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AZETTE ISEGHEM
INSCHRIJVINGSPRIJS : 

Voor een jaar  . . . .  3,25 
Voor 6 maanden . . . 1,75
Voor 3 maanden . . < 1,00

Voorop te betalen.
Men schrijft in bij den 

Drukker-Uitgever 
J . 2Z) o o m s ,

Eimsselaarstraat, 
en in alle Postkantoren.

Verschijnende Eiken Zaterdag.

GODSDIENST, MOEDERTAAL, VADERLAND.

BEKENDMAKINGEN:
0,15 c. den regol

Rechterlijke aankondigingen 0,60 o. id.
Aanbevelingen 0,25 c. id.

Alle Affichen bij den drukker van 
dit blad gedrukt, worden onvergeld 
tweemaal m de Óazette 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  P u - 
b l ic it é , te Brussel, Madeleinestr. n 46

fle leesten r a  Zondag laatst.
Zondag, reeds vroeg in den morgen zaten de 

Iseghemnaars bedrukt naar ’t weere te zien. 
’t Waaide geweldig, b|j zooverre dat da vanen 
die daags tev o re n  uitgesteken waren, in flar
den hongen en dat de poorten opgericht voor 
de blijde intrede grootendeels onherstelbaar in 
stukken lagen.De wind huilde maar altijd voort, 
zwarte wolken doorkruisten de lucht en dreig
den in regenvlagen uit  te storten.

Zal .de stoet kunnen uitgaan I  Moeten wij 
voortpinten ?.. w a re n d e  vragen die do men- 
schen elkander angstig stelden. Intusschen 
wierd het middag, de wind verminderde, de 
lucht klaarde op en met moed en vljjt stelde 
iedereen zich aan ’t w erk . De kransen langst de 
straten gespannen, de vanen uitgesteken, de 
voorgevels met bloemen en schilden gepint, en 
in korten tijd was Iseghem op zijn beste getooid, 
en zoo prachtig versierd als het ooit was ver
sierd geweest.
Ofschoon ’t weere maar weinig en beloofde, de 

stoet ging toch uit, tot grooto voldoening van 
al die er iets voor gedaan hadden en van de 
Iseghemnaars die e r  aan hielden om Baron 
Charics-een bowijs van-gonegonlwid to-gevcn.

Reeds van aan den Abeele begon de versie
ring met eene schoone eigenaardige poorte, 
gelijk de Abaelenaars alleen er  weten te maken; 
m aar ’t geen er  bijzonder in ’t oog viel, was de 
schoonheid der jaarschriften en dichten die op 
vele plaatsen te lezen stonden. Hier en daar 
van de strate weg, zag men vaandels in de boo- 
men gebonden die hoog en verre  te kennen 
gaven hoe iedereen in de feeste deelde.

Over het Capucienen klooster stond e r  een 
schoone zegeboog die de versiering van den 
wijk instelde, en die versiering was prachtig. 
Langs weerkanten tot aan St Arnolduskappelle 
stonden van afstand tot afstand staken geplant, 
boven ieder prijkte een kroone van bloemen 
en groen en daar tusschen een lin t met rozen 
versierd. Daarbij nog was ieder huis gepint met 
bollen in nationale kleuren en dat gaf aan heel 
’t kw artie r  een tooverachtig uitzicht. Dichten 
en jaarschriften en ontbraken er  ook niet. Eu 
’t einden de wijk nabij de Kappelle stond een 
tweede zegeboog die niettegenstaande den 
geweldigen wind rechte bleef, om te zeggen 
hoe geern ’t werkende volk van Iseghem, 
zijne kasteelheeren ziet.

Jam m er genoeg dat de prachtige poort aan 
St Arnoldus Kappelle en de estrade van w aar 
Baron Charles den stoet moest zien voorbijgaan, 
zoo deerl|jk in stukken gewaaid was.

Over de Kappelle veranderde de versiering; 
de groene kronen op de staken waren vervan
gen door tropheen van drie vanen met de 
schilden der familien Gillés de Pelichy en van 
der Renne, die staken waren ook verbonden 
met schoone bloemen en kransen, en dit ging 
van aan do Kappelle tot aan ’t boomforeest. 
Den aanblik was zeer schoon, m aar jam m er 
genoeg slingerde de wind ongenadig h ier en 
daar de bloemen aan stukken. In de de Pélichy 
en Nieuwstrate waren ’t sparrekens in wiens 
groen men bloeiende rozen had gevestigd en 
die ook met rozenkransen waren vereenigd. 
De St Hiloniusstraat was wederom met den 
meesten smaak gepint; zij spande de krone 
met de Marktstraat, Brug- en Wulvenstraten 
die op een geheel nieuwe m anier versierd wa
ren, met schoone kolommen waarboven eene 
prachtige bloemenvaas stond, ’t W as rijk en 
bevallig en de jonge juffers die de taak aan-

veerd hadden, halen er waarlijk vele eere van.

En niet alleen waren de straten gepint, maar 
velen hadden daarbij nog hunne voorgevels 
schoone versierd, ’t Zou eene lange lijste zijn 
moesten wij dit al opsommen. Noemen wij 
onder andere, het hospitaal met zijne prachtige 
versiering van bloemen, wimpels en schilden; 
zelfs de boomen die nevens de kapel in don 
hof staan, droegen rozen van allerlei kleuren, 
en groetten bevallig den voorbijganger.

Rond 3 ure wierden Baron Charles en zijne 
Edele gemalin door den Heer Burgemeester en 
den Eerw. Heer Pastor plechtig ontvangen en 
verwellekomd.

Dan volgdede stoet die waarlijk prachtig was. 
Hem nauwkeurig beschrijven zou te veel plaats 
vragen, en hij zal later door pen en lichtprint 
beschreven worden. Wij zullen ons dus bij 
korte aanhalingen bepalen.

Noemen wij eerst den schoonen wagen van 
het klooster van Maria, waarboven het borst
beeld prijkte van Weledelen Heer Baron Joseph 
de Pelichy, omringd van maagdekens in ’t wit 
gekleed.

De meisjes in den stoet droegen schilden, 
kransen en welkomgroeten kunstig gemaakt of 
schoone versierd. In name van al de leerlingen 
bood -een klein meisje, geleid door zuster Made 
leine eenen prachtigen bloemtuil aan Mijnheer 
en Mevrouw Gillés de Pelichy-van der Renne. 
En Mevrouw was zoo bewogen dat zij hare 
tranen niet kon weerhouden en het kleine 
kind moederlijk streelde.

D e  K e r e l s  van Emelghem en alle de 
schoenmakers- en borstelmakersgilden van 
Iseghem, volgden dan in goede orde.

Nu w a s ’t de beurt van St-Josephsgesticht. 
Dichte groepen schoolkinders dragende allen 
het schild van den stichter van het gesticht, 
zaliger Baron Joseph de Pélicliy, ieder klasse 
m etje rsch il l ige  kleedij of met een koddig klakje 
getooid, stapten regelmatig vooruit. De eene 
afdeeling zong een dreunend liedje, andere ver
richten hier  en daar gymnastieke oefeningen, 
nog andere droegen wimpels, opschriften en 
schilden, nog andere een mast met oneindig veel 
touwen, van frissche rozen, en dan kwamen 
honderd kinders met versierde hoepels, zoo 
frisch, zoo eigenaardig gepint dat ’t iedereen 
bewonderde; ook was de groep van St Josephs- 
gesticht een der schoonste van den stoet.

Na de harmonie van Ingelmunster, kwam de 
wagen der patronagie van do H. G erm ana; 
omringd van meisjes dragende het eenvoudig 
kostuim van het heilig herderinnetje hunne 
patrones. Den wagen was waarlij k schoon in zy ne 
eenvoudigheid, en het schutsel die denzelven 
omsloot, zeer opmerkenswaardig. Nu w a s ’t de 
gildenbond, en eerst den schoonen praalwagen 
der hoerengilde, die ieders aandacht trof, en 
voorzeker een der meest bewonderde groepen 
vormde. Wij vernemen dat men denzelven zal 
bewaren, en dat hij later in de stoeten nog zal 
voorkomen. Hij is alleszins ’t bewaren weerd, 
en men zal hem geern terug zien.

Nu nog een woord over den praalwagen der 
gilden, met z'ijne rijke kostuimen, die zoo 
prachtig den stoet sloot, en voorzeker met de 
schoonste wagens der groote steden mag in 
vergelijking komen.

En binst den doortocht viel e r  gelukkiglijk 
geen druppel regen, de wind ging allengskens 
af, eindelijk brak de zon een weinig beschaamd 
door de wolken en verspreidde over alles hare 
glanzende stralen. Zoo was men aan de kerke 
gekomen die schoone was versierd. (1) Te Deum

(1) door M. A rsène  Deamet in stad,

LanJamus ! steeg het uit ieders borst « Laat 
ons den Heere loven >

« Die den kranke heeft genezen 
en hem bidden dat Hij :

« Houde den gezonde in stand,
« Dat hij w erke gelijk voordezen
« Voor ’t vo lken  ’t Vaderland. »

Na de kerkelijke plechtigheid zette de stoet 
zich w eer  in gang langst de marktstraat, de 
groote m arkt,  wulvenstraat, nieuwstraat, 
rousselaar- en gentstrate tot aan liet kasteel. De 
straten stroomden van het volk, ontelbare 
vreemdelingen waren afgekomen om de Ise- 
ghemsche feest en pintinge te zien, en ware het 
niet geweest dat ’t weere mojiigeen had w eer
houden, de toeloop haddo nog veel grooter 
geweest.

