899.
Bij bevel:

De Sekretaris,
A. WTERBROUCK.

Burgemeester & Schepenen
DE MÜELENAERE.

FINANCIENBLAD.
Ëenig volledig vlaamsch 

wekelijks beurs en nijverheidsorgaan.
W isselkantoor e n  bestxtoe :

Leuvensche steenweg, 36, BRUSSEL.
Inschrijving ten titel van P R O E F N E M IN G  

tot 1 Januari 1900.
7 S  c e n t i m e n .

BERICHT. De lezers zullen zeer bereidw illig 
en kosteloos ingelicht worden op alle de vragen 
welke zij aan het bestuur van het blad zullen doen.

Men schrijft in ten Bureele van de Gazette 
vau Iseghem.

A ch. SEYNHAEVE-DE BRUYNE
heeft de eer het publiek kenbaar te 
maken dat hij zich komt te vestigen 
te Iseghem in de Rousselarestraat, 
ter herberg DE KOPERSLAGERIJ, 
(voor dezen Sint Joris).

Hij beveelt zich voor alles wat 
zijnen stiel aangaat, voornamentlijk : 
voor alle slach van stoven, zink- en 
loodwerk, pompen, enz.

Door zijne getrouwe bediening en 
zijne gematige prijzen verhoopt hij 
de gunst van eenieder te bekomen.

Men aanveerdt Tafeliers.

W e l Opgelet!
Mr en Mme 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 ol niet in 
geen commercialen betreking mede zijn dat Mr en 
Mmo Maurice MEIER geen gebruik maken van 
rond te loopen maar wel gelijk gewoonte te raad
plegen zijn in hunne oude woonst wat niet elders' 
bestaat als te KORTRIJK, HOEK VAN DE 
MOSCROENSTRAAT, N° 2, huis met Koetspoort 
bij het gevang het oudste huis van Dentist te 
Kortrijk wat gesticht is in (1884) die in Kortrijk 
komt voor Mr en M'"” Maurice MEIER te raadple
gen zwigt u dan voor die mannen met hunne witte 
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 Mr EN Mme MAURICE MEIER.

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

Ten onzen bureele is te bekomen :

nier zijner M
Drama in 5 bedrijven

ZEGER MAERTEN
Drama in 4  Bedrijven

ELLENDELING
Drama in 3 Bedrijven

door Dr J. GITS. — ±  ’t stuk.

Het Huis van Papier.
Men vraagt ter liefde Gods dertig  pnllioen 

oude gazetten .
Met het geld, welke daarvan komt, zal men als 

het God belieft, het huis voltrekken der Aposto- 
lieke kinderen van den H. Joanncs Berchmans 
te Sint Truiden.

Deze kinderen ondernamen in 1890 het werk 
der Oude Postzegels, door hetwelk in Congoland 
reeds drie christene dorpen werden gesticht.

Wilt gij bet werk der OUDE GAZETTEN on
dersteunen, zendt dan al uwre gazetten vrachtvrij 
aan het volgende adres

P ries te r SENDEN,
Berchmanshuis, S* T R U I D E N .

Jeune homme, instruction solide, disposant de 
quelques heures par jour, demande a faire écri- 
tures quelconques.

Écrire : A . B . 2, poste restante, Iseghem.

zijn de beste voor alle soorten  van naaiw erk .
Modellen met

CylindLer-Spoel
Oscilleerende-Spoel 

Groote Bobijn.

W eig ert nam aaksels en naaim achienen die m en onder alle soorten 
van benam ingen aan goedkoopen prijs  aanbiedt.

Directie voor België : BRUSSEL, 31, OUDE KLEERKOOPERSSTRAAT. 

Eenig huis te Kortrijk, Doornijkstraat, 43b.

MOESXROEM, S ta tiestraat, 85. 
ÏPER EN , D iksm udestraat, 12.

ROUSELARE, Noordstraat, 58. 
VEURNE, Nieuwstraat, 13.

A g e n t: JULES BOSSUYT te Iseghem , R ouselarestraat.



