
Zaterdag 10 Nov. 1900. 5 Centie,

GAZETTE

7e Jaar, N° 45

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

Voorop te betalen.
Men schrijft ia bij den 

Drukker-Uitgever
JT. D o o m s ,

Eoussolaarstraat, 
en in a lle  Postkantoren.

Verschijnende Eiken Zaterdag.

GODSDIENST, MOEDERTAAL, VADERLAND.

BEKENDMAKINGEN:
0,15 c. den regel

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

Alle Affichen bij den drukker van 
dit blad gedrukt, worden onvergeld 
m de Gazette overgenomen.

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

De p t a r i e n i s s s a  i a  China.
De gezanten hebben gevraagd dat 

de schatbewaarder Petcheli zou 
onthoofd worden.

Een chineesche generaal wiens 
onthoofding door de gezanten ge
vraagd was, heeft eenen opstand 
verwekt onder de Mahomedanen. 
Men denkt dat hij zich tot keizer zal 
doen uitroepen.

H et keizerlijk  hof.
Er wordt gezegd dat het hof bezig 

is met de regeering herin te richten. 
Mandchourische ambtenaars zijn bij 
keizerlijk bevelschrift van 27 october 
benoemd tot voorzitters der bestu
ren van binnenlandsche zaken, geld
wezen en rechtswezen. Het zijn alle 
drie vijanden der vreemdelingen.

Volgens berichten uit chineesche 
bron, zal de keizer naar Peking 
weerkeeren, terwijl de keizerin- 
weduwe verder het binnenland 
intrekt. De chineezen drukken de 
hoop uit dat prins Tuan zich zal 
zelfmoorden en dat alzoo het vor
stenhuis zal gered worden.

In  de zuidelijke provincies.
In de zuidelijke provincies is eene 

beweging ontstaan om het vorsten
huis der Mings op den troon te h e r
stellen. De pretendent, Tsien-Sou- 
Gan, die 25 jaar oud is en zich ver
borgen houdt, heeft eene proklamatie 
afgekondigd, waarin hij de afschaf
fing vraagt van den haarsteert, door 
de Mandschouriërs opgelegd. Hij ver
klaart dat men de vreemdelingen uit 
het binnenland moet verdrijven maar 
ze toelaten in de havens.

De vredesonderhandelingen .
Bij het keizerlijk bevelschrift zijn 

de gouverneurs van Nanking en Han- 
kow Li-IIung-Tchang en prins Ghing 
toegevoegd om over de vredesvoor
waarden te onderhandelen.

De straf der plichtigen.
De vreemde gezanten te Peking 

hebben gevraagd dat het lijk van

Verhandeling over

L A N D B O U W W E T E N S C H A P
door J. YAN SEYHHAEYE,

Landbouwleeraar in St. J. JBerchnans gesticht 
te Avelghcm.

Korte inhoud der lessen gegeven aan de 
landbouwers in den w erkm anskring te  Iseghem .

Over de voedering der huisdieren.
l ,,e Les.

Planten en dieren hebben dezelfde bestand- 
deelen noodig. — De gewone planten vinden in de 
minerale wereld betgene zij vandoen hebben. De 
gewone dieren vinden vooral in de plantenwereld 
hetgene zij behoeven.

De dieren moeten hunne voedende bestanddee- 
len vinden in stoffen die in en met de planten ge
leefd hebben, in verbindingen van organischen 
aard.

Behalve water hebben de dieren noodig in hun 
voedsel te vinden.

minerale stoffen 
koolwaterstoffen 
vet
eiwitstoffen.

Ivang-Yi en het hoofd van Yü-Hsjen 
hun zouden vertoond worden, want | 
zij twijfelen of de eerste wel gestor- ) 
ven is aan ziekte en de andere ont
hoofd werd.

Prins Chouang, die onlangs afge
steld werd, is nu naar Si-Ngnan-Fou 
geroepen. De chineesche regeering 
heeft beslist dat de prinsen, afgesteld 
omdat zij de Boksers hebben aange- 
moedigd, toch hunne jaarwedden 
zullen behouden !!

De oorlog in Transvaal.'

De dappere Boeren doen gedurigen 
vooruitgang. Zij zijn heden meester 
van gansch het Zuid-Oosten van 
Oranje, tusschen Ladybrand en de 
Kaapkolonie. In deze laatste kolonie 
zelf winnen de Boeren gedurig veld ; 
men ondergaat den indruk dat men 
zich bevindt in tegenwoordigheid 
van eenen nieuwen opstand der Hol
landers der Kaap. Men zegt dat de 
opstand geleid wordt door den rech
ter Hertog, een der Orangisten die 
hem gedurende den oorlog als eeïf 
held gedragen heeft.