’t Is onzeggelijk hoeveel volk er  in ’t Boom
foreest vergaderd was om naar de cantate te 
luisteren, en hoe allen den Baron en zfjne edele 
vrouw toejuichten. Voor Baron Charles die 
Iseghem kent en die weet hoe geern hij er 
gezien is en kan dit zooveel verwondering niet 
verwekken ; m aar mevrouwe was zichtbaar 
aangedaan en bewogen door al die versieringen 
en de innige liefdebewijzen die hen omringden. 
Ook jpefc  zij door hare minzaamheid van den 
eersten dag de genegenheid van het volk ver
worven. Achter zulk eene ontvangste is men 
t ’huis, en mevrouwe zal hier in Iseghem niet 
min achting en eerbied genieten dan zij e r  te 
Brugge door uitstekende deugd en hoedanigheid 
had weten te verwerven. De Iseghemnaren 
gevoelen dat zij in de edele gade van Baron 
Charles, eene edelmoedige vriendin zullen 
vinden altijd gereed om met woord en daad 
hunne geestelijke en tijdelijke belangen te 
bevorderen.

Nog een woord voor ’t laatste. I)e cantate 
door onzen stadsgenoot M. P ie ter Bourgeois 
gecomponeerd en met veel juistheid en gevoel 
gezongen, wierd aandachtig aanhoord en geest
driftig toegejuicht ’t ls te hopen dat die cantate 
ter  gelegenheid der kermis b. v. nogmaals zal 
uitgevoerd en in het repertorium zal behouden 
worden, ’t Ware verdiend, w ant den compo
nist verdiend waarlijk lof voor zijne aanhouden
de studie en voor de kunst die hij aan den dag 
heeft geleid. Eere zij dus aan den bekwamen 
bestierder van de Mandelkoor, en mochtte zijn 
kunstwerk naar weerde geschat worden.

En om te eindigen verheugen wij ons met de 
edele familien Gillès de Pélichy en van der 
Renne de Daelenbrouck, in de gelukkige weder- 
komste van het jonge echtpaar en wenschen wij 
Baron Karei en Mevrouwe lange en gelukkige 
jaren.

M. rlen Baron Charles Gillès de Pélichy 
verzoekt ons den volgenden brief in de gazefte 
op te riemen.

Geachte M edeburgers,
Het is voor do Barones en voor mij een 

aangenam e plicht u allen onze gevoelens van 
dankbaarheid en erkentenis te betuigen.

Dank voor uw  deelnemen in de harde be
proeving die ons verleden jaa r  k w am  treffen ; 
dank vooral voor de gebeden die gij met zulke 
algemeenheid, tot mijne herstelling gestort 
hebt. Uwe blijken van genegenheid gaven ons 
in die moeilijke omstandigheden moed en hoop. 
Ilebt dank.

En uw e zoo prachtige, zoo gulhertige  ont
vangst van zondag laatst, hoe zonden wij die 
ooit kunnen  vergeten. Zij heeft alles overtrof

fen w a a r  wij ons aan mochten verwachtën. 
Bijzonderen dank  aan al degenen die aan den 
stoet deelgenomen of tot het heerlijk feest iets 
of w a t  bijgebracht hebben.

W eest overtuigd dat wij Iseghem en omstre
ken met hert  en ziel verkleefd zijn en voor 
uw e dierbaarste en beste belangen alles zullen 
doen w a t  in onze macht is.

Baron  Cha r les  G il l è s  de P é l ic iiy .

S ta a ts  O verzich t.
ENGELAND.

Ds gezondheidstoestand 
van E dw ard  V II.

Daily News doet opmerken dat de 
koning nog niet de toelating heeft 
bekomen om te mogen zitten. Volgens 
het blad is ’t tijdperk Van 14 dagen, 
dat ons nog scheidt van den dag der 
kroning, niet voldoende om den 
Koning de krachten te geven, die hij 
noodig heeft om de vermoeinissen 
van de kroning te doorstaan.

l ie t  engelsch m inisterie.
In het engelsch Lagerhuis schijnt 

thans eene ernstige beweging van 
verzet tegen het ministerie te ont
staan. Woensdagavond, bij de stem
ming over een artikel der nieuwe 
schoolwet, door de regeering voor
gesteld, bekwam het ministerie 
slechts eene meerderheid van 40 
stemmen, ’t i s  te zeggen slechts het 
derde van de gewone meerder
heid.

Een lid der ministerieele meerder
heid, M. Morton, heeft openbaar zijn 
inzicht te kennen gegeven, voortaan 
met de oppnwtie te stemmen.

De Boksers.
Uit Shanghai wordt gemeld dat de 

Boksersbeweging weer eene gevaar
lijke uitbreiding neemt. In Yunnan 
zouden de keizerlijke troepen vol
komen verslagen zijn. Gansch de 
provincie is in de macht der Bok
sers.

Het vertrek der russissche troepen 
uit Mandchourië is uitgesteld, omdat 
aanzienlijke rooversbenden in de 
streek verschenen zijn; twee rus- 
sische kooplieden werden onlangs 
door de roovers levend verbrand.

De M v e r f o l p s i  in Frankrijk.
Het fransch gouvernement, op de stemmen 

van radikalen en socialisten steunend, gaa t 
voort met de bevelen der logie in al hunne 
hatelijkheid u it  te v oeren . '

Verledene w eke moesten de laatste der 
3,500 christelijke scholen ontruim d worden, 
die door eenvoudigen ministerieelen omzend
brief tot sluiten veroordeeld wrorden.

Reeds zijn er m eer dan 10,000 onderwijzers 
en onderwijzeressen van hunne broodwinning 
beroofd en meer dan 150,000 kinderen, die de 
geslotene scholen bevolkten, zijn thans van 
alle onderwijs verstoken, d a a re r  in  deofficieele 
scholen geene plaats is om al die verjaagde 
ongelukkigen te ontvangen.

In eene redevoering uitgesproken te Pons, 
zei minister Combes ; « De m aatregels die ik  
genomen heb verw ekken  geene diepe ontroe
ring, die tot tegenstand leid ». M. Combes, de 
man die vroeger in ’t zw arte  was en nu  als 
den aanvoerder der k e rk  vervolgers optreedt, 
heeft te zeere gesproken.



W el is w aa r  hebben de kloosterlingen hen 
onderworpen aan het bevel van uitdrijving uit 
hunnen eigendom. Die menschen zijn immers 
niet gewoon barrikaden te maken. W a t  kon
den zij overigens doen tegen policie en gendar
merie w elke hen buitenzetten ? Maar het 
volk, rijken en arm en, stedelingen en boeren, 
hebben de stemme laten hooren, zijn opgestaan 
om, in deftige en w ettige  betoogingen, te 
bewijzen dat zij tot in het diepste hunner ziele 
veroutw eerdigd zijn over het gepleegde 
onrecht.

Al die betoogingen zullen immers tot niets 
baten. De logie heeft gesproken, de ministers 
stellen de ui tdrijvings bevelen op, de Voorzitter 
der Republiek onderteekentze, en gendarms, 
procureurs en politieagenten trekken  e r  m aar 
op los.

Na de lagere scholen, door Broeders en Zusters 
bestuurd, met geweld te hebben doen sluiten, 
wil M. Combes denzelfden m aatregel toepassen 
op de vrije gestichten van middelbaar onder
wijs. De prefekten zullen bevel ontvangen de 
oversten dier gestichten te verw ittigen, dat 
zij wel doen na de vakantien  de klassen niet 
te heropenen, daar de K am er aan vele klooster- 
orders de toelating zal weigeren en dan al 
hunne gestichten zullen gesloten worden. De 
weggeloopen seminarist en papenvreter zou 
zelis in een bijzonder gesprek gezegd hebben, 
dat hij van de Kamers zal trachten  te bekomen 
dat de toelating aan al de kloosterorders ge
w eigerd  w ordt.

H ouding van het Vatikaan.
De D a ily  M ail meldt dat, wegens de houding 

der regeering  tegen de geestelijke orden, het 
V a tikaan  den strijd zal aangaan.

M. René Goblet, oud-minister-voorzitter, en 
oud-minister van onderwijs, ondervraagd over 
de w ettigheid  van den omzendbrief van M. 
Combes, antwoordde :

« Het schijnt mij geheel onmogelijk toe dat 
de regeering  de verantwoordelijkheid neme 
Van buiten alle onderwijs de kinderen te laten, 
w ie r  scholen gesloten zijn. Ik  v raag  mjj 
vruchteloos af hoe men met deze maatregelen  
denkt het clericalism te bes tr i jden .»

M. Wallon, senateur, vader der grondwet 
van 1875, k eu r t  de sluiting af als de eerste 
stap naa r  eenen godsdienst-oorlog.

In het Noorderdepartement, om er slechts 
een te noemen, zijn op dit oogenblik 40,000  
kinderen zonder school en de Staatsscholen 
zyn te klein om die allen op te nemen.

Men zal dus verplicht zijn, wil men die 
kinderen niet zonder onderwijs laten op s traat 
loopen, de scholen der geestelijke orden te 
koopen en er m e t 'g ro o te  onkosten, in de 
plaats van vrije onderwijzers die ons niets 
kosten, legioenen leekenonderwijzers in te 
brengen die aan de schatkist zullen kloppen.

En zooals als altijd zullen het de lastenbeta- 
lers zijn, die zullen mogen stuiken, en het 
anticlericalism van de regeering  betaien.