Te bekomen l ij .T. DOOMS, Rousselarestraat en 
Jr.cques DE BUSSCHEÜE-, S' lliloniusstraat

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 

bet leven, de deugden en de voorrechten 
van den II. Antonir.s (92 bl.) 0,20

DERTIENDAAGSCHE OEFENINGEN,
De groote macht van den FI. Antonius, 
bewezen door oude en heöendaagfche 
feiten (146 bl.) 0.25

• V W W V W V

Groote Verwerij \
O. SCHIPPERGES <

zonder weerga voor het verwen van 3 
katoenen, wollen en zijden stoffen. ^

Vertegenwoordigd door J
Mevrouw E. NEYRINCK-DE MÜELEMERE, \

Kruisstraat 3, te Iseghem. ^
Verwing. — Diooge reiniging. j

E i jz o n d e r  z w a r t  v o o r  ro u w . ;

)  In 't nieuw tcasschcn. — Onlglanzcn {
# en bereiden.

I  65 Bijhuizen in België.

Anlwerpsclie Hypotlieekkas
gestich t in 1831.

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 
A l.  VEItH A M M E-131PE.

>
>

zszn  .anrgr«:s. 'xs ra z s x if

Groote S toom verw erij

JüïVrOüW E .  R E N I E R
33, Marktstraat, 33

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

gemaakte kleedingstukken van 
alle k euren.

Bijzonder zw art voor rouw e,
YVasschir.g in ’t drooge van 

bal- en soiiéeeo'sti.imen en a le s ach van 
bleeke en gekleurde toi ei'ten. 

l u ’t nieuw waéeclif >< van gordijn n,stors, 
tapijten, carpetten wellesargien enz. 

Men begeeft zich ten huize voor het afdoen 
der st effen van zetels, stoe'en , enz. 

Goed bezorgd werk. P rijzen  beneden 
alle concurentie.

Groote heus van bloemenmand/ v , vazen 
cn posturen en alle andere fantaisie 
artikelen.

Aan zeer g e tad ig e  p rijzen .
ItfnfcTyaKraaMi f - v w  v. .tr x<*~rrr, '" f "  i-acre -VJC-

De Gazette van Iseghem , vraagt 
voortverkoopers in de omliggende 
gemeenten. Winstgevende voorwaar
den ; Schrijven ten bureele, Ilouse- 
larestraat.

D rukw erken , over een groot mate
rieel en uitgebreide plaatsen, be
schikkende, kan men ten bureele 
dezer, aan zeer voordeelige voor
waarden, alle slach van boek- en 
steendrukwerken bekomen.

S T A Ü F F E R ’S M ELK B LO EM
(Farine Lactée Staufïer)

Doelmatig voedsel voor kleins kinderen,
Waarvan de basis de goede n e lk  van onze 

vlaamselie koeien is.
Dépot in de Apotheek :

A. Rodenbach, groote m arkt, Iseghem.

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

D EVO S-JANS8ENS
K ruisstraat, Iseghem ,

gij zult daar vinden a la slach van schoenen voer 
den winter en den zomer, werk- en prachtschoe- 
nen in a l l e  vormen, winterpantoufels le beginnen 
aan 2,50 fr. en daar boven, mansbottiuen te 
beginnen aan 7,G5fr. zeersteik.

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

E et huis bijzonder gekend om zijne fijne en 
rijke  schoenen, heeft sedert 1893 twee uitvin- 
dings Brevets bekom en; Diplomas en Med&illen 
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.

VERANDERING van WOONST.

J.JD öldaele- V a n n e s te
Marmer- en Steenhouwer te Rousselare, m aakt 
het geacht publiek bekend dat met l n JU L I 1838, 
hij zich vestigt Ardoije steenweg, 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 s'eeds met de 
meeste zorg en genadige prijs zal uitvoeren om 
het vertrouwen van allen v eerdig te worden.

> STOOMFABRIEK TOT OLSENE.
)  (
j  Oud hu is  Langep.aert-Santens. ^

> A. Cornbes-Verbeke \
)  Bouwmeester — Ondernsaier, £
)  I s e g l i e m .  ^) -- ------------------------------- --- ------ f
I  Gewone en Prachtmeubelen in alle \  
)  slach van hout — Schrijnwerk — Tim- »
^ merwerk — Bureel- en Schoolmeubels z
ï  — Mekanieke Stors — Alle slach van ^
^ Parquetten op bitüme en roostering. ^

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

Wilt gij op eenige dagen genezen 
zijn van zilte, uitslag, puisten , kortom 
van alle zoogezei.de ongeneesbare vel
zichten, gaat naar de Apotheek van

A rth u r Rodenbach
op flen 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 Ziltezalf en Ziltcsiroop van Alfons 
Destoop.

