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De Annoncen voor Belgie, uitgeno
men West-Vlaanderen, alsmede 
alle vreemde landen, worden uitsluite- 
1 ijk ontvangen door i / O f f i c e  d e P u -  
b l i c i t é , te Brussel, Madeleinestr. n 46
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S ta a ts  O verzicht.

De fransche Senaat.
De bespreking der wet tegen de 

kloosters werd dinsdag namiddag in 
den franschen Senaat geopend door 
M. Wallon, die het ontwerp bestreed, 
omdat hij in de maatregelen tegen de 
kloosterlingen genomen, het begin 
ziet van een oorlog tegen den katho
lieken godsdienst. De wet is in strijd 
met het Concordaat, dat de regeering 
nogtans beweert te willen nakomen. 
M. Wallon herinnert de diensten, aan 
Frankrijk en zijne koloniën bewezen 
door de geestelijkheid en de kloos
terlingen. De meerderheid der be
volking in Frankrijk is nog katholiek 
en ’t i s  onbegrijpelijk dat men onder 
een zoogezegd demokratiek bestuur 
het volk buiten de wet wil stellen. 
Het land heeft voor alles eendracht 
en vrede noodig en daarom moet de 
Senaat de wet verwerpen.

Na eenige opmerkingen van M. 
Gombes, voorzitter der commissie, 
werd met 176 stemmen tegen 96 de 
hoogdringendheid aangenomen. Dit 
is maar een slecht voorteeken.

Een k rijg sraad .
De Boeren hebben te Pietretief, in 

het noord-oosten van Transvaal, een 
grooten krijgsraad gehouden onder 
voorzitterschap van den onderpresi- 
dent derzuid-Afrikaansche republiek 
M. Schalk Burger. Met eenparigheid 
van stemmen werd er besloten den 
strijd voort te zetten tot Engeland de 
onafhankelijkheid der beide repu
blieken zal herkennen.

E ngeland geboycotteerd .
In Nederland is er eene beweging 

op touw gezet om de engelsche 
produkten zooveel mogelijk te boy- 
cotteeren. Die beweging heeft reeds 
uitslagen opgeleverd. Uit een verslag 
van de engelsche regeering blijkt dat 
de metaalfabrieken van Scheffield, 
die in mei van verleden jaar3,132ton 
staal naar Nederland uitvoerden, er 
in mei van dees jaar slechts 404 ton 
hebben uitgevoerd.

M evrouw  Botha te  Brussel.
Mevrouw Botha, echtgenoote van 

den opperbevelhebber der Boeren, 
woensdag morgend uit Londen ver
trokken, i s ’s avonds ten 6 u. 23 met 
den express uit Oostende te Brussel 
aangekomen. Zij was vergezeld van 
haar jongste kind, een 7 jarig zoontje. 
M. Fischer, staatssekretaris van 
Transvaal, die thans te Brussel 
verblijft, was haar te Oostende gaan 
afhalen.

In de statie van Brussel-Noord 
w erd mevr. Botha ontvangen door 
den transvaalschen gezant en mevr. 
Leyds. Mevr. Botha, 33 jaar oud is 
eene groote, slanke vrouw, met fijne 
gelaatstrekken en weelderig donker
bruin haar; haar zoontje droeg de 
transvaalsche kleeding. Moeder en 
kind werden door de aanwezigen 
eerbiedig gegroet. Mevrouw Botha 
zal twee of drie dagen te Brussel 
blijven en zich dan naar Schevenin- 
gen begeven, waar zij eene bijeen
komst zal hebben met president 
Krüger.

De verliezen der engelschen.
De laatste verliezenlijst der engel

sche troepen vermeldt 3 dooden, 
waaronder een officier, 31 gekwet
sten, en 33 manschappen overleden 
ten gevolge van ziekte of wonden. 
Tusschen Ficksburg en Bethlehem, 
in het oosten van den Oranje-Vrij- 
staat, hebben de Engelschen 8 doo
den, 45 gekwetsten en 5 gevangenen 
verloren : er moet dan dus weer fel 
gevochten zijn.

De krijgspolicie van generaal 
Baden-Powell in Transvaal heeft 
reeds zooveel mansschappen verlo
ren, dat de regeering thans 1,000 
nieuwe rekruten vraagt om de leem
ten aan te vullen. Te Southampton 
zijn twee transportschepen aangeko
men met 1400 zieke, gekwetste of 
uitgediende officiers en soldaten aan 
boord.

Een uitstapje m r  Zaydsdiote.
’t Was dus maandag laatst den gestelden dag 

waarop de HH. Raadsleden der Congregatie, 
stierders der Vereenigde Werklieden en St. Cris- V 
pynsgilde, de meesters der Zondagschole eu no 
Harmonie der Congregatie met hunnen Eerw. 
Proost een bezoek gingen doen aan hunnen 
vorigen bestierder den Eerw. Heer Lagace, 
pastoor van Zuydschote.

Den trommel roffelde en welhaast stelden de 
muzikanten zich in gelid om gezamentiijk ter 
spoorhalle te gaan. Dat men zich onderweg goed 
verzette behoeft niet gezegd te worden en met 
opgewekt gemoed stapten wij aan de statie van 
Boesinghe af, alwaai' den Velo-club, de Gemeente- 
overheden, deH H . Kerken Dischmeesterseu den 
E. H. Lagace ons te gemoet gekomen waren en 
hertelijk verwellekomden.

Bij den eersten blik kon men zien dat 
de Boesinghe- en Zuydschotenaars ons een goed 
onthaal voorbehielden. De straten waren overal 
bevlagd, vele volk was er te been; ’t geleek een 
ware kermisdag.

’t Muziek ging vorenaan, den stoet zette zich 
in beweging en onder ’t spelen van geestige 
stapliederen vervolgden wij den weg tot aan 
Lucerne, eenen wijk op tien minuten van het 
dorp gelegen, waar men wat toefde en een glas 
bier dronk. Men speelde nog een geestig aria en 
dan op weg naar de Pastorij, waar de harmonie 
eenige stukken uit haar repertorium uitvoerde.

Mijnheer Emiel Dierick las dan de volgende 
gelegenheidsverzen, in name der Congregatie en 
behandigde aan den Heer Pastor eenen grooten 
kader bevattende de portretten der bezoekers.

Eerw. Heer Pastor Lagace,

In name van onzen geëerden Bestierder den 
Eerw. Heer Fové, uwen welweerdigen opvolger 
onzer Congregatie, in name van Mr den president 
Thibau, Mr Jean Paurisse, ouderdomsdeken, 
in name van den Raad en de leden dezer zelfde 
Congregatie,

Gedoog dat ik Ued. een hulde- en dankwoord 
bij deze gelegenheid toestier : eu daarom

Wij groeten u eerst al eerbiedig te samen 
En zijn bij uw weerzien blijmoedig gezind.
Door allen, die hier nu naar Zuydschote kwamen 
Blijft gij immer voort door hen hertlijk bemind.

Uw Isghemsche vrienden zijn groot in getalle :
Dat kent gij en weet gij sinds menige jaar,
Maar ’k peis w el, en ’k meene ’t ,  in allen gevalle,
Dat gij nu bij u hebt een hertvriendenschaar.

Gij hebt in uw dienstvollen minzaméS handel,
Rond honderden jongelingen ’t  weldoen gezaaid :
Door woorden en werken in gansch uwen wandel 
Bij velen een troostrijken deugdoegst gemaaid.

Uw t ie n  ja r e n  w erk en  voor jongen en oudren :
Te zomer, te winter, te herfst en te lent’,
Tot vreugde van velen, en blijdschap der oudren,
Die blijven voorlang nog in lsghem bekend.

Gii hebt het gezeid en herhaald menig keeren :
“ Dat gij in uw werken voldoeninge vondt „
Gedoog dat wij u liier nog komen vereeren 
V oor ’t goede getij’ dat gij te Iseghem stondt.

Gij waart een bestierder, van herten bekwame,
En bracht ons vergaringe in bloeiende stand;
Zoo dat zij geacht staat in name en in fame,
Dit dank aan uw schrander bestierende hand.

Uw beeltenis zal men eerbiedig bewaren 
In Maria’s kapel, door u kunstig versierd,
Benevens drie and’re, die menige jaren,
Den Mariakring hebben iev’rig bestierd.

’t Portrettengeschenk, dat men u hier kwam bieden,
Het blijve bij u de rechtzinnige pand
Van d’hulde, en den dank van ons allen uwlieden,
En van onze blijvende liefde, de blijvende band.

Gij vrocht zeker niet voor een aardsche belooning ; 
Maar ’t weldoen ontmoet ook soms geern wat dank, 
Vóór dat het geniet de blijeeuwige kroning. 
Ontvang, bid^ik u, dit dankwoordengeklank.

Ik voeg het bij de edele speelharmonie,
Die blijlustig hier nu te Zuydschote is,
In ridderen rangen en praclite kleedij;
Uit minzame dank — of erkenteblijknis.

’t Is gij die deze muziek hebt geschonken
Den helft van het speelwerk, en meer nog derbij :
Den kundigen leeraar, die ’t kunstvol doet ronken : 
Lang levet gij beiden ! lang leev’ d’Harinonie 1 

’t Is gij die de smaakvol en eed’le gewaden 
Bezorgdet, voor elk lid van deez’ Harmonie. 
G'Hebt anderen ook met weldoen beladen.
Die allen u dankloven als goede lien.