Ongelukkige W eezen.
Op bevel van m inister Combes zal ook 

’t weezenhuis van Dom Bosco, te Marseille, 
gesloten en de Broeders, die het bestuurden, 
w eggejaagd  worden.

Daardoor zullen de 300 weezen zich zonder 
onderkomen bevinden.

Laatste maatregels tegen de kloosters 
in  Frankrijk.

De sluiting van am btswege van 26 scholen 
te Parijs is door den president der Republiek 
geteekend. Ook de moederhuizêh, bestuurd 
door nonnen, zullen gesloten worden. De 
regeering  dre ig t ook de pastoors en kapelaans 
die de vrije scholen voorspreken of ondersteu
nen, van hunne jaarwedden te berooven.

De sluiting der vrije scholen in Bretagne 
heeft a ldaar een w aren  opstand verw ekt.  Te 
Morlaix hebben de agen ten  der openbare 
macht de Zusters u i t  hunne school niet durven 
zetten. Te Ploërmel is de Zustersschool ook 
nog niet gesloten : zij w ordt door de burgers 
bew aakt,  die elkander van u u r  tot u u r  af
lossen ; ook te Cancale vreest de policie hande
lend op te treden.

G roote betooging  voer de 
katholieke scholen te Parijs.

Zaterdag hebben op de Concordeplaats te 
Parijs groote betoogingen plaats gehad, inge
richt door de talrijke katholieken, die voor het 
behoud hunner scholen strijden. Die betoogin
gen, vreedzaam ingericht, zijn echter niet 
ongestoord afgeloopen, w an t  de socialisten 
hebben eene tegen betooging gehouden en al- 
e rh an d e  wanordelijkheden verwekt.

Al de troepen w aren  geconsigneerd, duizen
den policieagenten w aren  in den tu in  der 
Tuileries, in het ministerie van zeewezen, en 
het paleis der Elyseesche velden verzameld. 
O m trent 2 u re  begonnen de socialisten, door 
hrnne komiteiten opgeroepen, zich op de Con
cordeplaats te  vereenigen. Om 3 u re  kw am en 
de katholieke betoogers aan, roepende: Leve 
de Z u s te rs ! Vrijheid! Als echte aanranders om
ringden de socialisten de betoogers en hu ilden : 
« A bas la Calotte.» Maar de katholieken w e
ken  niet en verdedigen hen dapper, m et alles 
w a t  hen onder de "hand viel. De policie had 
bevel ontvangen d... communards te bescher- 
meti.

Al de deftige menschen deden meê met de 
verdedigers der vrijheid. Het w as m aar  het 
uitschot dat tegenmanifasteerde. De katholie
ken en hunne vrienden w aren  m eer dan C000, 
alle standen, barons en werklieden, edele da- 
inen, burgervrouw en  en werkvrouw en.

Als een katholiek, zelfs de vrouwen, hen van 
de groep afzonderde, w aren  de communards 
moedig genoeg om ze aan te vallen. Een prie
ster, die rus t ig  en gansch alleen voorbijkwam, 
w erd  door de schoeiiebenden schier dood ge
slagen.

De katholieken wilden hen naar het Elysée 
begeven; de policie verbood het hen. Daarop 
verdeelden zij hen en g ingen  afzonderlijk naar 
de w oning van den voorzitter der Republiek; 
m aar  honderden policieagenten sloten hen weg 
af. Zij w aren  w elhaast met duizenden. De 
socialisten volgden ook op afstand.

Achter het klein paleis ontstaat eene woe
ling ; men slaat m et w andels tokkenen  drie 
personen zijn gekw etst,  alhoewel niet erg. 
Gedurende die voorvallen is de menigte op de 
Concordeplaats verminderd. De rooden huilen :
« A bas la callotte 1 » Verschillige volksver- 
tegenwoordiger-nationalisten bevinden zich 
aan het « rond-punt » der Elyseesche Velden. 
Eenige aanhoudingen worden a ldaar gedaan 
voor weigering  tot voortgaan, evenals ook in 
de Gabrieilelaan.

De g raaf de Mun en M. Lerolle, de twee 
inrichters der vreedzame betoogingen, zijn 
erin  ge luk t  door de drijdubbele rangen  te ko
men der wachten te peerde, te voet en  der 
policieagenten. Zij komen tot aan de Marigny- 
iaan en verk laren  aan M. Lepine policiepre- 
fekt, dat eene groote menigte vrouwen, wel
ke zij komen te verlaten, v ragen of drie van 
hen, w aaronder de baronnes de Reille, ge
machtigd zijn, door tw ee volksvrouwen ver
gezeld, het Eiyseuin te gaan. de prefekt van 
policie antwoordt dat hij deze v raag  niet kan  
mwilligen. Op verzoek van M. den g raaf de 
Mun g aa t  M. Orsatti, de woorden van M. Lé- 
pine aan de vrouwen herhalen.

De baronnes de Reille v raag t  aan M. Orsat- 
ti door w elke middelen de vrouw en een re
kw est aan M. Combes zouden kunnen  laten 
toekomen. De komissaris schijnt genegen er 
zich mede te gelasten, m aar  de betoogers, de 
onmogelijkheid inziende van het slagen hun
ner pogingen, t rekken  zich te ru g  met den 
k re e t :  Vrijheid! Vrijheid!

Om 6 u re  was de betooging der katholieke 
vrouwen geëindigd en een half u u r  later trok 
de republikeinsche w ach t af.

Te Rijssel.

Zondag morgend heeft alhier eene reusach
tige meeting plaats gehad, in den « Hyppo- 
droom. » De .vijandige gazetschrijvers zelve 
schatten dat er acht d u izen d  menschen tegen
woordig w aren ;  men telde er vijftien duizend. 
De welsprekendste redevoeringen werden er 
uitgesproken, onder voorzitterschap van Jules 
Lemaitre. lid der Fransche Academie.

Bij het eindigen dier grootsche meeting 
w erd  een stoet gevormd, eindeloos in getal 
en geestdrift. Alom riep m e n : Leve de vrij
heid ! E r  was geen tegenhouden aan. Op den 
hoek der Republiekplaats hebben de socialis
ten getrach t de betooging aan te  va llen ; m aar 
de katholieken hen kloekmoedig verdedigd. 
De roode schurken  moesten het onderspit 
delven.

De betoogers wilden hen naar de p re fek tuur 
begeven; m aar  zij w erden  hierin door de 
policie belet. Dé agenten nogihans gelukten  er 
niet in. De gendarm erie  te peerde moest tus- 
schenkomen.

De beweging duu.de tot 3 ure.

W EST A FRIK A .
Schrikkelijke m enschenslachting en 

moorderijen in eenePortugeesche provin
cie. — Menschen levend in stukken ge
sneden en verslonden door de inboorlin
gen.

Uit Lissabon, 22 ju li,  meldt men dat de 
provincie Angola te vuur en te zweerd staat. 
Op 2 ju li  waren al de volksstammen er  in vollen 
opstand, en de negers hadden reeds een groot 
aantal wreedheden gepleegd. De handelaars en 
missionnarissen, welke werden gevangen 
genomen, werden levend het vel afgetrokken. 
Dan kookten de zwarten de overblijfsels en 
verslonden deze.

Al de missies en europeesche handelsinrich
tingen werden geplunderd en in brand gesto
ken.

Sinds 2 ju li  ontving men geen nieuwstijding 
meer uit het binnenland. Alle verkeer is on
derbroken ; 70 Europeanen kwamen te Nova- 
redonna aan, zinneloos van schrik.

Zij konden vluchten, een maagdelijk woud 
dóórtrekkend en zich met wortels voedend. 
Verscheidene hunner werden door wilde dieren 
verslonden.

Het aantal slachtoffers beloopt 400. Een 
expeditiekorps, bestaande uit 305 blanke sol
daten en 680 zwarten, werd e r  heen gezonden, 
en zal gevolgd worden door een leger van 7000 
man.

Belgische V olksbond.
Het Congres van den Belgischen Volksbond 

zal dit jaa r  plaats hebben te Bergen, den 
zondag 14 en maandag 15 september, in de 
lokalen van liet Werkmanshuis. Het Crongres 
zal vijf afdeelingen hebben: l e Afdeeling. — 
Vakvereenigen ; Algemeen verslag van den 
Eerw. Pater Rutten, van het order der Pre- 
dikheeren. Onderafdeeling : a) mijnwerkers;
b) mijnwerkers; c) houtbewerkers; d) metaal
bewerkers. 2e Afdeeling. — Onderlingen bij
s t a n d .— Herverzekering. — Pensioen. 3e Af
deeling. — Staatswerklieden; Verslag van M. 
Carton de W iart  over de inrichting der staats
werklieden in Beieren. 4e Afdeeling. — Lager 
onderwijs en belangen der onderwijzers. 5°

Afdeeling. — Werklieden die tydelijk naar 
Frankrijk  uitwijken (Franschmans).

De, Congresleden zullen den maandag de kool- 
mynen en glasblazerijen mogen bezoeken.

L andbouw stokerijen .
De nieuwe wet op de landbouwstokerijen, 

dees ja a r  door de Kamers gestemd en den 28 
ju li  laastledeii door den koning te Oostende 
onderteekend, w ordt afgekondigd in het Staats
blad van dinsdag. De wet bepaald onder ander 
dat alleen landbouwers mogen deelmaken aan 
de samenwerkende maatschappijen, die de u it
bating eener landbouwstokerij voor doel heb
ben. De landbouwstokers, die thans hun bedrijf 
willen staken, zullen van den Staat eene ver
goeding bekomen, mits afstand van hunne ge
reedschappen ; die vergoeding zal bepaald 
worden door drie schatters, te benoemen de 
eene door den minister van financies, de twee
de door den belanghebbende, de derde door den 
voorzitter der rechtbank van eersten aanleg. 
Voor de vegoeding is een krediet van 8 mii- 
lioen frank bestemd. De nieuwe wet kom t in 
voege den 12 augusti 1902.