Dat de zaken niet goed en gaan 
voor de Engelschen mag men hieruit 
opmaken dat het vertrek van hunnen 
oppergeneraal weeral uitgesteld is.

Van eenen anderen kant komen er 
gedurig in Engeland transportsche
pen toe uit Zuid-Afrika, met soldaten 
die voor hun leven lang gebrekkelijk 
zullen blijven. Daarvan gebaren de 
engelsche bladen niet, om ontslegen 
te zijn van den droeven last,te moeten 
bestatigen hoe duur de oorlog hun 
kost.

Een telegram uit Bloemfontein 
meldt de schielijke dood van M. Mar- 
tinus Steyn, oudsten broeder van den 
voorzitter van Oranje-Vrijstaat.

De Boeren die Ficksburg innamen, 
in hetzuid-oosten van Oranje, hebben 
voorraad opgeëscht uit de magazij
nen en bijzondere huizen. Zij hebben 
ook den schietvoorraad die de En
gelschen achtergelaten hadden, meê- 
gevoerd.

De dieren vinden gewoonlijk gemakkelijk het 
noodige water. Te veel water is schadelijk. Het 
is niet goed de krachtvoeders in te veel water af 
te langen. Beter is het de krachtvoeders zoo kort 
mogelijk toe te dienen en daarbij de dieren ge
zond water te laten drinken naar hertelust.

De dieren die wel krachtvoeder ontvangen binst 
den winter, koeken en meelj namentlijk vinden 
daarin de minerale bestanddeelen die zij van 
uoode hebben. Binst den zomer als de dieren 
groen voeder benuttigen, kom er gebrek zijn in dat 
voeder aan minerale stoffen, aan kalkphosphaten 
namentlijk. Een landbouwer die getijdelijk zijne 
landen kalkt, en die door den band jaarlijks 400 
kgr. superphosphaat strooit of 800 kgr. staal- 
schuim per Ha, land of weide, mag rekenen dat 
zijne dieren nooit geene minerale stoffen zullen 
te kort hebben. Het gebrek aan kalk phosphaat 
en ander minerale stoffen is bijzonder schadelijk 
aan jonge dieren, die nog hun beendergestel moe
ten opbouwen. Volslegene dieren hebben die stof
fen ook noodig. En wat keukenzout mag men ge- 
makkelijk bij het wintervoeder toevoegen, 
(25 grammen per kop) bijzonderlijk bij ingelegd 
voeder, pulp, beetenbladeren, enz. De dieren ne
men alzoo hun voeder met meer gretigheid, zout 
is bijzonderlijk aan te bevelen in de voedering 
van kweekdieren en van melkvee.

Een voeder ontleent meest al zijne weerde aan 
het gehalte koolwaterstoffen, vet, en eiwit dat het 
bevat.

In het noorden van Oranje in de 
omstreken van Kroonstadt en Ven- 
sterburg, werd de 2is(e engelsche bri
gade tijdens eene verkenning aange
vallen door de Boeren. Deze randen 
overigens alle engelsche patronen en 
afzonderlijke posten aan. De Boeren 
hebben 800 hoornbeesten aan de En
gelschen teruggenomen.

Boter en Margarine.
Een Koninklijk besluit van 31 October meldt 

hetgene volgt :
De handel in boter en m argarine wordt onder

worpen aan de volgende bepalingen :
Art. 1. De margarine, tot den verkoop bestemd, 

moest gedurende het kernen volkomen vermengd 
worden met ten minste 50 deelen sesamolie, en 
ten minste een deel ontwaterd aardappelmeel 
voor 1,000 deelen gewogen vet en olie tot hare 
fabricatie benuttigd.

Art. 2. Margerine komende uit de fabrieken of 
de stapelhuizen der groothandelaars, moet ver
zonden en geleverd worden in omhulsels, met 
rondom een band in levendig rood van 5 tot 10 
centimeters breedte.

Die omhulsels moeten langs alle kanten het op
schrift « Margarine » dragen, in zwarte ofiuit- 
wischbare letters, van ten minste 2 centimeters 
hoogte op witten grond zonder andere melding. 

> l s  de zijkanten eene enkele ronde oppervlakte 
'uitmaken, moet het woord « Margarine » ’ erop 
viermaal herhaald worden omdat het leesbaar zijn 
zou, hoe ook het omhulsel geplaatst zij.