Bij ’t welluidend dankspel der toonharmonie,
Wij stieren onz’ wenschen ten Hemel voor u ,
Heer Pastor van Zuydschote, leef lang en blij!
Leef welvarend t’ midden van Zuydschote nu !

De Zuydschotenaren ontvingen u weerdig.
Zij haalden u heerlijk en feestlijk ter kerk.
Zij vierden in u eenen Herder wel veerdig 
Voor al wat hun heil en hun welzijn maakt sterk. 

Godsdienstig is ’t volk dat gij hebt te bestieren. 
Hun kerke getuigt het en haar pastorij.
Zij bouwden ze heerlijk om z’heerlijk te sieren,
Als woninge Gods en den Herder derbij.

Te Zuydschote boven zeer weeldrige landen,
Hier schinkt ook de zonne en jiier blinkt ’t hemelsblauw. 
Te velde en ten hove de neerstige handen 
Verkrijgen hun loon met den regen eri dauw.

Lijk elders, hier klinkt ook de vogelentale.
Hier slaan ook de beken hun zingende lied.

‘ Hier hellemt door ’t loover de zangnachtegale 
Ten antwoord den leeuwerke in ’t  wolken verschiet.

De gonzende bietjes, de bloemen der weiden ,
De boogaards met appelen en peren belaan,
De roozen en ’t  koolzaad, die balsem verspreiden : 
Dat vindt men en meer nog met hier rond te gaan.

En zoo vindt een Pastor zoowel veel voldoening 
Bij ’t volk van te lande in . als dit eener stee,
Waar rookende kaven van neering en doening,
Gerij en gerol en gefluit brengen mêe.

Wij zullen in vreugde nu huiswaarts weer rijden,
Den dank in het herte, voor uw goed onthaal.
Wij zullen ons immer in uw heil verblijden.
Ontvang dezen eerbied van ons altemaal.

Na hem nam Mr Jules Vanhaverbeke het woord 
in dier voegen :

Eerw. Heer Pastor.

“ Ik acht het mij eene plicht in den naam der 
muziekanten van de Congregatie van Iseghem, 
uwe beminde en trouwe vrienden, u op dezen dag 
een woord van dank toe te sturen.

Vooreerst moet ik u bedanken voor de heilzame 
lessen en raadgevingen welke gij als priester en 
bestierder van de Jonkheid aan iedereen van ons, 
in ’t  bijzonder geschonken hebt.

Ik moet u bedanken voor den onvermoeibaren 
iever met welken gij tien jaa r lang gewrocht hebt 
aan den vooruitgang onzer maatschappij.

Vooreerst hebt gij getracht dien geest van 
christene broederlijkheid in ons midden te doen 
heerschen, dien geest van genegenheid voor mal
kander, dien geest van vooruitgang in de kunst, te 
samen met den vooruitgang in de deugd.

Dien vooruitgang in de kunst en diensvolgens 
ook in de deugd, zou misschien minder geweest 
zijn, haddet gij door uwen standvastiger! iever en 
aanhoudende werking, niet gezorgd voor den bloei 
der maatschappij op stoffelijk gebied, en inder
daad, binst uw bestier hebt gij ons niet min dan 
36 verschillige muziekinstrumenten bezorgd; voegt 
daarbij die prachtige costuimen die niet min dan 
5000 franks gekost hebben. Dit zijn wij verschul
digd aan Mijnheer Lagace.

Daarbij is het grootendeels door uw toedoen dat 
ons de eer te beurt viel deel te maken van die 
prachtige stoeten van Brugge tijdens de feesten 
van den H. Idesbaldus en de Jubilé van ’t Heilig 
bloed. Dit zal in blinkende letters in den geschie
denisboek der Congregatie geschreven staan.

Ik moet u nog bedanken in name der muziekan
ten voor de genegenheid en vriendschap welke gij 
hen altijd betoond hebt — en wij verhopen dat 
deze nooit zal uitgroeien noch verminderen.

Er blijft mij noch eene plicht over. In name 
van al de vrienden van ’t muziek beloof ik u dat 
wij nooit M. Lagace en zullen vergeten dat wij 
getrouwelijk zijne raadgevingen zullen volgen, en 
hand in hand zoo broederlijk als voorheen, zullen 
werken aan den groei en den bloei der maatschap
pij , werken voor d’ eere van de Congregatie en de

katholieke partij, tot voldoening van de gewezeue 
en den tegenwoordigen bestierder, van ouders en 
familie en van geheel de bevolking van Iseghem.»

M. Camiel Vanhaverbeke, bood ook aan den 
Eerw. Heer Lagace eenen groep aan van de 
meesters der zondagschool.

Diep bewogen antwoordde den Eerw. Heer 
Pastor in dier voegen :

Geachte Vrienden,
U zeggen hoe ik aangedaan ben door al die 

teekens van erkentenis eu genegenheid welke gij 
mij vandaag komt te geven, is mij gansch onmo
gelijk.

Tien jaren ben ik in uw midden geweest, en 
die jaren schijnen mij dagen, zoodanig zeere zijn 
die stonden van voldoening en geluk vervlogen.

Toen mijne oversten mij tot u zonden was ik 
vol vrees en angst, en achtte mij onbekwaam de 
taak die mij opgeleid was, behoorlijk te vervullen.

Maar weldra vond ik zooveel steun in den 
raad der Congregatie, zoeveel goedwilligheid en 
deugd bij de Congreganisten, zooveel medewerking 
bij hunne goede ouders en de Iseghemnaren in 
’t  algemeen, dat het werk mij licht viel, en dat 
Iseghem als een aardsch paradijs voor mij was.

En wie maakte er mij zoo gelukkig? ’t Was de 
Congregatie met haren eerbiedweerdigen prefekt, 
’t waren mijne achtbare vrienden, MM.Thibau, en 
Paurisse, M. Emiel Dierick, zoo werkzaam en ge
dienstig, die wederom een nieuw bewijs gegeven 
heeft zijner bijzondere bekwaamheid, de meesters 
der zondagschole, de muziekanten en hunnen 
ieverigen leeraar, M. Jules Vanhaverbeke, en gij 
allen beste vrienden, die mij hier om ringt; gij, 
die ik verlaten heb om nieuwe plichten te ver
vullen hier in Zuydschote, waar ik nieuwe 
vrienden gevonden heb. Nauwelijks heb ik den 
tijd  gehad met mijne goede parochianen kennis 
te maken, en reeds zijn wij als oude vrienden 
ouder malkaar.

Maar daarom en ben ik u niet min genegen, ik 
voel mijn herte breed en diep genoeg om Iseghem 
en Zuydschote met mijne liefde te omvatten.

Te Iseghem vond ik al wat ik noodig had tot 
onderstand der goede werken, de beurzen waren 
altijd open om in alle noodwendigheden te voor
zien, bijzonderlijk bij die onvergeetbare wel
doeners van Iseghem, de edele familie Gillès 
de Pélichy, wiens jeugdigen afstammeling, Baron 
Raphaël, mij in name zijns vaders Baron Alex- 
ander Gilles de Pélichy, komt te zeggen dat 
alhoewel ik te Zuydechote verblijf, hij mij niet 
zal vergeten.

Dank, duizendmaal dank, dit zal mij goed te 
passé komen, trouwens ik kan hier onmogelijk 
de welgevulde beurzen vinden die er te Iseghem 
in menig huis te vinden zijn ; mijne parochianen 
zijn klein in getalle, en ondanks hunnen goeden wil 
hebben zij de middelen niet om mij zoo mildelijk 
te ondersteunen.

En nogtans, als ik in mijne kerk eenen oogslag 
werpe op het tabernakel, denke ik aan het 
stalleken van Bethleëm, en ik ook, even als uwen 
herder, zou willen een beroep doen aan de 
milddadigheid der Iseghemnaren, om in state te 
zijn Gods tempel naar behooren te versieren; 
maar ik hope dat er voor mij nog iets zal over
blijven.

Beminde jongelingen, ik wete en ik zie dat het 
voort we! gaat in de Congregatie, doch ik twijfel
de daar niet aan ; mijnen opvolger is de gepaste 
man voor dit schoone werk. De muziekanten 
blijven eendrachtig en slappen voort in de baan 
van eer en kunst, en ik wensch er hun geluk 
mede.

Het geschenk die gij mij komt aan le bieden is 
mij uiterst aangenaam. Ik zie daar 105 portretten 
op. Het is een bloemenhof met 104 welriekende 
en verschillig kleurende bloemen. Ik bevind mij 
daar in ’t midden en ik zal u daar met meer 
verlaten. Is mijn gemoed soms wat zwaar, ik zal 
dien hof eens doorloopen en hij zal mij troost 
en genoegen verschaffen.

Een wonderschoone gulden lijste verbindt u en 
houdt u te samen; die gulden lijste doet mij 
peizen op die broederlijke liefde die u zoo een
drachtig en zoo sterk maakt.

Blijft alzoo verbonden en gij zult vooruitgaan 
in deugd en kunst. »

Na die schoone aanspraak verzocht Eerw. 
Heer Lagace ons ter tafel met de vreugdelijkheid 
die hem kenschetst. Wij waren daar 130 genoo- 
digden die ailen eere deden aan de smaakvol 
bereide spijzen. Buiten de Iseghemnaren namen 
nog deel aan het noenmaal, de Gemeenteover-



heden van Zuydschote den heer Notaris Van 
Eecke van Boesinghe en andere heeren en 
Vrienden.