Een koninklijk besluit van 28 ju li  bepaalt 
dat de vergoedingen niet minder dan 15,01)0 fr. 
en niet meer dan 80,(J0d fr. mogen bedragen.

België en China.
Tot nu toe was China niet officieel vertegen

woordigd in België.
E r  zal nu eerlang eene Chineesche legatie te 

Brussel worden tot stand gebracht.
De nieuwe titularis is Yang-Chao-Chun, die 

vroeger deelmaakte van de Chineesche gezant
schappen van Berlijn en Parijs.

Een Brusselsch blad meldt dat de koning 
van de Chineesche regeering 125 hectaren 
grond heeft aangekocht, ten noorden van 
Tien-Tsin.

Hot doel van dien aankoop, ongetwijfeld voor 
onze nijverheid, zal weldra blijken, voegt men 
erbij, m aar het Journal de B ruxelles  doet op
merken dat h ier waarschijnlijk spraak is van 
eenen aankoop, die reeds van over om trent 
een jaa r  gedaan werd.

BINNENLAND.
Kortrijk. — Dinsdag namiii^ag heeft een 

bedronken schelm om tren t 14 ru iten  ingesla
gen bij Desplenter, herberg ier  en bakker ,  
gehucht ’t llooghe.

— Uit hoofde der feesten die alh ier  zullen 
beginnen van zondag 17 tot m aandag 25 au g u s
ti voor de 600° verja ring  van den Guldenspo- 
renslag en daar op m aandag 18 august i  een 
groote geschiedkundige stoet de bijzonderste 
s traten  der stad doorkruist,  hééft het schepen- 
collegie besloten de wekelijksche veem ark t te 
houden op za terdag  16 au g u s t i  om 11 ure 
’s morgens.

Noch geld, noch moeite worden gespaard om 
de feesten eenen grooten luister te geven. 
Langs alle kanten  der stad w orden prachtige  
kostelijke w agens opgetimmerd. De storm
tuigen, w agens en kostumen van den tijd zijn 
prachtig , 42 uitgelezen ossen, komende uit  de 
stallen van M. Peeters, s toker je  W arcoing  
zijn gevraagd  en zullen te K ortr ijk  den m aan
dag om 9 1/2 ure aankom en en in ’t  openbaar 
slachthuis gestald worden.

Meulebeke-Marialoop. — Maandag nacht 
zijn stoutmoedige dieven binnengedrongen bij 
M. Vandeuheede, fabrikant, en hebben er  voor 
300 fr. kleerstoffen gestolen.

W evelghem . — Sedert eenige dagen is onze 
gemeente in opschudding om reden der volgen
de gebeurtenis, Over twee weken kwam een 
franschman bij de weduwe F .. ,  in de Moorseele- 
straat, nabij de herberg De Rote, en overhaalde 
eene der dochters, nauwelijks 14 jaa r  oud, om 
met hem mede te gaan naar Frankrijk , ten 
einde dienst te nemen als kamermeid in Roe- 
baais. Die vreemdeling gaf zyn eigen naam op, 
alsook het adres der familie w aar die dochter 
zou in dienst treden, en vertrok met haar, zoo
gezegd naar Roebaais. Na eenige dagen werd 
de moeder dier dochter ongerust en schreef 
naar het opgegeven adres te Roebaais, doch 
kreeg voor antwoord, dat niemand onder dien 
naam aldaar bekend stond.

Daarop heeft de gemeenteoverheid van Wel 
velghem de opzoekingen begonnen : overal 
vraagt men inlichtingen en zendt men de per- 
soonbeschrijving der afwezige dochter, doch 
tot nu heeft men nog niet het minste spoor 
ontdekt, lntusschen zyn allerlei geruchten in 
omloop; eenige beweeren zelfs dat die dochter 
als slavin verkocht werd, doch zulks is op niets 
gesteund. De angst der weduwe en der kinde
ren, eene kleine burgersfamilie die w at handel 
in vlas doet, is groot en geheel de gemeente is 
erg bekommerd in die zaak.

Aan de inschrijvers. — Indien gij aan  het
hoofd lijdt (pijn, bloedaandrang, duizeligheid, 

•schele hoofdpijn) g eb ru ik t  de W altherypil en 
aanstonds zal u w  hoofdzeer verdwijnen.

£irault. — Doodgeschoten. — Een schrik
kelijk dram a gebeurde dinsdag morgend op ’t 
gehucht Moulin-a-Papier, in de hoeve van de 
wed. Letot. I)e 25jarige kleinzoon der land
bouwster, Charles Deramais, hadden  tweeloop, 
geweer genomen om de vogels te dooden, di- 
elken dag het fruit in den hof kwamen opeten. 
Hij had een schot gelost, zette het geweer te
gen een boom, en ging in de haag zoeken ach
ter  de vogels, die hij meende gedood te hebben 
Ztfne 18jarige zuster nam het geweer by den

loop en ging met den kolf tusschen de haag 
zoeken. Opeens ging het schot af en het arm 
meisje kreeg de lading in de borst; zij liet een 
schreeuw, viel en gaf den geest. Dit jammerlijk 
ongeluk heeft te Sirault eene groote ontroering 
veroorzaakt.

— Bloedloosheid, bleekzucht, vloeden, u i t
pu tting , worden aanstonds genezen door de pil 
van Dr Raphaël, die 1,75 fr. in de goede 
apotheken verkocht wordt. Om ze franco te 
ontvanhen s tu u rt  men den prx.s aan L. Gerard 
te Verviers-

V o r s t .  — Schrikkelijk d ram a. — Donderdag 
avond, rond 8 1/2 ure, hoorde men revolver
schoten in het p a rk  van Sint-Gillis, M. De 
Potte r ,  kommissaris van policie, w erd  ver
w itt igd  en g in g  oogenblikkelijk op zoek. 
Eenige m inuten la te r  vond hij in de Beuk
straat,  aan ’t  Mosselman bosch, een jongeling 
en een jong meisje stervend liggen. Hij kw am  
nader en zag, met verwondering en droefheid, 
dat de jongeling zijn eigen neef was. Deze 
laatste, Jan De Potter, 19 jaar oud, woonde 
in de F orts traat ,  te Sint-Gillis. Het meisje, 
Jeanne Renkin, eene 18jarige wees, woonde in 
de Selderstraat, eveneens te Sint-Gillis. Beiden 
w aren  aan het hoofd gekw etst.  Het meisje 
droeg eene gapende wonde aan de linkerslaap 
en de jongeling eene aan de rechterslaap.

De kleederen van den jongeling w aren  in 
w anorde en zijn gelaat vol schrabben, w a t  
schijnt aan te duiden dat e r  eene worsteling 
had plaats gehad. M. De Potter, kommissaris 
van policie, bedwong zijne aandoening om de 
droevige plicht te vervullen, hem door zijn 
am bt opgelegd. Hij deed de twee gekw etsten  
naar het kommissariaat van het Park  van 
Sint-Gillis daagen; onderweg gaf het meisje 
den geest.

Dr De Mesmaeker w erd ontboden en diende 
den jongeling de beste zorgen toe, doch alles 
bleef vruchteloos. Rond 12 1/2 u re  ’s nachts 
stierf hij in de arm en van zijnen oom. De 
gebruikelijke bestatigingen volbracht zynde, 
werden  de lijken naar het doodenhuis over- 

. gebracht.
Dejongeling had reeds verleden maandag aan 

zijne ouders gezegd dat hij van zin was een 
einde aan zijn leven te stellen. Donderdag 
schreef hij een brief a a n z i jn  vader, zeggende 
dat, w anneer hy dezen ontvangen zou, zijn 
zoon breeds zou opgehouden hebben te loven. 
In den namiddag zond hy aan zijne ouders zijn 
geldbeugel, !met ongeveer tien frank, en vier  
photographies. De ongelukkige vader is zijn 
zoon op het kommissariaat komen herkennen ; 
een hertverscheurend tooneel greep plaats.

Het jong meisje woonde bij hare grootmoe
der. Tot hiertoe is de oorzaak van het dram- 
m a  onbekend. Men weet alleen dat de jonge
ling, een schoenmakergast, sinds dinsdag zon
der w e rk  was. Uit het onderzoek blijkt dat de 
twee verloofden zich donderdag morgend, 
rond II  ure, in ’t Mosselmanbosch bevonden, 
bevonden. Daar dit bosch voor het publiek 
niet toegankelijk is, werden zij door een po
li tieagent weggejaagd. Het koppel scheen in 
de laatste dagen in oneenigheid te leven, w an t 
woensdag reeds toonde de jongeling een re
volver aan de grootmoeder zijner verloofde, 
zeggende dat hij deze laatste opzocht.

Volgens andere berichten zouden de wanho- 
pigen ontdekt zijn door den politieagent 
Oosterlick. Het blijkt inderdaad dat e r  eene 
w orste ling  tusschen de twee verloofden heeft 
plaats gehad. De jongeling heeft het meisje 
dan een kogel in het hoofd gejaagd en zich 
vervolgens door den kop geschoten.