De omhulsels moeten daarenboven den naam 
of de firma en het adres dragen van den fabrikant 
of den koopman.

Art. 3. Door anormale boter, in den zin van 
artikel 10 der wet van 4 Mei 1900, moet men deze 
verstaan welke niet met zekerheid, als vervalscht, 
beschadigd of bedorven kunnende verklaard wor
den, ten minste twee der navolgende kenteekens 
vertoont : Een brekingsexponent (Abbé-Zeiss) op 
40° C. boven i6 ° ; Eene wankelende tem peratuur 
van ontbinding in den alcohol op 99. 1°G.-L. 
boven 59* C ; Eene dichtheid op 100* C. beneden
0.864 ; Eene aanduiding van vette vluchtige zu
ren (Meissl) beneden 25 ; Een gehalte vette vaste 
zuren (Hehner) boven 89.5 t. h. ; Eene aandui
ding van verzeeping (Kottstorfer) beneden 221.

Deze boter mag niet verkocht worden in de 
winkels, magazijnen, kramen, of alle andere 
plaatsen.

Art. 4. Het is allen verkooper van margarine 
verboden, op zijne inpakkingen, plakkaarten of 
uithangborden, of welkdanige handelspapieren de 
woorden <* melk, boter, room » of hiervan afge
leide woorden te bezigen om zijne nijverheid of 
zijne voortbrengselen aan te duiden ; hij mag ook 
geene printjes of sneêplaten benuttigen met het 
een of ander zinnebeeld der melk- of boternijver- 
heid.

De koolwaterstoffen suiker, meel, ameldonk, 
dienen tot het onderhouden der dierlijke warmte 
van het lichaam en zij zetten hun uit onder den 
vorm van kracht en werk. Zij worden ook gedeel
telijk in vet veranderd.

Het vet, olie enz. van het voeder, bestaat uit de 
zelfde stoffen die in de koolwaterstoffen voren- 
komen. In bet vet nogtans is er eene geheel an
dere verhouding tusschen die stoffen. Het vet 
doet daarom trent den zelven dienst in ’t lichaam 
als de koolwst. De een stoffe kan gedeeltelijk ten 
minsten de andere vervangen.

De eiwitstoffen, zijn stoffen die nagenoeg de 
zelfde samenstelling hebhen als het wit van een 
ei. Men vindt die stoffen hoofdzakelijk in de za
den derplantpn en in hunnen afval, ook in hooi, 
en zelfs in kleine mate in de knolplanten.

De eiwitten kunnen al wat koolwaterstof en vet 
vermogen, maar zij kunnen iets meer. Benevens 
de bestanddeelen der twee-vorige stoffen bevatten 
de eiwitten nog sulfer, en bijzonderlijk, stikstof, 
somtijds ook photphoor. Alzoo komt het dat het 
eiwit van ’t voeder bestemd is om sommige deelen 
van ’t lichaam op te bouwen, vleesch, pezen, 
bloed, enz. hetgene noch vetnoch koolwst. kunnen 
doen. Die deelen immers bevatten stikstof, sulfer, 
phosphoor enz.

Koolwaterst. doet de landbouwer op, het is 
maar bij uitzondering dat hij er moet koopen. Hij 
vindt er genoeg in zijn loof, in zijne beetrapen, 
in zijn meel. Vet en eiwitten moet hij koopen on
der dea vorm van koeken en lijnmeel.

Art. 5. Boter bevattende meer dan 18 t h. 
andere zelfstandigheden (water, lactose, caseïne) 
dan de vet- en de kleurstof en het zout, mag niet 
verkocht, te koop gesteld, bewaard of voor den 
verkoop of de levering vervoerd worden, tenzij 
met een plakbriefje in goed leesbare letters de 
woorden dragende « Melkachtige boter. »

Art. 6. W’orden als schadelijk verklaard, bij 
toepassing van artikel 561, 2°, van het Strafwet
boek, gewijzigd door artikel 5 der wet van 
4 Augustus 1890 :

1° Boter en margarine gemaakt met melk waar
van de verkoop verboden is ;

2° Boter of margarine vermengd met bederf
werende stoffen (antiseptiques) of glycerine.

Zijn verboden : De verkoop, de slijting of de te 
koopstelling van deze eetwaren alsook van m arga
rine die, als voedingstof bereid met slachtvet, niet 
gemaakt of ingevoerd werd overeenkomstig de 
bepalingen van het reglement betreffende den 
vleeschhandel.