Den heer Valere Laridon zong het volgende 
gelegenheidslied, die hertelijk toegejuicht wierd.

Hoort nu, mijn beste vrienden, luistert naar mijn lied, 
Ofschoon hetgeen ik zinge, al niet veel bediedt.
’t Is van Mijnheer Lagace, onzen Directeur,
Om pastoor te gaan worden, moest hij er van deur.

Sur 1’air de tra la la la la.

Ik kan hier al niet zeggen wat hij heeft gedaan,
Om het muziek te doen zoo dapper vooruitgaan.
Maar al hetgeen hij deed, deed hij met hert en geest,
En in tien jaren tijd was het,den helft vermeesa.

’t  Muziek ging ras vooruit in kunst en in getal,
Alsook in goeden geest en o o k ....wat weet ik al,
Hij zocht een nieuw kostuim, en deed een goede keus, 
Als hij ons zoo zag pronken, was üij daarmee preus.

Wanneer wij moesten spelen was hij steeds erbij,
En ’t  deed hem zooveel deugd als eene kermistij.
Ja, nimmer was ’t  genoeg, ’t  en heeft hem nooit verveeld 
En dikwijls zei hij g’hebt gijleers zeer wel gespeeld.

Voor iedereen van ons was hij een goede vriend,
En met een vriend’lijk woordje was hij steeds gediend, 
En deed hij somtijds ook wat bitter zijn beklag,
Een farce of kluchtig woord was hem geen tegenslag.

Wanneer wij gingen uit, was hij er in gedaan,
Ja, fier en lustig zie ik hem bij ons nog gaan.
Hij vond bij het muziek zijn meest lust en vreugd,
En koste ’t geld en moeite, hij deed ermeê veel deugd.

Gij hebt gijleers met hem goed weten om te gaan,
Hij hadt uw hert gewonnen en veel goed gedaan.
En ’t  was met tegenzin dat iedereen vernam,
Dat hij wierd pastoor en den dag van scheiden kwam.

Nu wensch ik voor het laatste dat hij welgezind 
.Als pastoor van Zuydschote ook aller herten wint.
En dat hij van uleers een goed gedacht bewaar,
Wijleers gedenken hem in eer en dank voorwaar!
Rond 2 1/2 ure wierd er een plechtig lof 

gezongen die door een groot getal parochianen 
wierd bijgewoond, en de Harmonie voerde na 
het lof, eenige der schoonste stukken van haar 
repertorium uit.

Maar nu was het afscheidsuur geslagen en rond
4 1/2 ure verlieten wij Zuydschote en gingen langs 
« Steenstrate » de vaart af naar Boesinghe waar 
wij in allerhaast den trein moesten nemen en 
onze afscheidsgroeten zoo kort mogelijk maken.

De geheugems aan dit uitstapje zal ons steeds 
bij blijven en allen die er deel aan genomen 
hebben zullen nooit het gulheitig onthaal vergeten 
die er hun te beurt viel.

Eindigende danken wij den Heer Burgemeester 
van Zuydschote voor zijne milde jongste en al de 
inwoners, bijzonderlijk de achtbare Overheden, 
voor hunne goede ontvangst en de eer die zij ons 
hebben aangedaan.

Aan u bijzonderlijk Eerw. Heer Pastor, goeden 
vriend en beschermer der Congregatie en hare 
Harmonie, onzen besten, onzen hertelijksten 
dank.

Moge God u naar weerde beloonen voor al het 
goede die gij onder ons hebt gesticht en bijzonder
lijk voor de groote genegenheid en bezorgdheid 
waarvan gij ons * uwe Congreganisten» zoo 
menigvuldige blijken hebt gegeven.

Een Congreganist.

BUITENLAND.
FRA N K RIJK .

Godsdiensthaat. — Schandelijk  gedrag der 
socialisten.

In de meeste steden van Fransch-Noorden 
hebben verleden zondag evenals in Belgie, de H. 
Sakramentsprocessiën plaats gehad, die overal 
om ter prachtigst waren.

Rijssel, Armentières en Robaais, door de 
socialisten bestuurd, maakten eene uitzondering! 
Te Rijssel echter zijn twee parochiale processiën 
in partikuliere hovingen uit geweest.

Te Robaais hebben citoyen Carette en zijne 
inede-citoyens, die allen om ter meest de vrijheid 
(voor hun eigen) genegen zijn, sedert zes jaar de 
processiën langs den openbaren weg verboden, 
ondanks de luide protestatiën die van jaar to t jaar 
door deze rechtmiskenning van het grootste deel 
der bevolking zijn uitgegaan.

Evenals de vorige jaren hebben de katholieken 
hun protest tegen die schreeuwende ongelijkheids- 
wet met eene vreedzame betooging willen betui
gen.

Juist om 11 u r e  werd een stoet gevormd. Het 
gespuis van Robaais was samengestroomd en 
wilde kost wat kost d e  openbare betooging belet
ten.

Het gespuis had het vooral gemunt op da vaan
dels. De vaandeldrager werd door een steen in het 
gelaat getroffen. Alhoewel hij veel bloed verloor, 
wist hij toch zijn standaard zoo kloek vast te 
houden, dat er slechts een hoek afgetrokken werd.

’t Was de anarchist Evrard die de razende 
bende aanvoerde. De katholieken, langs alle kan
ten aangevallen, verdedigden zich moedig. De 
eerste botsingen hadden plaats in de rue de 
1’ Union.

Op de Grande-Place gekomen, werd de deur der 
kerk Saint-Martin geopend. Weldra verscheen de 
eerbiedweerdige deken Berteaux met het H. 
Sakrament en gaf de zegening. De socialisten 
huilden als bezetenen terw ijl de geloovigen riepen: 
Leve Jesus-Christus! een stuk hout en twee stee
nen werden naar het Heilig Sakrament geworpen, 
m aar misten hun doel. Verleden ja a r werd het 
zelfde gedaan. Afschuwelijk!

Talrijke geloovigen, die zich naar de laatste 
mis begaven, werden door het gepeupel beleedigd 
en mishandeld. Vooral de vrouwen hadden erg te 
lijden. Zij werden mishandeld en van hunne 
juweelen beroofd, op Place Notre Dame bevonden 
er zich eenige socialistische wijven, het gedrag van 
eenige onder hen was aller walgelijkst. De Eerw.
H. Herent werd door eene flezer heksen in het

aangezicht gespouwen. Een brave werkman, die 
het gehuil der razenden beantwoord had met den 
k reet: Leve Jesus-Chnstus! kreeg een kneukel- 
ijzer op het hoofd; hij verloor veel bloed uit de 
wonde.

De “ Cbevaliers de la Croix », die zich naar 
hun locaal in de rue Pellaert begaven, werden 
in deze straat aangevallen, maar zij beantwoorden 
eiken slag. Aan verscheidene huizen werden 
ruiten verbrijzeld, Door de policie verdreven, 
trokken de socialisten wederom naar de Groote 
M arkt; onderwege ontmoetten zij eenige priesters, 
op wie zij hunne woede wilden bot vieren. Dezen 
konden echter eene schuilplaats vinden in nabu
rige huizen.

De meeste aanranders waren kerels van 17 a
25 jaar, ’t is te zeggen de kweekelingen der 
socialistische school van verdraagzaamheid.

ENGELAND.
Bekeering.

Het katholiek b’ad van Londen The Thahlel 
kondigt de namen af van 24 Anglikaansche predi
kanten of dominees die terug in den schoot der 
Roomsch-katholieke Kerk gekeerd zijn sedert 
Z.H. Paus Leo X III heeft verklaard dat de zooge
zegde geestelijke orden, in Engeland verleend, 
niet geldig zijn.

BINNENLAND.
Schrikkelijke misdaad 

te Etterbeek.
Woensdag morgend werd Mr Davaus,voornaam

ste bewoner van het huis n" 6, Vijverstraat, te 
Etterbeek, terwijl hij op het eerste verdiep werkte 
eene verpestende reuk gewaar, die uit de kamers 
kwam der echtgenooten Demez die op hetzelfde 
verdiep woonden. Hij ging aan de deur kloppen. 
Demez opende en op de hem gestelde vragen gaf 
bij slechts verlegen antwoorden. De reuk werd 
heviger en heviger en ten slotte vroeg M. Davaus 
aan Demez waar zijne vrouw was. Na eene korte, 
aarzeling antwoordde hij dat zij naar Verviers 
vertrokken was.

M. Davaus die erge vermoedens opvatte, ging 
aanstonds de policie verwittigen. Een hulpkom- 
missaris kwam ter plaatse en klopte aan de deur 
van Demez, doch deze weigerde te openen. Toen 
de policieofiicier hem, in naam der wet, aange
maand had om open te doen, vertoonde Demez 
zich, bleek als een doode.

De policieofiicier drong met zij De agenten in de 
kamer en zij ontdekten het lijk der vrouw, in
3 koffers geworpen.

Het was een schrikkelijk schouwspel. Demez 
werd aanstonds aangehouden.

Rond 2 ure is het parket naar het huis der 
Vijverstraat gekomen waar de moordenaar ■'"et 
de handboeien aan, overgebracht wierd. Hij deed 
daar het verhaal der misdaad. Het is met eefl 
groot mes dat de ellendeling zijne vrouw in stuk
ken gesneden heeft. Zij was 42 jaren oud.