Meenen — K erkdieven  veroordeeld. — De 
bende der zes kleine dieven, die sedert eenigen 
tijd de offerblokken der kerken lichtte, i n d e  
winkels drong om geld en lekkernijen te stelen 
die de voermanswagens plunderde en overal 
talrijke diefstallen bedreef, is gelukk ig  ont
bonden. De twee kopstukken, jongens van 12 
jaa r  oud, Polydor Debenne en karei Delmote, 
zijn aangehouden en veroordeeld om tot hunne 
m eerderjarigheid opgesloten te worden in de 
weldaeigheidsschool vsn Ruysselede. I)e vier 
andere, nog jonger in jaren en die zich door 
die twee leiders lieten opmaken, zijn e r  van af 
gekomen met eene goede vermaning.

H et onderzoek over de kleine burgerij.
Zooals wij gemeld hebben, is de byzondere com
missie door de regeering gelast een onderzoek 
in te stellen over den toestand der kleine bur
gerij, gereed om hare werkzaamheden te be
ginnen. Het onderzoek zal mondelingsch en 
schrifteiyk zijn, en men rekent e r  ook op dat 
de belanghebbenden op eigen hand inlichtin
gen aan de commissie zullen bezorgen. Voor 
de onderzoeken zyn plaatselijke commissies 
ingesteld, die in de voornaamste stedon en 
dorpen zullen zetelen en al de personen zullen 
ondervragen, die zich willen aanbieden. W i  
iemand in ’t bijzonder gehoord worden, dit za 
gebeuren en zijn naam zal in de verslagen n ie  
vermeld worden.

Voor het schriftelijk onderzoek verleent des 
regeering vrij postverkeer. Van nu af mag elk’ 
een vrachtvry brieven of allerhande dokumen- 
ten zenden aan den « Voorzitter van het onder
zoek over de kleine burgerij. » Men wordt 
enkel verzocht voor de brieven slechts op 
eenen kant van het papier te schrijven.

Het Gemeentebestuur van Rousselare is bezig 
met het vaststellen van het programma der 
aanstaande kermisfeesten. Zijn reeds vastge
steld ; de plechtige jubilè-feesten van den 
Eerw. Heer Pastor-Deken Loys en de poerden- 
loopstnjden.



Laatste tijdingen.
De k ro n in g  van koning  E dw ard .
E r w ord t gezegd dat koning E dw ard niet 

zal deel nemen aan den stoet, die den dag  der 
kroning  van het Buchinghampaleis naar de 
W estministerabdij zai trekken .  Den 8 augusti 
zal hij gevoerd worden naar de w oning  van 
den deken van W estm inister en hij zal e r  den 
nacht doorbrengen. Voor de k ron ing  zal hij 
van dat huis, da t nevens de abdij gelegen is, 
naar de k e rk  gevoerd worden. De koningin 
zal aan den stoet deelnemen in de gansch ver
gulde galakoest, met acht peerden bespannen.

E r  valt op te-merken dat de uitnoodigings- 
kaarten , voor de kroningsplechtigheid "uitge
zonden. dezen keer geenen datum  dragen. 
Niettemin denk t men dat de kron ing  toch op
9 augusti  zal kunnen plaats hebben.

E r  w ord t ook nog verzekerd  dat koning 
Edward, op 11 augusti ,  de koloniale troepen 
zal in oogenschouw nemen in de hovingen van 
Buckinghampaleis. Hij zal waarschijnlijk in 
een stoel in den hof gedragen  worden.

Uit Cowes w ord t gemeld dat de koninklijke 
yacht donderdag morgend een kruistocht in 
den om trek  van het eiland W ig h t  begonnen 
heeft.

In de F ransche m inisterraad.

In de vergadering  van den ministerraad, 
donderdag gehouden, heeft M. Rouvier, mini
ster van financies, gevraagd  hoe men de kosten 
zal dekken, door de u itvoering der w et tegen 
de kloosters veroorzaakt. Het bouwen van 
nieuwe scholen zai inderdaad, niet alleen den 
Staat m aar ook de departem enten en de ge
meenten groote onkosten opleggen. E r  wordt 
dan ook reeds gezegd dat de toelating zal ver
leend worden aan al de kloosterscholen, die er 
de aanvraag  zullen van doen, ’t is te zeggen 
dat de regeering  bijna zelf zal v ragen  de 
scholen te heropenen, die zij zoo onrechtveer- 
dig  zoo bru taa l heeft doen sluiten.

N ieuw e scholen gesloten.

President Loubet heeft vrijdag morgend, in 
de vergadering der ministeraad, de dekreten  
onderteekend, w aardoor de sluiting bevolen 
wordt van ongeveer 400 vrije scholen, w a a r  
tot nu toe de Zusters niet vertrokken .

Jaarlijksche B edevaart 
u it V laandrenland naar Lourdes.

03- 11 SEPTEMBER 1902)

M et de hooge goedkeuring van  Zijne Hoogio. 
M gr W affelaert, B isschop van  Brugge, en 
onder de geestelijke leiding vdn  E. II. B ruloot, 
te  K ortrijk .

Bijzondere rechtstreeksche trein  uit Kortrijk.
— Uitmuntend materieel. — Arme zieken 
worden geern aanveerd volgens gejunde gifte.
— Vlaamsch bestuur, vlaamsche priesters, 
vlaamsche geneesheeren. — Te Lourdes, afzon
derlijke oefeningen en goddelijke diensten :

Prijzen der plaatsen van Kortrijk
(weg en w e ê re ) :

1* klas 110 fr. — 2“ klas 90 fr. 3e klas 60 fr.

Voor inlichtingen zich te wenden bij Eerw.
H. Desmedt, onderpastoor te Iseghem.

B. W . — De lijsten slu iten  den 15 Oogst. 
Die na den 15 Oogst inschrijven betalen 5 fr. 
meer. Den opleg wordt gestort in de kas der 
arme zieken.

Sterfgevallen.
De E. H. De Kervel, onderpastor te Rous- 

brugge, is op 29 Juli, in den ouderdom van 52 
j a a r  en 8 maanden, overleden.

Geestelijke benoem ingen.

B isdom  van  Brugge. — De E. H. Fol, 
pastoor te Vinchem, is benoemd tot pastoor te 
Moen; de E. H. Buysschaert, onderpastoor te 
Iveyem, is pastoor benoemd te Vinchem; 
onderpastor te Keyem, |E. H. Gyquiere, hulp
priester van E. II. pastor te Ramscapelle bfj 
Heyst; onderpastor te Rousbrugge, E. H. Brut- 
saert, hulppriester van wijlen E. H. Iverkevel, 
te 'Rousbrugge; hulppriester van E. H. pastor 
te Ramscapelle bij Heyst, E. II. Vervaeke, 
hulppriester van wijlen E. II. pastor te Moen.

ST A D SN IE U W S.
Brand. — W oensdag nacht rond 1 u u r  is er 

een geweldigen brand uitgeborsten in de hof
stede van vrouw  w eduw e Lefevere-Muylle, 
K rekels traa t.  In een oogwenk stond koei-en  
peerdenstal in laaie vlam. De pompiers die 
spoedig ter  plaats w aren  en allen lof verdienen 
voor hunnen ijver en schranderheid in het 
bevechten der ramp, zijn erin ge luk t  de schuur 
en  het huis van ’t v ier te vrijwaren. Geholpen 
door eenige personen zijn de kinders Lefevere 
e r in  ge luk t  de koeibeesten u it de brandende 
stallen te halen.

De schade is alzoo meer beperkt, en door 
verzekering gedekt. Men vermoedt dat de 
brand gesticht is door konijnendieven, altijd is 
het langst buiten begonnen is, aan een mest
hoop bij ’t konijnenkot.

M arkt van ISEGHEM 2 Aug.
B o t e r  p e r  k i :o  fr 
E ie r e n  p e r  26

2,30 a 2,40 
1,80 a 1,95

19 Juli
2 30  a  2 45  
1 S0 a  1 ,9 0

SCHEEPVA ART van ISEGHEM.
De tw ee gebroeders, met koolzaad voor 

Constant Vandemoörtele. — Een schip met 
bouwstoffen voor Alidor Vandcwalle. — Brei- 
öelsgenootscliap, ladende zavel voor Kor
trijk. — Gustave, met lijnzaad voor de 
gebroeders Vandemoortele, Emelghem. — 
Canal de Houlers, m et w aren  voor verschei
dene. — Paul Virgne, met kolen voor Con
s tan t  Maes-Capelelle. — S a n s  repos, met 
koeken voor Dassonville, Lendelede. — A lex 
ander, m et kolen voor Victor Vandewalle, 
Emelghem. — Léonia, mat kolen voor Char
les Verst,raete. — Luite Codron, m et kolen 
voor Alidor Vandewalle.

land van
GEBOORTEN :

290. — Marie Viaene, d. v. Camille en Vier- 
straete Juliana. — 291. E lv ir  Yanbalberghe, 
d. v. Jules en Vanbesien Pharielde. — 292. 
Petrus Vanhaverbeke, z. v. Jean en Windels 
Romanie. — 293. Bertha Vanthournout d. v. 
Theophile en Decoene Adelaide. — 294 Julia 
Ronse, d. v. August en Geldhof Hélène. — 295. 
Maria Lapeire, d. v. Adolf en Wulbrecht Marie.
— 296. Germana Windels, d. v. Jules en Dus- 
selier Eugenie. — 297. Rachel Deldaele, d. v. 
Louis en Vanhee Marie. — 298. Elisa Vande- 
cappelle, d. v. Cyriel en Beheydt Emilie. —
299. Antoinette Lefevere, d. v. Gustaf en De- 
schryvere Amanda.