DRUAST,
Poslstraat, Brussel.

F lauw e gezondheid
Flauw te van bloed f

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

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

5 centiemen per croquet voer k inderen. 
GEZONDHEIDS CHOCOLADE n 1 

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

en Verhahm!ï , Iseghem.

Bleu vraagt ro iziger bij voorkeur op commissie.

Te bekomen bij
F d BIomme-Loosveldt

Wijngaardstraat, ISEGHEM .
Alle slach van menagie stoven, te 

beginnen van 22 franks.
Trouwe bediening.

'.an aiif landen, üelfa de mcesj 
\  gewone, voor priesterlijke roe. 

' pingen van arine kinderen.
Kostbare godsdienstig# 

gedenkenissen in ver- 
postie- ''<yc‘S /  ' ... wisseling gegeven* 
gels aan het ViaaP‘ >nlich.

\ 'V  \ tineen
S E T H L E H E M X ^ r ,

Montzen-Moresnet (Luik), 
o f aan Juffer Blancquaert
te Cortenbergh (Brabant).

D E

Poeiers  de Cock
zijn erkend, en met 
reden, als het doelma-

alle 
te

den eetlust 
te brengen en 

de spijsvertering te 
bevorderen.

tigste middel om 
maagaandoeningen 
genezen, 
terug

Overal 2 frank de doos.

BELANGRIJK BERICHT.

T A N D E N

O n ,  MEIER
Bijzondere Chirurgijns Tandmeesters-Speclalisten 

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

vereerd  door de geestelijkheid en de kloosters.

hoek der M oskroenstraat, 2 K o r tr i jk . .
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 kunslt inden 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 Mme 
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 volgons hun nieuw stelstl 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 uit de laborato ire  van Mr en M’”9 
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 zen- 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.
KOETRIJK 2 Oot.

Tarwe heet. fr. 17,00 a 00,00 
Rogge . . 00,00 a 12 00
Ilaver . . 00,00 a l  7,00
koolzaadolie 100k"* 00,00a 52,00 
Jjynzandolie 100 k"‘ 00,00 a 49.50 
Aardappels . 5,50 a G.00
Boter per 1/2 Kilo 1,56 a 0 00
Eiers per 25 . 0,00 a 2,75
Suikerijboonen beschik. . 13,25 

id.

25 Sept.
17.50 a 00.00 
00,00 a 12,00 
00,00 a 17,00 
00,00 a 52,00 
—, — a 51,50

4,50 a 5,00
2.00 a 1,47
2.00 a 2.83

13.50 a 00,00
a 00,00

Veemarkt Kortrijk 2 Oct. per kilogr. op voet. 
131 veerzen 3’ kw. 0,6G 2° kw. 0,00 l°kw . 0,65

15 ossen 
163 koeien 
58 stieren

E0USSELAEE

W it.tarwe 100 k"’ 
lloode Tarwe . 
Rogge .
Haver 
Boenen . 
Aardappelen . 
Boter per Kilo 
Eieren per 25

0,76 
0.73 
0,74

3 Oct.

17.00 a 00,00 
, a ,

16.00 a 16 30
16.00 a 16,00 

, a  ,
5,50 a 5,75 
2,80 a 3,10 
1,6 J a 1,80

0,66
0 , ö 0

0,60

Suikeryboonen beschik. 12 75 
Suikeryboouen 1899 . a 13,00
Viggens . 
koolzaadolie 103k'” 
Lynzaadolie 105

15,00 a 25,00 
, ti 52,00 
, a 52,50

i  Oot.
5,00 a 6.00 
2,80 a 3,20 
2,61 a 2,73 
l ,45 a 1,54 

22,00 a 28,00

D3YNZE
Aardappelen 100 k.
Boter per kilo 
Eieren de 26 .
Hespe de kilo 
Viggens . 
zwijngelkal.lOOk. 1 kw. 30,00 a 35,00 

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

THIELT 5 Oct..
Tarwe den hectol. . 14,00
lloode Tarwe . a 12,25
Rogge . . —,— a 11,25
Haver 100 kilos . . 17 00
Boekweit . . . 00,00
Vlas de 3 kilo3 . . 3,00
Kroten . . . . 0 0 ,0 0
Aardappelen 100 kilos. . 7,00
Boter de kilo . . 3,00
Eieren de 25 . . 3,00
Verkens ’t stuk. 00 00 a 25,00 
Hespe de kilo . 1,55