Hun eenig kind Amandine, 16 jaren oud ver
blijft in eene kostschool te Elsene.

In de kamer waar de misdaad gepleegd werd, 
kon men geenen oogenblik blijven. Groote vliegen 
vlogen rond drie koffers en toen men deze opende 
rees een ijselijk tooneel op.

Het waren vormlooze menschelijke overblijfsels 
met grof keukenzout bestrooid; ondanks deze 
voorzorg was de ontbinding volkomen.

In eene hoedendoos vond men het hoofd 
van het slachtoffer. In de kamer vond men 
geen spoor van bloed. Ondanks de verluchting 
was de stank zoo groot dat de heeren van het 
gerecht ontsmettende stoffen op het in stukken 
gesneden lijk deden werpen.

Gansch den dagen to t ’s avonds laat, verdrong 
er zich eene groote menigte voor het huis der 
misdaad.

Amand Leonard Demez is den 15 mei 1859 te 
Dison geboren; hij trad den 17 aprii 1879 te 
Verviers in den echt, met Josephine-Marie Claes- 
sen, in deze laatste stad geboren den 3 mei 1859; 
uit dit huwelijk werd den 12 november 1885 eene 
dochter, Amandine-Laurentine geboren. De echt
genooten Demez woonden verscheidene jaren in 
de rue de la Paix, 62, te Verviers; in het begin 
van mei laatstleden kwamen zij naar Brussel en 
huurden een appartem ent bij M. Pierre Davaus, 
behanger-garnierder, Vijverstraat 6, te Etterbeek 
op eenige stappen van de Maalbeekstraat.

De echtgenooten Demez waren weinig gekend 
in de buurt en de vrouw sprak weinig tegen de 
winkeliers van den omtrek, bij wie zij hare koop
waar haalde. Het was eene vrouw met aangenaLam 
uiterlijk, reeds iets of wat grijs wordend. De 
moordenaar ook heeft reeds wat grijs haar en 
draagt een puntbaard ; hij heeft blauwe oogen en 
schijnt zeer zacht. Nooit zou men hem bekwaam 
geacht hebben, naar zijn uiterlijk te oordeelen, 
tot het plegen van zulke schuwelijke en onge
hoorde misdaad.

Ondervraging van den moordenaar.
Ziehier de schrikkelijke bijzonderheden die hij 

gegeven heeft :
Sinds ongeveer 17 jaar getrouwd kwam ik niet 

goed overeen met mijne vrouw, zij wilde baas 
spelen en maakte mij het leven onverdragelijk. 
Zij was zeer godsdienstig terwijl ik nooit een voet 
in de kerk zette. De oneenigheid tusschen ons 
verergerde nog toen mijne vrouw, tegen mijnen 
wil, mijne dochter in eene kostschool plaatste 
door kloosterzusters bestieid. Daarbij gaf mijne 
vrouw mij het noodige geld niet en al het geld dat 
ik te huis bracht, bezigde zij voor hare noodwen
digheden. Het gedacht mij van haar te ontmaken 
ontstond in mijnen geest en stilaan kwam ik tot 
het besluit haar te vermoorden. Tot dit doel 
kocht ik twee messen en ik wachtte eene goede 
gelegenheid af. Verleden zondag ging mijne vrouw 
onze dochter bezoeken en zij kwam rond 6 1/2 ure

t’huis. Een twist ontstond tusschen ons aangaan
de ons kind, ik wierd woedend en op eens besloot 
ik haar te vermoorden. Ik greep den stoothaak, 
en op ’t oogenblik dat zij mij den rug toekeerde 
sloeg ik haar in den nek en zij viel roerloos ten 
gronde. Ik plofte haar dan het kleinste mes in 
den hals en daar zij nog jammerde, bracht ik 
haar verschillige steken toe. Vervolgens nam ik 
het lijk op en sloot het in een groot koffer, ’s An- 
derdags morgens ten 4 ure stond ik op en legde 
het lijk te midden der kamer. Bij middel van 
mijn mes sneed ik het hoofd, de beenen en armen 
af en legde die stukken in drie koffers, strooide 
er zout op en sloot ze toe. Toen alles gedaan was, 
kuischte den vloer en ging uit voor mijne zaken, 
’s Avonds kwam ik t’huis en ging gekleed te bed. 
Dinsdag om 3 1/2 ure stond ik op en sneed alles 
in kleine stukken die ik in kartonnen dozen legde, 
waarna ik er nog zout over strooide en alles 
dicht sloot. Mijn werk was bijna geeindigd toen 
M. Davaus op mijne deur kwam kloppen. Een uur 
daarna werd ik aangehouden. Hadde ik niet 
gestoord geweest, ik hadde mij gemakkelijk van 
de dozen tijdens mijne reizen kunnen ontmaken. 
Sinds zondag heb ik hoegenaamd niets geeten, 
ik heb alleenlijk van tijd tot tijd wat koffij 
gedronken.

Ziedaar het verhaal wan den ellendeling ; onge
twijfeld heeft men met eenenfzinneloozen te doen.

Demez zal binnen kort door geneesheertn uit 
het zinneloozengesticht onderzocht worden. Het 
is M. de onderzoeksrechter de Cambry de Baudi- 
mont die aar mejuffer Demez het ijselijk ongeluk 
dat haar overgekomen is, bekend gemaakt heeft. 
Het arm kind, dat hare moeder zondag namiddag 
ten 5 1/2 ure verlaten had, kreeg een schrikke- 
lijken zenuwaanval, toen zij de dood harer moe
der vernam.

St. M ichiels-bij-Brugge. — Zaterdag nacht 
rond 1 ure, boorden de nachtwakers van de 
werkhuizen der » Vlaanders * kloppen in de 
gewezen borstelfabiiek van St-Michiels, die later 
tot fabriek van spruitwater ingericht werd, maar 
sedert dien ook verlaten werd. Dit ongewoon 
gerucht, komende uit een ledigstaande gebouw, 
verwonderde de nachtw akers: zij gingen den 
veldwachter van St-Michiels verwittigen. Met 
dezen polu'-iebedierde doorzochten zij het gebouw, 
maar zij vonden niets. Niettemin bestatigden zij 
dat er inbraak gepleegd en zink ontvreemd was.

De gendarmerie werd verwittigd. Zondag 
namiddag, rond 2 ure, hielu de veldwachter, 
bijgestaan door een waker der Vlaanders, den 
dader aan. Deze had zich verscholen onder een 
hoop vlaspeemen, in eene fakriek waar hij werk
zaam was, De gendarmen hadden in denzelfden 
hoop peemra met hunne bajonnet gesteken, maar 
de gast had zich niet venoerd. Hij bekende dan 
een slecht oogenblik doorgebracht te hebben, en 
was zelfs door eene bajonnet aan de hand ge
kwetst geweest. Hij is ter beschikking van den 
prokureur des konings in het gevang opgesloten.

Brand in den Entrepot. — L e  vermoedetijke 
schade. — Alles bijeengerekend, zou men de 
volgende cijfers bekomen :

Verzekerd te Antwerpen. . . fr. 13,160,368
» buiten «le stad . . » 5,000.000

1/4 te kort verzekering op werke
lijke weerde op voormelde som . n 4,ij00,000

Niet verzekerd ........................... » 1,000,000
G e b o u w e n ................................. » 3,122,260

Totaal v e r l i e s ....................fr. 26,782,628
Zaterdag avond hebben herhaalde ontploffingen 

plaats gehad in de kelders van den middenvleugel. 
Dit bewijst dat men voor de ontruiming in de 
kelders met veel voorzorg zal moeten te werk 
gaan.

De Kamer der Notarissen van het rechterlijk 
arrondissement Kortrijk is samengesteld als 
volgt :

Voorzitter : M. De Ridder, Kerckhofe.
Syndic : M. Vuylsteke, Kortrijk.
Verslaggever : M. Verwee, Belleghem.
Secretaris : M. De Brabant, Ingelmunster.
Schatbewaarder : M. Moreels, Avelghem.
Leden : M. Lagae, Ledeghem.

M. Vande Putte, Rumbeke.

Vormreis. — Mgr de Bisschop van Brugge zal, 
in de dekenij Rousselare, het H Vormsel toedie
nen op de volgende plaatsen en dagen.

Zondag 16. Beveren.
Maandag 17. Cachten en Iseghem.
Dinsdag 18. Oostnieuwkerke en Westroosebeke.
Woensdag 19, Ste-Godelieve, Moorslede en 

Passchendaele.
Donderdag 20, Ardoye.

Vrijdag 21, Rumbeke Ouckene.

Wat eene reis naar Hal kost.
Twee Rumbekenaars hadden malkaar verstaan 

om met de laatste Sinxendagen de reis te doen 
naar Hal.

« Ten profijtigsten mogelijk » was hun akkoord, 
en zij hadden daar alle twee sterk op gesteund, 
« ten profijtigsten mogelijk! »

’t  En is niet dat zij er niet tegen mochten van 
eenen stuiver te verteeren. A. bezit zoo iets van 
twee honderd duizend franken, en de fortuin van
B. wordt op een half millioen geschat.