S T E R F G E V A L L E N :
157. Jan Wittouck, z. b. 81 j. wedr Maddens 

Coletd, Hondekensm. — 158. Leonard Deschank, 
z. b. 77 j. wedr 1° Debouvere Barbara, 2° De- 
jonghe Octavie, Gentstraat. — 159. Celina 
Varrew aere, 7 w. d. v. Adolf en Verstraete 
Marie, KI. Barelbeke. — 100. Juliana Letens, 
z. b. 64 j. W ed6 Dubaere Aloys, Rousselaarstr.

Stad ISEGHEM. — W ijk  Boschmolens.

Zondag 3 A ugusti 1902
te r  he rberg  de Zw ingel

F3 I  JSF T  J  E  D E K
m et lekkere  wafels.

H O  E  E I N G
voor marinevolk en vrouwvolk.

Schoone prijzen te winnen.

RENTENIERS, HANDELAREN, 
INDUSTRIEELEN.

Leest het « F in a n cien b la d » verschijnende 
’s zaterdags in 16 tot 20 pag ina’s. Financiëele 
studiën, kronieken, berichten, toelichtingen, 
verslagen van vergaderingen, enz. enz. Gra- 
tispremien voor abonnementen, 2. fr. per jaar  
voor Belgie.

V raag t  een proefnummer bij het bestuur,
19, Kruidtuinlaan, Brusael.

REPRÉSENTANTS
Distillerie et fabrique de Liqueurs fines et 

ordinaires De Oranje B oom , Feyen et Loyenga 
a  Hasselt, renommée pour ses spécialités 
Orange-Bitter, 1’Excelloise, Vieux-Système et 
Schiedam ; demande de bons agents locaux 
pour la vente de ses produits contre fortes 
commissions.

Men v raag t  een goeden borstelmaker
die kan  pekken en k eg e len ; voor het pekken 
betaald men 2 frank  per duizend gaten. 
Goede certificaten zijn vereischt.

Zich te wenden tot M. H. PARENT, 
RUE NATIONALE, 161, RIJSSEL.

Studie van den Notaris VANDE MOORTELE 
te Iseffhem.

Schoo e Venditie van

M E U B E L S
Landsalm, Beestialen

EN VRUCHTEN TE VELDE,
T E  L E N D E L E D E .

De Notaris VANDE MOORTELE verblijvende 
te Iseghem, zal door bevoegd ambt, op

Donderdag 28 Oegst 1902,
om 12 u re  stipt, ten hove en ten verzoeke van 
den Heer Constant D ecanniere, landbouw er 
te Lendelede, openbaarlijk te  koop aanbieden.

1° Alle slach van huiskatheilen en menbeis, 
bestaande namentlijk in.: tafels, stoelen, ban
ken, gleiswerk, koperen marmieten, hakers, 
moors, lariteerns, tinne pateelen, kassen' 
koffers, m elkkuipen, waschkuipen, bedde- 
bakken, enz.

2° Alle slach van groot en klein alm : w aar
onder 2 wagens m et opzetsels en stellingen 
en waaronder een met breed beslag, 1 karre ,
1 ploeg, 1 voetjeskegge, aardappelbolker-, beer, 
peerderolle, eegden en slepen, aalkuipen, aal- 
pomp en goten, 2 windmolens, 1 raapmolen, 
snijpaard, 3 paardenharnassen, harnassen, 
zwinkels, kommels, ketens, koeieemers, koei- 
binsels, zaadldoed, rakels, spaden, vorken, 
greepen, zeissens, pikken, plantspade, krou- 
wels. zeefden, ijdele zakken, ruifels, bakkers- 
alm, trog, diltepersen, brandhout in busschen, 
haverkiste , 26 bundels eiken latten en 
banderoen van 10 a  15 vbeten lang, 6 ladders 
van verschillige lengten, standen, enz.

4 Melkkoeien w aaronder 3 b ek a lfd e ;
3 Jaarlingveerzen ;
2 vette z w ijn s ;
1 hectare 50 aren aardappels, verdeeld in 

koopen telkens gerieve.
Gewon evoorw aarden  en tijd  van  betaling  

m its hor ge.

By uitscheiding.

VENDITIE VAN

A a r d a p p e l s  te  v e ld e
LANDSALAAM 

©xa. ■t’w o ©  i k o e i e i j .
te ISEGHEM, bij d e n  i j z e r e n w e g .

De Notaris L E  CORBESIER  te Iseghem, 
zal op Donderdag 14 A u g u s t i  1902, om
1 ure des namiddags, openbaar verkoopen, ten 
verzoeke en ter  hofstede van Aloijs Vander- 
heeren-Gouwy. te Iseghem, west van de stad, 
bij den ijzeren weg :

2 Hektaren zeer goede aardappels op 
stam, verdeeld in koopen;

2 schoone m elkkoeien;
Alle slach van landbouwalaam als : rolle, 

eegde, ploeg, suikerijzaaimachiene, aalbakken, 
kuipen, keern, keernalaam, roomkuipen, res- 
sortkarre, enz.

En eene mijte brandhout;

M et 6  m aanden  tijd  van  betaling.

Mr & Mms M. M EYER, chirugijns 
tandm eesters, M oescrcenstraat, N° 2, 
Ko trijk  hebben de eer bekend te 
m aken dat zij z illen afw ezig zijn 
van 13 A ugusti to t 1 Septem ber 
toekom ende.

■yjd.7i fiifsvapu vjg
— ‘Udddvf pu dzin p  ddd pudïid.idB 'uoo\ dpso*)
’ïjjoav om? jooa a i s N i H o a a N V A - z a H n o s  fiq 
s j s i s ^ B t c q Q i s J o g  o p a o S  iS w j a  uopj

üëstiüit ym W L IMMiiMAlX
SPECIALIST, BEDIEND DOOR DE Zl'STERS VAN LIEFDE

7 9 ,  r u e  d e  l’l n s t i t u t ,  JUiViET (bij Charleroi)
pg riS U C B  (breking, fpat): voli<' genezing van alle 

breuken zonder ïmiul, voor lu:l leven 
en in eenige ihigen, door de verbeterde melhode 
van doktor L. D o g n i a u x ,  specialist Verscheidene 
duizenden zekere genezingen ; vraagt adressen van 
vertrouwbare personen sedert 9 jaren genezen.

WATERBREUK, ADERBREUK: S M
eenige dagen en voor hei leven, door de bijzondere 
methode van doktor L. Ü O G N U ü X .

ÜSVOBUDE LEÖEsl:
kniestijfheid, enz.

gum , kwaadaardige

Dr L. DOGNIA TJX, specialist, ontvangt, 79, rue 
de l’lnstitut, Jumet, Maandags en Woensdags, van 
y tot 3 uren. Telefoon 4 75.

ZAAGMACHINE
uitterhand te koop bij Joannes W ithouck- 
M addens, te Iseghem, aan genadigen prijs.

Le Vrai Remède de 1’Estomac.
Je m’adresso a toutes les personnes qai souffrent de 

1’estomac d’une fajon quelconque, soit qa’elle3 aient perdu 
1'appétit, soit qu'elles ne sa vent d igére r; qu'elies soient 
atteintes de gastrites, de dyspepsies, de gastralgies, de 
catarrhes, d’aifections du foie ou des intestins; qu’elles 
aient après les repas ou constamment des renvois, des 
aigreurs, desvertiges, dis éblouissements, des gonflements, 
des suffocations, des opprossions, des palpitations, das dou- 
leurs dans le ventre, a ia poitrine ou dans les reins; qu’elles 
se trouvent par suite dans un état de malaise général, 
tristes, découragées, abattues, tourmentées par le mauvais 
état de la bouehe, la gorge déséchée et enflammAe; que eet 
é ta t soit recent ou ancien, qu’il dure mème depuis de nom- 
breuses années, qu’aucun remède, aucun régime n 'ait réusié 
peu importe, je leur conseüle chaleureusement de faire 
1’essai des Poudres de Santé De Cock, et je suis persuads 
que leur estomac sera bientöt complètement rétabli et que 
tout malaise disparaitra. J ’envoie directement une bolte 
franco, avec toutes les explications, a toute personne qui 
xn’en fait detnande accompagnée de deux francs en timbres 
ou en mandat poste. On peut ainsi s’adresser £ la première 
pharmacie venue, mais en ce cas bien exiger les véritables 
Poudres de Santé De Cock, en boltes bien fermées et 
portant ma signature. E tan t & deux Joseph Dubois, phar- 
macien a Huy, voici pour éviter toute erreur et tout retard 
inon adressc exacte : Joseph Dubois-Danze. 4677

O A I S S E  I N T E R N A T I O N A L E
pour le Commerce et PIndustrie 

SOCIÉTÉ ANONYME — CA PITA L 2 5  MILLIONS.

hülpkotoör : Hoek der Groote Markt, 55, ISEGHEM.
Koop en verkoop van alle Fransche, Belgische en vreem de w eerden

— KOSTELOOZE INLICHTINGEN —
Betaling, zonder afticlc, vin  alle Fransche, Belgische en vreemde hoep ons, veertien dagen

voor den vervaldag.

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

D e  v e r e f f e n in g  v a n  a l  d e  h a n d e l i n g e n  v a n  k o o p  e n  v e r k o o p  v a n  t i t e l s  b e t a a l b a a r  op  v e r t o o n  

w o r J t  z o n d e r  v e r m e c - r d e n n g  v a n  k o s ' e n  v o o r  d e ,  k a l a n t e n  g e d a a n .