WAREGH3M 30 Sept
Vlas 1° kw. per kilo 0,00 a 0,00

2 ”

3*
Werk per kilo 
Aardappelen 
Boter per kilo

0,00 a 0,00 
0 ,0) a 0,00 
0,00 a 0,00 
5,00 a 6,00 

. 2,80 a 3,20

AUDENAERDE 5 Oct.
Rogge . . . 00,00
Haver . . . 00,00
Aardappelen per 100 k. 4,75 
Boter de kilo . 2,81
Eieren per 25 . . 3,12
Verkens . . . 30,00
Konijnen . . . 2,00
Hespe de kilo . . 1,47

LEUVEN
Tarwe 100 k.

» handels 
Rogge

» handels 
Haver

2 Oct.
15,25 a 16.25 

. 15.50
00.00 a 15.25 

. a 00.00 
0000 a 15.75

voorbrouwers 00.00 a 16.00 
Geerst . . 00.00 a 17.75
Tarwebloem . 00.00 a 23.00
Tarwemeel . . 12.00
Koolzaadolie per hectol. 50.00 

n geklaarde 55.00 
Lijnzaado'.ie . . . 46 00
Koolzaad . 00.00 a 00.00
Lijnzaad . . . 00.00
Klaverzaad nieuw 100 k. — a — 
Koolzaadkoeken 00.00 a 14.50 
Lijnzaadkoeken
Aardappelen
Strooi .
Hooi
Boter per kilo 
Eieren de 26

0,00 
0.00 
0,00

26 Sept.
00,00 a 17,50 
17,50 a 00,00 
15,C0 a 15,50
16.00 a 18,00 
00,00 a 00,00

4.50 a 5,0'J 
2,60 a 2.90
2.50 a 2,60 

00,00 a 12,75
, a 13,25 

1b,00 a 28,00 
, a 50,00 
, a 51,00

13 Sopt.
5.00 a 6,00
2.90 a 3,25
1.90 a 2,09 
1,45 a 1,54

18.00 a 25,00
25.00 a 30,00
15.00 a 20,00
12.00 a 15,00
8.00 a 10,00

28 Sept.

13,50
11.75
10.75 
17,00
oo, oa

3,10 
00,00 

6.00 
a 2,75 

2,70 
a 25,00 

1,6 J
23 Sept.

0,00 a 0,00 
0,00 a 
0,00 a 
0,00 a
5.00 a 
2,55 a

0,00
0 . 0 0

0,00
6,00
2,75

00.00 a 18.00 
. 0.00 a 5.00 

. 2.50

. 5.50

. 3.00

. 2.50
Veemarkt Antwerpen 25 
78 ossen 1" kw. 0.85 a 
93 koeien 0.76
42 veerzen 0.80
45 stieren 0.75
19 kalveren 1.03

29 Sept.
a 00 00 
a 17,00 

, a 6,00 
a 3,13 
a 2,09 
a 20,50 
a 2,07 
a 1,52

6 Oct.
16.25 a 00,00 
00,00 a 15,75 
15,00 a 14,50 
00,00 a 15,50 
15,75 a 00,00

, a 16,25
17.25 a 17,75

22.50
11.50
50.00
55.00 
4),00

, a 00,00 
00,00 
a

00,00 a 14,50 
00,00 a 18,00 

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

0,00 a 5,50
3.00
3.00

Sept.
0.65
0.56

[0.60
0.55
0.83

00,00

Beurs van B russel 28  Sept.

Belgische 3 p. c. 93,90 
„ 2 1/2 p c. 85,75

Annuiteiten 4 1/2 —,—
4
3 96,00

Gemeentekr. 4 1<2 —,— 
4 105,00 
3

, 3 o/° 1861 —
, 3 %  1868 104 25 

Antwerp" 188721/2105,75

Brussel 1886 2 1/2 103,50 
Gent 1896 2 p. o. 8J.00
Luik 1853 2 1/2 91,00

. 1897 2 p. c. 87,50
Oostende premis 1. 00,00

, 21/21898 00,00
Schaarbeek 97 81,75
Verviers 1893 00,00
Congo-leening 83,75
Buurtspoorweg 3 00,00

, 2 1/2 108 58