Maar beiden zijn overtuigd dat men al te 
gemakkelijk het zuur gewonnen geld kwijt geraakt 
en dat men nooit te bendig zijn kan.

Op Sinxenavond, rond 4 ure ’s namiddags, 
begonnen A. en B. hunne reis, en zij keerden den 
tweeden Sinxendag, rond den middag, in hun 
geliefde Rnmbeke weder.

Hoeveel hadden zij verteerd ?
Onkosten van eten of drinken hadden ze niet 

gekend. Rond hunne leden hadden ze een zaksken

vastgebonden waarin koekeboterhammen met ko
renten en hard gekookte eiers zaten. Die werden 
langs den eenen of den anderen gerskant binnen 
gespeeld. Eene bosse die in den broekzak stak, 
werd gevuld met water, dat men gemakkelijk kon 
vernieuwen aan de menigvuldige pompen die men 
langs de bane vondt.

Geld uitgeven om te slapen hadden A noch B 
niet geern gedaan. Den eersten nacht stapten zij 
standvastig door, en den tweeden nacht legden zij 
hun 3 uren te rusten te midden van een stuk 
rogge.

Gij zult misschien beginnen peizen dat onze 
bedevaarders niemendalle kwijt waren. Gij zoudt 
missen !

In de kerk van Hal gekomen, gevoelde A. zich 
een zierken,» een zeer klein zierketi moode, en hij 
nam eenen stoel om wat te rusten. Dat koste hem 
een cent. B. was niet moede en moest dien onkost 
niet doen. Doch beiden gingen godvruchtig ten 
offer, en legden — na lang aarzelen — elk eenen 
cent in de schaal.

A. was dus op zijne reis naar Hal, twee centen 
kwijt en B. één.

Overtijd deed een Iseghemnaar dezelfde reis 
met drie kluiten. De « record » is nu aan Rumbe- 
ke. Voor hoelang?

"Niet verwarren den Elixir tegen jicht en 
rhumatism Vincent, apotheker, 33, rue de la 
Jimite, Brussel, met andere soortgelijke berei
dingen. Eischt op het etiket den naam en het 
adres van M. Vincent.

Dépot te Iseghem, A . llodenbach. Prijs 3 fr. 
de Hesch.

— EEN H E E R  biedt kosteloos aan, aan 
allen die aangetast zijn van eene huidziekte, 
haarwormen, eczemas, puistjes, huiduitslag, chro
nische bronchieten, borst-, maag- en blaasziekten, 
rheuinatiek, een onfeilbaar middel te doen kennen 
om zich spoedig te genezen, zooals hij zelf volko
men is genezen geweest na alle mog<4ijke genees
middels vruchteloos te hebben doorstaan en 
beproefd. Dit aanbod waarvan men het mensch- 
lievend doel zal inzien, is het gevolg eener 
belofte.

Per brief of postkaart schrijven aan den heer 
VINCENT, 8, Victor Hugoplaats te Grenoble, 
die kosteloos en vrachtvrij per post antwoorden 
en de gevraagde inlichtingen opsturen zal.

Markt van ISEGHEM 8 Juni
Boter per kilo fr. 2,45 a 2,55 
Eieren per 26 1,80 a 1,90

15 Juni
2,50 a 2,60 
1,60a 1,75

SCHEEPVAART van ISEGHEM.
La volonté de Dieu, met kolen voor Demeestere 

Rousselare. — Moka, met bouwstoffen voor het 
Paters klooster, Iseghem. — La providence, 
met kolen voor Alidor Vande Walle. — Canal de 
R oulers, beurtschip met bouwstoffen voor ver
scheidene. — La brise, ladende zaval voor de 
Stad Kortrijk. — Bólène, beurtschip van Alphon- 
se Depaepe, met waren voor verscheidene. — De
4 gebroeders, met kolen voor de W* Berlamont, 
Emelghem, en voorHector Stevens. — Pienland,
met boomen voor Defoort-Veranneman. __ La
L iberté , met kolen voor Alidor Van,de Walle. __
Breidels genootschap, ladende zavel voor 
Kortrijk.

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

 ̂235. Julien Matton, z. v. Constant en Baert 
Eudoxie. — 236. Helena Denys, d. v. Cyrille en 
Devoldere Marie. — 237. Maria Goethals, d. v. 
Alphonse en Cuypers Clemence. — 238. Maria 
Bouckaert, d. v. Victor en Olivier Euphrasie.
— 239. Cyrille Seynaeve, z. v. Adolf en Boone 
Celina. — 240. Petrus Vangroenweghe, z. v. 
Gustaf en Devos Emma. — 241. Jerome Cornillie 
z. v. Victor en Capelleman Leonie. — 242! 
Marguerite Duyvejonck, d. v. Jules en D’hondt 
Emelie. — 243. Lutgarde Meesschaert, d. v. 
Cyrille en Vandommele Romanie. — 244. Remi 
Maes, z. v. Camille en Coolen Eleonora. — 245. 
Michel Tack, z. v. Aloise en Desmet Marie. — 
246. Octave Dejonghe, z. v. Aloise en Verbrugghe 
Idonia. — 247. Jeanne Dewult, d. v. Victor en 
Dufort Emma. — 248. Jerome Vanhecke, z. v. 
Joseph en Dewulf Irma. — 249. Alfons Deblauwe, 
z. v. Camille en Vanmellaerts Marie.

S T E E F  GE V A L L E N  :
154. Henri Smalle, borstelfabrikant, 64 j., 

Echt* Desmet Pharailde, Kruisstr. — 156. Gerard 
Boucquet, 2 m., z. v. Bernard en Hoornaert 
Sidonie, Gentstr. — 157. Gerard Desmet, 11 m., 
z. v. Aloise en Dewulf Elisa, Boschmolens. — 
158. Maria Deprez, z. b. 73 j . ,  W" Bincquet 
Judocus, Rousselarestr. — 159. Gerard Cing- 
niaert, 14 m., z. v. August en Nyffels Leonie, 
Trienhoek.

H U W E L I J K E N  :
38. Aloise Descbryvere, schoenm. 20 j., en 

Stephanie Verbeke, borstelm. 19 j. — 39. Gustaf 
Picavet, timmerman, 24 j . ,  en Maria Vanden- 
bussche, strijkster, 22 j.

RH1IZIGKR
gevraagd voor Borstelfabrieh van eersten rang. 
(Goede getuigschriften.)

Schrijven : BROS, Kortrijk. Poste restante.

Uit te r  hand te koopen

1“ STAD ISEGHEM.
Een schoon RENTEN1ERSHUIS met stagien, 

wel geschikt voor winkel, met hof al den oostkant 
der Groote Markt n“ 9

2° GEMEENTE GITS.
Eene schoone ESTAMINET met stagie, ge

noemd a la ville de Gand te Gits bij de kerk. 
Zich te bevragen te Iseghem, Groote Markt n° 9.



W e l Opgelet!
Mr en Mm' MAURICE MEIER

Chirurgions-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 buis 
to t 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 
Mn"’ Maurice MEIER geen gebruik maken var> 
rond te loopen m aar wel gelijk gewoonte te raad-

Elegen zijn in hunne oude woonst wat niet elders 
estaat als te KORTRIJK, HOEK VAN DE 

MOSCROENSTRAAT, N° 2, huis met Koetspoort 
bij het gevang het oudste buis van Dentist te 
Kortrijk wat gesticht is in (1884) die in Kortnjk 
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 M' EN Mm9 MAURICE MEIER.

Mr en Mm“ MAURICE MEIER hebben geen 
broeder, geen zoon, geen bloedverwanten of

feen domestieken die hun huis vertegenwoor- 
igen.

Studie van de Notaris 
Van de Moortele te Iseghem.

Om uit gemeenzaamheid te scheiden.

OPENBARE VERKOOPING 
van twee

H O F S T E D E N
Woonhuizen eu 

ZAAILAISTDKKT

te LEN D ELED E.

De Notaris VERSTRAETE verblijvende te 
Ceurne, zal met tusschenkomst van zijnen ambt
genoot Meester VANDE MOORTELE Notaris 
te Iseghem, op de hierna gestelde zitdagen open
baarlijk te koop aanbieden.

GEMEENTE LENDELEDE.
Eerste Koop. Een Woonhuis, schuur, stallingen, 

hovenierhof, boomgaard, land eu meersch, sectie
B, nummers 653, 654, 655, 657, 659 a, 659 b, 
661a, 661 b, 662; groot 1 hectare 17 aren. Boom- 
en haagprijs 450 fr.

Tweede Koop. Bouwgrond, sectie B, deel num
mer 663; groot 17 aren 70 centiaren.

Derde Koop. Bouwgrond, sectie B, deel num
mer 663; groot 17 aren 70 centiaren.

Vierde Koop. Zaailand, sectie B, deel nummer 
663; groot 72 aren 20 centiaren.

Vijfde Koop. Zaailand, sectie B, nummer 652; 
groot 88 aren 40 centiaren. Boom- en haagprijs 
10 fr.

Zesde Koop. Bouwgrond, sectie B, nummer 
660 a, groot 24 aren 95 centiaren.

Zevende Koop. Zaailand, sectie B, nummer 
658 a; groot 43 aren 25 centiaren.

Achtste Koop. Zaailand, seetie B, deel nummer 
656 ; groot 57 aren 25 centiaren.

Negende Koop. Zaailand, s°ctie B, deel num
mer 656 ; groot 57 aren 25 centiaren.