COMMISSIELOON: 1 i r a n k  p e r  duizend v o o r  a l d e  h a n d e l i n g e n  g e d a a n  in  d e  b e l g L c h e

b'U!7.en, zonder verdere kes'.en.
—  T e  P a r i j s  1 1/2 p e r  1000. —  T e  R i j f s e l  2 , 5 5  p e r  U00. —

De bureelen zijn open van 9 ure ’s morgens tot middag en van 2 tot 5 ure ’s namiddags.
De koersen d er  B eurs zijn  dagelijks ten bureele aan gep lak t te  beginnen van  3  1/9 ure

m D IE M  G IJ L IJ D T
aan verstopdheld, gal en slijmen,

m OiEN  G IJ ONDERHEVIG Z IJT
aan hoofdpijn, draaiingen in het hoofd, neerslachtigheid, slape- W  
loosheid, jicht en rheumatlsmus, h a rtk lo p p in g en , C )

I SM Dl Li N GIJ BRA^SDiG Z IJ T
uwe huid met ziltachtige plekken of puisten uitslaat en uw mond droog en 
slijmachtig is, en gij reeds alle middelen vruchteloos gebruikt hebt, neemt m  
uwen toevlucht tot de W

w a j r e  w

L E V E N S P I L L E N f
F r .  F ï O t V l  / \  ISJ E

Gij zult nieuw, rijk en zuiver bloed kweeken en in korten tijd vol y )  
kracht en leven zijn. Uwe gezondheid is wel waard dezen kostbaren 
middel te bep: oeven waarmede teeds duizende menschen geholpen zijn en W  
slechts fr. 1.25 de doos van 40 pillen kost. v )

In  a lle  go ed e  apotheken  des I iuu Ih.
Indien uwe apotheker de WARE LEVENSPILLEN F. ROMAN niet J a  

bezit, schrijf naar het algemeen depot : Apotheek F r. R O M A N , oude w  
apotheek Brmjlant- Van Aerde, Groote Markt, Dendermonde, die u alle r )  
inlichtingen zal geven en u eene doos franco tegen fr. 1.25 in postbon zal ^  
opsturen. Wacht u voor namaaksels.

Dépot bij A. EODENBACH, Apotheker, hoek van de Markt, Iseghem .
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in andere steden uwe

VERNISSEN EN VERVEN
gaan koopen als gij ze t i j

irfi Schel
Sint Hiloniusstraat,

nog goedkooper kunt krijgon.

TA.MPON-VERNIS goede reuk aan 2,00 de liier
ALCOOL- om te klaren goede reuk aan2,00 de 1.
COPAL-VERNIS aan 1,00 de liter; buiten- en 

andere vernissen van 1,80 tot 4.00 de liter.
VERNIS DE GUI NE in alle kleuren.
OLIE-VERF gereod gemaakt om te schilderen 

van af 0,85 de kdo in alle kleuren.
Koleuren in tuben voor fijnschilders.
Verders: terpentijn, lijnolie, kleuren in poeder,- 

kalk-groen, enz. enz. alles aan zeer voordeelige 
prijzen.

MAF en MOLLEGRAUW aan 0,10 c. de kilo.
BENOOD1GHEDEN VOOR SCHILDERS : 

borstels, penseelen, goud en zilver in pakjes, enz. 
alle kleuren in poeder, zeemvellen, sponsen, enz.

Tapijten, paillassons, matten, pluim-lorstels, 
fijne stof-borstels voor meubels, tand-, nagel-, 
en baard borstels, tapijt-borstels (engel&ch 
systeem) cocos, bezems, dwijls, schoteldoeken, 
enz., enz.

IS ij groote hoeveelheid vermindering van prijs.

Te bekom en bij J . DOOMS en 
J  DE BUSSCHERE.

Catalogue des objets Exposés par la maison 
1e Melle. — Conference sur la chine^ — Le 
cobollito. — Ortelius. — Les Musées de Melle.
— Le Roman d’une Momie, prix  0 , 5 0 .  

Te bekomen Lij

J. De Busschere-Bonte,
St Hiloniusstraat, I S E G H E M .

Albums voor portretten en postkaarten. — 
Juweel- eu Naaidozen. —• Kaders voor portretten. 
— Portemonnaies en jïbrttfeuilles. — Bureel- en 
schoolgerief.

X 3 5 ïD I 5 ? .T . . D B L A A R T E 3 V ,
(Cartes pustal es illustrées)

Gekleurde kaarten van de bijzonderste streken 
van België, van de Transvaal en van de schilde
rijen der groote meesters.

Muziek voor piano, zang, viool, violoncelle, 
mandoline, harmonie en fanfaren. - Solos, Duos, 
enz. voor alle slach van instrumenten. — Bijzon
dere keus voor scholen er pensionaten. — 
Kerkmuziek. — Muziekpapier van alle slach.

VERANDERING van WOONST

Arthur Jocalaz-Cantaert
horlogiemaker, 

voortijds Groote M ark t, nu R ousselarestr. 70
(nevens de drukkerij DOOMS)

Reparatie van horlogiën — Benoodigheden 
voor elektrieke bellen — Elektrieke pilen' 
Leclanché, l e kw.

Stauffer’s (
Melk bloem (
(fariue lactée Stauffer) (  
Beste voedsel voor kinderen 
bereidt onder het opzicht 

van het Staatsbestuur.
Samengeperste droge 

GIST STAUFFER \
aangeprezen door menigvuldige doktors 

/  in geval van bloedzioeren, hu idziek ten ,
)  slechte sp ijsverterin g , enz., enz.

v  E m u l s i e  S t a u f f e r

)  Onfeilbaar geneesmiddel tegen de krach- 
)  teloosheid in het algemeen, de zwakheid 
)  en het gemis van groeien bjj de kinderen.

Te koop bij alle Apothekers.

OUDAAN, 24.
Maatschappelijk kapitaal fr. S . O C O . O O Q .  

Reserven fr. 4. . s s s . ö ö ö .  l o .

OBLIGATIEN aan 3,60 % intrest
worden uitgegeven in evenredigheid der toe^estane 

leeningen op eerste rent.

s f >a . a . h k : a . s
3,25 %  op tijdelijke stortingen met gemak 

INTREST van terugbetaling.

3,60 %  °P de stortingen voor geruimen tijd. 

Leeningen op vaste goederen aflosbaar ten allen tijde 
met groote of kleine sommen.

Voor alle verdere inlichtingen zich te bevragen bij 
den agent :

Mr A. VERHAM M E,
D eu rw a a rd er te  ISEGHEM.
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Huis van Vertrouwen.

D eld a e le -V a n n este
Ardoyesteenioeg 48,

Magazijn van Schouwen en Grafzerken,
uitvoering van alle werk in marmer en arduin.

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

Spoedige bediening en genadige prijs.

F lauw e gezondheid
Flauwte van bloed

I J z e r  C h o c o l a d e
van D' V A N  E E C K E ,
PTJTjq I 3 frank de groote Pak 

I 1 frank de kleine pak
WORM CHOQUETTEN / 10 cent. do croquet

PURGEER CROQUETTEK j c\
van 12

E U G .  R O N S E - L A G A
21, K ortrykstraat,  21 

Handel in  kruidenierwaren.

De grijze Harenverdwijnen onmiddelijk 
door het gebruik van het 

H a a rw a te r  Dem k y e r e . W ie eens dit haar
w ater g eb ru ik t , w ilt  e r  geen ander meer; het 
is goedkoop en deugdelijk. Prijs der fiesschen 
fr. 0,40 — O,CO — 0,75 en 1 fr. volgens grootte.

Te koop bij den uitv inder Louis Demeyere 
en bij Eug. Ronse-Laga Iseghem.

J. D ekeyser-B ossuyt
Rousselarestraat, ISEGHEM.

Arduin — M arm er— Witsteen — Doorn ij kssteen 
Specialiteit van GRAFZERKEN

Rouwkronen in perelen — Metaal- en kunst
bloemen.
Voordeelige prijzen Verzorgd werk

frank de doos 
croquetten

CACAOPOEDER VAN EECKE
gewaarborgd 1 frank de doos

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

te bekomen bij Apothekers Rodenbach  
en Vekham m e , Iseghem.

Fabriek van Cols, Manchetten, Hemden,
en PELLETERIËN.

Jules Lafaut-Lahousse
bij de K erk.

Prijzen der Cols in lijnwaad voor Heeren 
en Damen, alle modellen :

4 cent. hoog 45 c. per dozijn 4.50
5 » > 50 c. » > 5.—
6 > » (triple) 55 c. > » 5.50
Gebreveteerde Priestercols » » 5.—

Manchetten van 45 c. a 1 fr. het paar 
volgens grootte.

l ie t  huis gelast zich met het maken van alle 
modellen van Cols en Manchetten op maat 
aan dezelfde prijzen en in lijnwaad.

TE PACHTEN :
De herberg « De n ieuw e kapel » te Ingel

munster, aan zeer genadige prijzen. — Zich te 
bevragen bjj R. VAN DAELE, brouwer te 
Denterghem.

BELANGRIJK BERICHT.