Tiende Koop. Zaailand, sectie B, deel nummer 
635 b; groot 52 aren 87 centiaren.

Elfde Koop. Zaailand, sectie B, deel nummer
635 b ; groot 52 aren 88 centiaren.

Twaalfde Koop. Zaailand, sectie B, nummer
636 ; groot 30 aren 90 centiaren. Boom- en haag
prijs 10 fr.

Koopen 1 tot en met koop 12 zijn onvergeld 
bewoond en gebruikt door de medeverkooper 
Henri Benoit, to t I November 1901.

Dertiende Koop. Een Woonhuis, stalleken en 
zaailand, sectie B, nummers 225 c, 227, 228 b, 
229 a ; groot 90 aren 10 centiaren. Boom- en haag
prijs 50 fr. Onvergeld gebruikt door Petrus Benoit 
to t 1 November 1901.

Veertiende Koop. Een Woonhuis en zaailand, 
sectie A, n” 810 en deel 809 d ; groot 11 aren 30 
centiaren. Boom- en haagprijs 25 fr. Gebruikt 
door Frederic Loosveldt mits 76 fr. ’s jaars 
lastevrij tot 1 November 1901.

Vijftiende Koop. Een Woonhuis en zaailand, 
sectie A, nummer 809 e en deel 809 d ;  groot 7 
aren 90 centiaren. Boom- en haagprijs 25 fr.

Gebruikt door Anfonnis Neyrinck, lastevrij mits
68 irs. ’s jaars tot den 1 November 1901.

E r zullen samenvoegingen toegestaan worden.

ZITDAG.
OVERSLAG Dijnsdag 18 Jun i 1901, ter

herberg het Bosseuliof,teLendeledebewoond door 
J w Euialie Soete, om 3 uren namiddag.

Voor alle inlichtingen men begeve zich ten kantoore 
van bovengenoemde Notarissen.

Studie van den Notaris
a l f o n s  d e  b r a b a n t , te Ingelmunster.

i.

D E N  Z A T E R D A G  2 2  J U N I  1901 
om 4 ure namiddag te 

I Z N T G t E i l - . l V t T J ’I S r S 'X ’̂ G  1 ^ . 
Jaarlijksche venditie van

SCHOON MAAIGRAS
rond ’t Kasteel.

6 m aanden t i jd  van be ta lin g .

II.

INSTEL op Donderdag 11 Ju li 1901,
OVERSLAG op Donderdag 25 Ju li 1901, tel

kens om 3 ure namiddag, in het Vredegeiecht, 
herberg Den Hert, te Iseghem, van :

Gemeente INGELMUNSTER 
Koop I

Een allerschoonst N ieuw  WOONHUIS,
met 77 aren 40 centiaren beste zaailand, sectie b! 
Verpacht door Gezusters Delaere, mits 175 fr! 
’s jaars, boven de lasten, tot 1 mei 1910.

Knop I I .
Eene kloeke en groote TW EEW OONST, 

met 76 aren goed ZAAILAND, sectie B. Gebruikt 
zonder pacht door Constant Haverbeke en Petrus 
Callens, mits 270 f r . ’s jaars, lastenvrij, betaal
baar alle 6 maanden, Mei-November.

Gemeente OOST-ROOSEBEKE.
Koop JIJ.

Een groot WOONHUIS met 80 aren 40 
cent. goed ZAAILAND, sectie F, wijk Kalberg. 
Gebruikt door Ivo Talie-Vercruysse, mits 210 fr. 
’s jaars boven de grondlasten, zonder pacht, in
gegaan met Mei.

1/2  °/„ Instelpenningen.
Inlichtingen en plakbrieven te bekomen te In 

gelmunster, ten kantoore.

IK.
Studie van de Notarissen 

ALFONS DE BRABANT, te Ingelm unster, 
en VERSTRAETEN, te  Gavere.

IN S T E L  op Donderdag 27 Juni 1901, 
O V E R S L A G  op Donderdag 4 Juli 1901, tel

kens om 2 ure namiddag, ter herberg « Oud Ge
meentehuis » te Cachtem-plaats, van :

Gemeente CACHTEM 
Drie allerbeste perceelen ZAAILAND, gelegen 

te Cachtem, Becelaerehoek, ten kadaster sectie B, 
samen groot 1 hectare 21 aren 20 centiaren.

Gebruikt zonder pacht door Jean Buyse en 
Frangois Hnuthoofd, mits 250 fr. ’s jaars, boven 
de lasten. Verdeeld in 3 koopen.

112 0!o Instelpenning.

Kantoor van den Notaris
L E  C O R B E S I E R ,  te Iseghem.

i .

OPENBARE VERKOOPING
van twee schoone

WOONHUI Z EN
met hovenier hoven, 

te I S E G H E M ,  Slabbaardstraat.

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

E e b s t e  K o o p .

Een groot WOONHUIS, zijnde de herberg 
de Nieuwe Vrede, met aanhoorigheden en 4 aren 
40 centiaren bebouwde erve en hovenierhof, 
staande en gelegen te Iseghem, ten oostkante der 
S labbaardstraat; in het kadaster bekend sektie 
A, nummer 531 h en deel van nummer 531 g ;

palende oost de Maatschappij Gustave en Jules 
Rosseel en J w Romanie Rosseel, zuid koop twee, 
west de Slabbaardstraat, en noord Constant 
Demeurisse-Baert; gebruikt door Emiel Laridon 
mits 18 franks te maande, lastevrij.

T w e e d e  K o o p .

Een WOONHUIS dienende voor winkel, met 
werkhuis, remise, afhankelijkheden en 3 aren
70 centiaren erve en hovenierhof, staande en 
gelegen te Iseghem, zuid aan voorgaanden knop; 
in het. kadaster bekend sektie A, nummer 531 i 
en deel van nummer 531 g ; palende oost J w 
Romanie Rosseel, zuid J w de weduwe van M. 
Hippoliet Roelandts-Vanacker, west de Slabbaard
straat, en noord koop één : gebruikt door Ivo 
Vanhove, mits 13 franks 50 centiemen te maande, 
lastevrij.

Met recht van samenvoeging. 

ZITTING.
O V E R SL A G  op Woensdag 26 Juni 1901, 

om 3 ure des namiddags, in de te verkoopen 
h e rb e rg  d e  N i e u w e  Vb e d e , bewoond door Emiel 
Laridon.

II.

Openbare V erkooping
van schoone

BOUWGRONDEN
en eene TWEEWOONST. 

te ISEG HEM , Krekelstraat.

De Notaris LE CORBESIER te Iseghem, zal, 
met tusschenkomst van den Notaris VANDE 
MOORTELE te Iseghem, krachtens oktrooi ver
leend door de Rechtbank van eersten aanleg te 
Kortrijk den 17 Mei 1901, ten overstaan van den 
heer Vrederechter des kantons Iseghem, overgaan 
tot de openbare verkooping van het hierna aan
geduide goed.

Koop I tot en met 8 . — Acht perceelen BOUW
GROND, hebbende ieder 5 meters breedte, langs 
de Krekelstraat te Iseghem, in het kadaster 
bekend sektie D, deel van nummer 10961.
Koop 9.— Een perceel BOUWGROND, hebbende

4 meters 40 centimeters breedte, langs dezelfde 
Krekelstraat, met twee WOOBUIZEN, in het 
kadaster bekend sektie D, nummers 1098a, 1099 b 
en deel van nummer 1096 1.

Te zamen groot 18 aren 45 centiaren.

G E B R U IK .
Het grootste huis met een deel land van koopen 

8 en 9 wordt gebruikt door Francies Dejonghe, 
mits 1 fr. 65 cent. te weke ; het minste huis door 
Jan Werhrouch, mits 1 fr. 20 cent. te weke.

Omtrent 6 aren in het midden van den blok 
land zijn ongebruikt, en omtrent 9 aren land 
deels ten oostkante en deels ten westkante, zijn 
verpacht aan Lodewijk Dewulf tot den 1 Oktober
1901, mits 23 franks per jare.

Er zullen samenvoegingen toegestaan worden.

ZITTINGEN.
INSTEL op Woensdag 19 Jun i 1901,
OVERSLAG op Woensdag 3 Ju li volgende,

telkens om 2 ure des namiddags, ter zaal van 
het Vredegerecht te Iseghem, IN DEN HERT, 
M arktstraat.

Een half ten honderden Instelpenning.

III
OPENBARE VERKOOPING

van drie onlangs nieuwe

WO O N H U I Z E N
met stagie en hovenierhof\

te  ISEGHEM , steenweg naar Rouselare.

De Notaris L e  G o r b e s i e r  te Ise-
ghem zal overgaan tot de openbare verkooping 
van de volgende onroerende goederen :

EERSTE KOOP.
Een groot onlangs nieuw WOONHUIS, zijnde 

de herberg Prins Albert, met stagie, achterkeu
ken met stagie, peerdstal, remise, overdekte 
bolletra, koer en hof, te zamen groot 3 aren
50 centiaren, staande en gelegen te Iseghem, bij 
Sint Arnolduskapd ; in het kadaster bekend 
sektie D, nummer 858 p 2 ; palende oost de dreve 
der hofstede van M. Aibert Ameye-Verhoost, 
zuid het land van denzelfden, west koop twee, 
noord den steenweg naar Rouselare; verpacht aan 
255 franks ’s ja a r s ; om door den kooper daarvan 
aanstonds in het gebruik te komen.