T A N D E N

M , &  I T M ,  ME I E R  "
Bijzondere Chirurgijns Tandmeesters-Specialisten 

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

vereerd  door de geestelijkheid  en de kloosters.

hoek der M oskroenstraat ,  2 K o r t r i j k .
bij het g ev an g , huis m et k o e tsp o o rt,

kunnen geraadpleegd worden voor al wat de tandheelkunde betreft. Genezing voor alle pijnlijke 
tanden: plombeeren der holle tanden; rechtzetten der ongeregelde tanden voor alie 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 k msttanden, komende uit het huis van Mr en Mm* 
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 
hersteding 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 geb ijten  van af 
100 frank  en hooger. — Al de kunsttanden  en geb ijten  kom ende u it de 
laborato ire  van Mr en M1"'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.
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De uurwerken in goiut en In zil
ver door LE BIEN ÉTP.K G en 8 . 

■< avenue des Courses. te E lS E M E -
BRUSSEL., nis P R E M IE  aan onze 
lezers aangeboden, zijn van aller
beste hoedanigheid gedurende d rie  
ja re n  g e w a a rb o rg d , en om ze 
te bekomen is het voldoende enkel 
eenige centiemen daags te betalen 
daar zij verkocht worden met on
gelooflijk gem ak van betaling!

K iest dus : 1° Een U u rw e rk  voor 
m anspersoon in  z ilv e r  van eersten 

titel met « rem ontoir », ten prijze van fr. 23.50, 
betaalbaar 8  fr. na ontvangst en fr. 3 .5 0  per 
m aand ; 2» een U u rw e rk  voor dam e, in zilver 
van eersten tite l, met «rem ontoir » ten prijze van 
£G fr., betaalbaar 5 fr. na ontvangst en 3 fr. per 
m aand; 8° een Gouden U u rw e rk  voor m ansper
soon met « rem ontoir », ten prijze van 72 fr., 
betaalbaar 13 fr. na ontvangst en 6  fr. per 
m aand ; 4° een Gouden U u rw e rk  voor dam e, 
m et « rem ontoir », ten prijze van 48 fr., betaal
baar 8  fr. na ontvangst en 4  fr. per maand.

Om een dezer U U R W E R K E N , als P R E M IE  
verkocht, aan uitzonderlijke prijzen met onge
looflijk gem ak  v an  b e ta lin g  a a n  denzelfden 
p rijs  a ls  m et gereed  geld, te bekomen, moet 
liieronderstaande inschrijvingsbiljet opgezonden 
worden onder omslag m et tim ber Van 0 centie
men, aan de m aat ehappij LE B IE N -Ê T R E , 
6 en 8 , avenue des Courses, 6  en 8  'eE L S E N E - 
B R U S S E L ; de. invorderingen worden gedaan 
zonder kosten voor den kooper, en alle uurwerk 
dat niet bevalt, weergezonden binnen de drie 
dagen na ontvangst door dsn inschrijver, wordt 
teruggenomen
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W ekelijksche Markten.
KORTRIJK

Tarwe beet. fr.
Rogge . 
Haver

28 Juli
00,00 n 1G,ÖC 
12 CO 8 12,50 
10,50 a 17,00

koolzaadolie 100k"- 00,00 a 55,00 
Lynzaadolie 100 k1” 00,00 a Cll.00 
Aardappels . 7,C0a 7,50
Boter per 1/2 Kilo 1,13 a 122
Eiers per 25 . 2,00 a 2,20
Suikerijboonen beschik. . 12,75 

id.

21 Juli
CO.OC a 16.50 
12,00 a 12,50 
16,50 a 17,00 
00,00 a 
00,00 a 

0,00 a 
1,22 a 
2 10 a 

00,00 a 
a

■‘i5,50
70,50

7,00
1,24
2.20

14.75
15.75

Veemarkt Kortrijk 28 Juli per kilogr. op voet. 
147 veerzen l 8 kw. Q.£ 0 2" kw. 0,— 3* kw. 0,G1 
18 ossen 0,81 0 — 0,62

186 koeien 0,73 0 ,— 0,60
63 stieren 0,72 0,— 0,60

ROUSSELARE

W’ittetarwe 100 k“ 
Rogge .
Haver 
Boonen . 
Aardappelen . 
Boter per Kilo 
Eieren per 25

29 Juli
. a ,

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

0,00 a 0,^0 
2,30 a 2,60 
1,80 a 2,00 

Suikeryboonen beschik. 11.50 
Suikeryboonen 1902 .  a 15,50
ViggenB . . l i ,0 0 a  35,00
koolzaadolie 100 k0100,('0 a 55,00 
Lynzaadolie 100 ,  a 68,00

DEYNZE 80 Juli
Aardappelen 100 k. 6.00 a 7,00
Boter per kilo 2,''0 a 2,40
Eieren de 26 .  1,8') a 2,00
Hespe do kilo 1 ,6 0 a  1,70
Viggens . . 35,00 a 45,00
zwyngelkal.lOOk. 1 kw.25,00 a 30,00 

» 2' kw. 20,00 a 25,00
» 3° kw. 15,00 a ‘20,00
,  i '  kw. 10,00 a 15,00

THIELT 17 Juli
Tarwe den hectol. . 15,00
Roode Tarwe . a 13,50
Rogge . . — a 11,50
Haver 100 kilos . . 2G 00
Boekweit . . . 00,00
Vlas de 3 kilos . . 3,25
Kroten . . . .  00,00 
Aardappelen 100 kilos. . 10,00
Boter de kilo . . 2 2.)
Eieren de 25 . . 1,35
Verkens ’t stuk. 00.00 a 32,00 , 
Hespe de kilo . 1,70 ,

WAREGHEM 26 Juli
Vlas 1° kw. per kilo ,  a 1,25 
Aardappelen 7,00 a 8,00
Boter per kilo . 2,20 a 2,34 
Eieren de 26 . 1,70 a 1,83
Viggens . 2 3,00 a 35,00

100 k.

AÜDENAERDE
Rogge
Haver
Aardappelen per 
Boter de kilo 
Eieren per 25 
Verkens 
Konijnen 
Ilespe de kilo 

LEUVEN 
Tarwe 100 k.
Handels tarwe 
Rogge

» handels 
Haver

31 Ja li
. oo,oo 

00,00 
10,00 

. 2,24

. 1,86 
, 32,50 
. 2,00 
. 1,65

28 Juli
17.00 a 18.00 

- a ! 7,50 
00,00 a 14 53 

. a 14,50 
00.00 a 20.50

» voorbrouwers 00.00 a 21.00 
Geerst nieuw 00.00 a 15.75 
Tarwebloem . 00.00 a 22.03
Tarwezemelen . . 11.00
Koolzaadolie per hectol. 63.00 

n geklaarde 65.00 
Lynzaadolie .  .  .  73.00
Koolzaad . 00.00 a 00.09
Lijnzaad . . . 00.00
Klaverzaad n."/„ k. 000 a C00 
Koolzaadkoeken
Lijnzaadkoeken 
Aardappelen 
Strooi .
Hooi
Boter per kilo 
Eieren de 26

. a 00.00

. a 00.00
0,00 a 0.00 

0.00 a 5.00 
0,03 a 5.50 

. 2,30
1,90

Veemarkt Antwerpen 23
23 ossen 1* kw. 0.93 a
94 koeien 0.00 
32 veèrzen 0.94
24 stieren 0.83
64 kalveren 1.15

22 Juli

- » .
00,00 a C O ,00
03.00 a 00,00 
03,03 a 00,00 
00,00 a 00,00
0,00 a 0,0C
21.0 a 2,40 
1,90 a 2,00

00,00 a 14,50 
, a 15,50 

! 15,00 a 23,00 
00,00 a 57,00
69.00 a 69,00

23 Juli
7,09 a 8,00

2.00 a 2,40 
1,98 a 2,16 
1,60 a 1,70

25.00 a 33,00
25.00 a 30,00
20.00 a 25,00
15.00 a 20,00
10.00 a 15,00 

24 Juli

! 5,00
13.50
11.50 
20,00 
00,OU

3,25 
00,00 
10,00 

a 2,30 
1,9)

, a 33,00 
1,75 

19 Jali 
0,00 a 0,00
7.00 a 8,00
2.00 a 2 ,31 
1,70 a 1,35

26.00 a 35.00
24 Juli

a 00,00 
a 00,00 

. a 9,50 
a 2,13 
a 1,78 
a 30,50 
a 2,25 
a 175 

1 Aun;.
17.00 a 18,00 

. a 17.50 
• a 14,50

00,00 a 14,50 
00,00 a 21.00 
00,00 a 21,50 
00,00 a 15.50 

22,00 
11,00 
63,00 
C5.50 
73,03 

a 00,00 
00,00 

a 000 
00,00 a 00,00 
00,00 a 00,00 

0,00 a 7,00 
, a 5,03

00,00

030

0,00

J u l i

0.73
0.00
0.74
0.63
0.95

a 5,50 
2.33 
1.83

Beurs van B russel 31 Ju li
Belgische 3 p. c, 1 a 99,70 

» 3 p c. 2 a 99,70
, . 3 p c. 3 s 99,70
Annuïteiten 4 1/2 -___

4
3 — _

Gemeentekr. 4 1/2 —’ 
3 98^50

„ 3 o/° 1861 —,—
, 3 »/„ 1868 106,75

A-ntwerp» 1887 2 1/2 108.25 
Brussel 1886 2 1/2 107,—
Brussel 1902 2 1/2 106,50

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

, 1897 2 p. c. 
Oostende premie 1.

2 “/o 1893 
Schaarbeek 1897 
Verviers 1893 
Doorijk 1874 
Gongo-leening 
Buurtspoorweg 3 

1/2

86.50 
91,—

101 —
93,25

8 4,25
84.50

3 %  —
82 — 
97.75 

114,25