TWEEDE KOOP.
Een WOONHUIS met stagie, sekreet, koolkot 

en 1 are 30 centiaren erve en hof, staande en 
gelegen te Iseghem, west nevens den voorgaan
den koop; in het kadaster bekend sektie D, 
nummer 358 o 2 eu deel van nummer 858 m 2 ; 
palende oost koop een, zuid M. Albert Ameye- 
Verhoost, west koop drie, noord den steenweg 
naar Rouselare; gebruikt door Alberic Maes mits
10 franks 50 centimen te maande.

DERDE KOOP.
Een WOONHUIS met stagie, aanhoorigheden 

en 1 are 40 centiaren erve en hof, staande en 
gelegen te Iseghem, west nevens den tweeden 
koop; in het kadaster bekend sektie D, nummer 
358 n 2 en deel van nummer 858 m 2; palende 
oost koop twee, zuid M. Albert Ameye- Verhoost, 
west Aloys Parmentier, noord den steenweg naar 
Rouselare ; gebruikt door Arthur Debenne mits
10 tranks 50 centiemen te maande.

Met recht van samenvoeging.
ZITTINGEN.

I N S T E L  op Donderdag 2 0  Juni 1901,
O V E R SL A G  op Donderdag 4 Juli volgende, 

telkens om 4 ure des namiddags, te Iseghem, in 
het Wit Peerd, bewoond door Frederik Sabbe.

Een half ten honderden Instelpenning.
IV.

" V  3E3 PS T  D  I  T  I  TFT.

van leer schoon

M A A IG R A S
te I N G E L M U N S T E R ,

west bij de plaats.

De Notaris L E  C O R B E S IE R  te Iseghem, zal 
op Dinsdag 25 Ju n i 1901, om 3 ure des namid
dags, door bevoegd ambt, openbaar verkoopen :

5 H ek taren  goed M aaigras,
wassende in zijne meerschen te Ingelmunster, 
langs den Mandei en den ijzeren weg van Thielt, 
verdeeld in 7 koopen ;

Met 6  maanden tijd van betaling.
De vergadering als naar gewoonte, aan 

koop eén.

Algemeen Wisselkantoor

Fr. DE CO OMAN
H i j s s e l s t r a a t,  30, K O F tT F tIJ K .

Koop en verkoop van alle Fransche, Belgische en vreemde weerden
— KOSTELOOZE INLICHTINGEN —

Betaling, zonder aftrek, van alle Fransche, Belgische en vreemde koepons, veertien daaen
voor den vervaldag.

Inschrijving zonder kosten op alle uitgaven.
Kosteloos nazien van alle trehkingslijsten.

BKURSORDBRS.

De vereffening van al de handelingen van koop en verkoop van titels betaalbaar op vertoon
wordt zonder vermeerdering van kosten voor de kalanten gedaan.

Titels tegen geld -
COMMISSIELOON: 1 frank per duizend voor al de handelingen gedaan in

beurzen, zonder verdere kosten.
— Te Parijs 1 1/2 per 1000. — Te Rijssel 2,55 per 1000. —

De bureelen z ijn  open van 9 ure ’s m orgens to t m iddag en van 2 to t 5 ure ’s nam iddags

geld tegen titels.
de belgische

L’Européenne.
Assurances vie et rentes, 

rue de 1’Evêque, 29, a Bruxel- 
les demande de bons agents. 
Bonnes ref. Fortes commis- 
8ious. Position stable.

J u l e s  V e r i a e j l i e ,
k e te ls traa t 3, Iseghem .

Te bekomen eerste soort 
van MATRAS WOL aan prij
zen buiten alle koncurrentie.

I



Groote S 'oom verw erij

J u f v r o u w  E. E E N I E R
33, Marktstraat, 33

I S E G H E M .
Verwerij volgen!1 staal van alle slach van 

gemaakte kledingstukken van 
alle kleuren.

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

bal- en soiréecostuimen en alle slach van 
bleeke en gekleurde toiletten.

In 'i nieuw wasschen van gordijnen, stors, j 
tapijten, carpeiten, woile sargien enz.

Men begeeft zich ten huize voor bet afdoen. 
der stoffen van zetels, stoelen, enz.

Goed bezorgd werk. P rijzen  beneden 
alle  concurrentie.

Groote keus van bloemenmanden, vazen 
en posturen en alle andere fantaisie 
artikelen voor eadcaux.

Aan zeer genadige prijzen.
— na— yaazBjMmaa**» •jaraaaa.c

Huis van Vertrouwen.

J. De l dae l e -Vannes t e
Ardoyesteenweg 48,

R O U S S E L A R E  .

Magazijn van Schouwen en Grafzerken,
u itvoering  van alle w erk in m arm er en a rd u in .

Schouwgarnituren, in marmer en brons toe
stellen  voor elektriek  en andere lichten enz. 
enz.

Spoedige bediening en genadige prijs.
BKJJKWmnCOSOÏÜKMflBÏ XtSViXSSXt 2rCSStBrï»3H

N ew -E ngland
Hoek der Koe- en G ouvernem entstraat. 

G E N T
heeft steeds een GROOTE VOOREAAI) 

en HUI ME KEUS in

Gemaakte kleederen
voor mannen, jonge lieden en kinderen

welke aan lago prijzen verkocht worden en 
van de minste kwaliteit tot de fijnste allen even 
goed afgewerkt zijn en dezelfde goede snede 
hebben. ___

Kleederen op m aat worden in  den 
kortst m ogelijken tijd  geleverd.

urn»*; .aar*:

;t t
Geene m aagziekten meer door het

Spijsverteerend poeder
van H . BOULANGÉE,

het geneest in korten tijd zonder opzwelligen van 
den buik na het eten, bitteren smaak in den 
mond, geel, verstopheid, pijnen in de zijden, en 
den rug. hoofd pijnen, enz. enz.

1,50 fr. de doos per post 1,60 fr.
Te bekomen bij J .  Verhamme en A. Roden- 

bach, apothekers, Iseghem.

S T A Ü F F E R ' S  M ELKBLOEM
(Farine Lactée Stauffer)

Doelmatig voedsel voor kleine k inderen .
Waarvan de basis de goede melk van onze 

vlaamsche koeien is.
Dépot in de Apotheek :

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

Een voornam e en aloude

Gist- en Spiritus fabriek
vraagt een

solvabel depot-h.oud.er
voor ISEGIIEM en ’t omliggende.

Te schrijven ten bureele der Gazette van 
Isegliem onder letters P. W.

Koopt de echte H aaim acW enen"  SINGER,,
bij Jules B O S S U Y T ,

A gent, R ousselarestr. 102.
Verwisseling van Machinen. Tocbehoortcn.

Groote Keus
van Feutre- en strooihoeden, alle slach van 
klakken voor mans en kinderen , klakken 
op m aat naar keus. — Zeer genadige prijzen. 

Ónmogelijke concurrentie.
Ju les B O S S U Y T  - H U Y G H E ,

Rousselarestr. 102, ISEGHEM.

J u le s  D e  K e y s e r ,
Arduin en Marmerwerker, 

R ousselarestraat, n° 67 , ISEGHEM,
heeft de eer bet publiek bekend te maken dat zijn 
magazijn voorzien is van alle slach van monu
menten, zeiken en ijzeren kruisen. Ecaussinscben 
arduin op alle mogelijke afmetingen. Tabletten 
voor muren en pilasters, plinten voor buiten
en binnenmuren, vloeren in basecles, schorren 
en marmer. Ciment en ceramique vloeren. 
Schouwen in granit te beginnen aan 7 fr. stuk. 
Witte marmeren schouwen van af 12 fr. het stuk. 
Witte marmeren consolen met middenstuk voor 
schouwen van af 8 i'r. Tabletten voor lavabos en 
nachttafels.

Voordeelige p rijzen . — Verzorgd werk.

WISSELKANTOOR

Pierre iAELFEYT-DESMEDT
1, E ierm ark t. BRUGGE.

hulpbureel :
4 0 , M arktstraat te I S E G H  E M .

Bestuurder : J U L E S  H Y S E N A E I i .

I N  D EN  GOUDEN HOED 
bij

Vandenbussche-Smalle.
St. P ie te rs traa t, 1SEGEEM.

Bijzondere groote keus van Strooihoeden voor 
mans, jongens en kinderen, te beginnen van 
0.50, enz.

Ook nog eene groote hoeveelheid strekken en 
plastrons, cols, m anchetten en borsten, aan
zeer genadige prijzen.

P R I J S

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 Destoop-Messiaen.

De ondergeteekende bekend op eenige dagen 
tijd van de ZILT F! genezen te zijn door het ge
bruiken der Ziltezalf en Ziltesiroop van Alfons 
Destoop.

DRUAST,
Poststraat, Brussel.

F lauw e gezondheid  
Flauwte van bloed

I J z e r  C h o c o l a d e
van Dr V A N  E E C K E ,

3 frank de groote pak 
1 frank de kleine pak

WORM CEOQUETTEN / 10 cent. de croquet 

PURGEER CROQUETTEN j doos van 12

CACAOPOEDER VAN EECKE
gewaarborgd X frank de doos

GEZONDHEIDS CHOCOLADE
zuiver cacao en suiker. — 1,25 de 1/2 kilo 

te bekomen bij Apothekers R o denba ch  
en Ve e h a m m e , Iseghem.

BURGERLIJK KEUKENBOEK.
De 4J* uitgave komt te verschijnen.

Dit wezenlijk nuttig — ja, 
bijna onmisbaar boek voor de 
burgerij — leert eenieder, 
klaar en duidelijk, zijne dage- 
lijksche spijzen met geringe 
kosten zeer Srr.akelijk berei
den ; het bevat eene menigte 
voorschriften voor het in leg
gen en rooken van vleesch en 
visch, voor het inleggen van 
groenten en fruit, het bakken 
van brood, taarten, koeken, 
puddingen en andere lekkere 
gerechten, alsook voor het 

maken van eenige goede en gezonde dranken.
Het werk bestaat ook in de fransche taal.
Om het boek franco thuis te ontvangen zende men, 

per posthon of in postzegels, fr. 3.50, aan J. BLOUW- 
BOGfAERTS, drukker-uitgever te Lichtervelde, West-Vl.

Te bekomen bij
F d Blom m e-Loosveldt

Wijngaardstraat, ISEGHEM .
Alle slach van menagie stoven, te 

beginnen van 22 franks.
Trouwe bediening.

Sunlight Zeep
is volstrekt zuiver 
is goedkoop 
is voordeelig
is overal te vinden en voldoet aan de 

gebruiken.
(W E IG E R D T  DE N A M A A K S E L S )

B R O O K E  Z E E P  ( M erk  de A a P)
die het linnen niet w ascht, m aar die onontbeerlijk  is 

om alle m etalen , kristal, m arm er, schilderw erk en keukengêrief 
schoon te m aken en verzuiveren.

Fabriek van allo slach
van

Papiersn Zakken
voor Kruideniers, 

Suikerbakkers, hoed
en Klakkenmakers,

enz. enz.

W it Papier
aan 38 c. de kilo.

PARCHEMINE PAPIER 
Em ballagie P ap ie r

J. DOOMS,
Rousselarestraat, Iseghem.

BELANGRIJK BERICHT.

T A N D E N

M . &  I T M .  M E IE R **. E & **" "'ft, ■'/?■*■

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 tr i jk . .
kunnen geraadpleegd worden voor al wat de tandheelkunde betreft. Geneziug 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 Mmo 
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 Mm'  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 1 0 0  frank  en hooger 

A l de kunsttanden en gebijten  kom ende uit de laborato ire  van Mr en M“' 
M aurice M EIER , zijn verzekerd  voor het leven

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

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

Tarwe 100 k°\ 
rood. tarwe 100 
Rogge .
Haver 
Boonen .
Aardappelen .
Boter per Kilo 
Eieren per 25 
Suikeryboonen beschik.
8 uikery boonen 1901 
Viggens . . 20,00
koolzaadolie IOC k'" 00,00 
Lynzaadolie 100 00,00

17.50
00,00 
14 00
17.50 
00,00

5,50
2,40
1,90

17.00 a 
00,00 a 
00,00 a
17.00 a
18.00 a 

5,50 a 
2,30 a 
1,70 a

00,00 a 
, a

20.00 a 
00,00 a 
00,00 a

Wekelijksche Markten.
KORTRIJK 3 Jnni 10 Juni

T arw eb ec t.fr . 00,00 a 17,50 16.50 a 17.00
Rogge . . 00.00 s 12,50 12,50 a 13,00
Haver . . 16,50 a 17,00 16.50 a 00,00
koolzaadolie lOOk'1* 08,50 a C9,G0 00 .00  a 63.00
Lynzaadolie 100 k"‘ 70,00 a 71,50 00,00 a 72,50
Aardappels . 7,50 a 8,00 7,00 a 8,00
Boter per 1/2 Kilo 1,27 a 1,31 1,22 a 1,27
Eiers per 25 . 1,80 a 1,85 1,85 a 1.95
Suikerijboonen beschik. . , 00,00 a ,

id. 1900 . 15,00 a 14,50

Veemarkt Kortrijk 10 Juni per lcilogr. op voet. 
132 veerzen 1” kw. 0,82 2° kw. 0 ,— 3® kw. 0,60

14 ossen 0,83 0 — 0,60
161 koeien 0,77  0 ,— 0.55

57 stieren 0,75 0 ,— 0,55

ROUSSELARE 4 Jnni 11 Jnni

a 18,00 
a 00,00 
a 14,50 
a 18,00 
a 20,00 
a 6,00 
a 2,60 
a 2 ,CO 

14.75 
a 14.75 
a 30,00 
ti 68,50 
a 70,00

DEYN2E 5 Juni
Aardappelen 100 k. 6,00 a 7,00
Boter per kilo 2,50 ft 2,70
Eieren de 26 . 1,72 a 1,81
Hespe de kilo 1,50 a l,t!0
Viggens . . 28,00 a 38,00
zwijngelkal.lOOk. 1 kw.25,00 a 30,00 

2* kw. 20,00 a 25,00 
, 3“ kw. 15,00 a 20,00

4* kw. 8,00 a 10,00 
THIELT 6 Jnni

Tarwe den hectol. . 14,50 
Roode Tarwe . a 13,25
Rogge . . —, — a 11.25
Haver 100 kilos . . 17.50
Boekweit . . . 00,00
Vlas de 3 kilos . . 4,50
Kroten . . . .  00,00 
Aardappelen 100 kilos. . 7,00
Boter de kilo . . 2,50
Eieren de 25 . . 1,80
Verkens ’t stuk. 00.00 a 31,00 
Hespe de kilo . 1,45 (

WAREGIIEM I Jnni
Vlas 1° kw. per kilo , a ,
Aardappelen 4,50  a 7,30
Boter per kilo . 2,08 a 2,20 
Eiereu de 26 . 1,50 a 1,65
Viggens . , a 36,00

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

LEUVEN 
Zaaitarwe 100 k. 
Handels tarwe 
Rogge

» handels 
Haver

6 Juni
00,00 
00,00 

6,50 
. a 2,54 

. . 1,75
. 32,50 
. 2,25
. 1,60 

10 Juni
17.50 a 16.50 

- a 17,00
13.50 a 14,00 

. a 13,50
a 18.00

» voor brouwers O0.00 a 18.50
Geerst nieuw 00.00 a 15.50
Tarwebloem . 00.00 a 22.50
Tarwezemelen . . 12.50
Koolzaadolie per hectol. 66.00 

» geklaarde 71.00 
Lijnzaadolie . . . 73.00
Koolzaad . 00.00 a 00.00
Lijnzaad . . . 00.00
Klaverzaad u. °/H k. 000 a 000 
Koolzaadkoeken 00.00 a 14.00
Lijnzaadkoeken 00.00 a 19.50
Aardappelen . . 0.00 a 7,00
Strooi 
Hooi
Boter per kilo 
Eieren de 26

. a 5.70 
9,00 a 8.50  

. 2 ,40

. 2,00
Veemarkt Antwerpen 10 Juni 

40 ossen 1” kw. 0.83 a 0.68 
100 koeien 0.00 0.00

30 veerzen 0.82  0.62
44 stieren D.78 0.58
30 kalveren 1.15 0.95

17.50 
00,00 
00,00 
18,00 
00,00

6.50 
2,60 
:,90

14.50
14.50
25.00
63.00
72.50

12 Jani 
5,00 a 6,00
2.50 a 2,75 
1,63 a 1,72 
1,45 a 1,60

32.00 a 40,00
25.00 a 30,00 
20,0ö a 25,00
15.00 a 20,00
10.00 a 15,00 

13 Jnni

14.50
13.00
11.00 
18,00 
00,OU
4.25 

00,00
7.50 

. a 2,50
1,70 

, a 34,00 
1,45

8 Jnni

0,00 a 0,00
4.50 a 7,40 
2,08 a 2,20 
0,00 a 0,00 
0,00 a 0,00

13 Jnni
a 00,00 
a ,

, a 5,00 
a 2,56 

1,87
33.50
2.25 
1,60

14 Jnni
17.50 a 16,50 

• a 17.00
13.50 a 14,00 
00,00 a 13,50 
00,00 a 18.00 
00,00 a 18,50
15.00 a 15,50

22.50
11.50 
6C,00
71.00
73.00 

a 00,00
00,00 

000 a 000 
00,00 a 14,00 
00,00 a 19,50 

0,00 a 7,00 
, a5 ,7 0

9,00 a 8,50 
2.40 
2.00

a
a
a
a

00,00

Beurs van B russel 1 3  Jun i

Belgische 3 p. c. 1 s 96,35
„ 3 p c. 2 s 96,35

3 p c. 3 s 96,35
Annuiteiten 4 1 / 2 ------

4
3 96,50

Gemeentekr. 41/2 —,—
3

, 3 ./• 1361 — —
, 3 -/o 1868 104,75

Antwerp" 1887 21/2106,— 
Brussel 1886 2 1/2 108,50

Brussel-Zeehaven 
Gent 1896 2 p. c. 
Luik 1853 2 1/2 

. 1897 2 p. e. 
Oostende premie 1.

2 1/2 1898 
Schaarbeek 1897 
Verviera 1893 
Doorijk 1874 3 %  
Gongo-leening 
Buurtspoorweg 3

1/2

80.75
90.75

89 —

77 50
79.25

53’ö0
81.75 
94,20

112.25