Art. 7. De overtredingen van de bepalingen der 
artikels 1, 2 en 3 van dit reglement worden ge
straft ingevolge de straffen voorzien door de wet 
van 4 Mei 1900 ; de overtredingen van artikel
4, 5 en 6 door de straffen voorzien door de wet 
van 4 Augustus 1900 onverminderd deze uitge
schreven door het Strafwetboek.

Art. 8. Het koninklijk besluit van 11 Maart 
1895 betreffende den handel in boter en marga
rine is ingetrokken.

Art. 9. Onze Minister van Landbouw is belast 
met de uitvoering van dit besluit dat met I J a 
nuari 1901 van kracht zal zijn, evenals de wet van
4 Mei 1900.

Lijst der w innende num m ere
der Tom bola van de « Calvarie. >

2 633 2647 11533
7 725 2742 11853
8 790 2750 11866

11 847 2803 12126
12 904 3116 12781
‘25 1365 3216 12845
27 1447 3504 12933
32 1529 3506 12966
33 1615 3542 13117
85 1739 3646 13130
87 2118 3861 13326

136 2329 10069 13361
252 2378 10417 13737
256 2407 10664 13743
361 2419 10804 13794
377 2527 10901 13846
429 2554 11133 ■ 13923
490 2578 11147 14000
526 2622 11212

De loten die voor 1 Januari niet gevraagd wor
den blijven den eigendom van « Calvarie. »

De scheikundige ontleding leert ons hoeveel in 
°/o de verschillige voeders bevatten van :

1° Koolwst.
2“ Vet.
3° Eiwit.
’t Is door die ontleding dat wij de weerde van 

de verschillige voeders leeren kennen.
De scheikundige ontleding nogtans leert anders 

niet dan het bruto gehalte. Alles wat de ontleding 
opgeeft is daarom niet verteerbaar, niet alles kan 
als dienstdoende stoffe gerekend worden.

De verteerbaarlieid dier stoffen volgens de ver
schillige voeders waarin zij vorenkomen moet 
door bijzondere proeven bepaald worden. Die 
proeven zijn gedaan geweest en er bestaan tafels 
die het gemiddeld gehalte, in verteerbare koolwst. 
vet en eiwitten opgeven voor de bijzonderste 
voeders.

De groote kunste van het voederen bestaat in 
alles wat verteerbaar is, werkelijk door de dieren 
te doen verteren.

Om tot daar te komen, moet er 1“ eene goede 
verhouding bestaan in het voeder tusschen die 
bovengemelde dienstdoende stoffen. De verteer
bare koolwaterstoffen bijvoorbeeld, zijn dikwijls 
niet goed benuttigd omdat er in de voedering ge
brek is aan eiwit, er moet 2° gezorgd worden dat 
het voeder wel in aanraking lcome met de m aag
sappen, die de vertering moeten bewerken.

( ’t Vervolgt.)



ST A D SN IE U W S.
Telkenmale er een avondfeest gegeven werd in 

de groote zaat van het Gildhuis,werd er bitter ge
klaagd over de onmogelijkheid waarin men zich 
bevond om de spelers te verstaan.

Vele lieden, die geern de tooneelfeesten bij
woonden, wilden geenen voet meer zetten in eene 
zaal waarin zij geen woord begrijpen konden; en 
de leden der tooneelgilde, gansch ontmoedigd, 
waren van gedacht geene leesten meer te geven.

Doch dank aan de nieuwe schikkingen die men 
in ’t Gildhuis genomen heeft, zijn de zaken totaal 
veranderd. De ^00 discipels van St Crispijn, die 
Maandag avond laatstleden het feest bij woonden, 
verklaren luidop dat zij al de spelers goed ver
staan hebben, en dat hun geen enkel woord 
ontvlogen is.

Ook was de bijval, door de tooneelgilde beko
men, overgroot.

« Vergeten cn Vergeven » is een drama een
voudig in zijnen opstel, m aar vol natuurlijke 
toestanden die het herte der aanwezigen boeien, 
en somwijlen memgen traan van aandoening doen 
storten.

« Miss Topsy » is een kort m aar aangenaam 
en leerrijk blijspel, dat menigmaal hertelijk heelt 
doen lachen.

Maandag toekomende, om 7 ure ’s avonds, 
wordt dezelfde vertooning gegeven.

Wij raden onze medeburgers aan dit avondfeest 
bij te wonen, daar wij met zekerheid weten dat 
het zich niemand zal beklagen.

Stad ISEGHEM.

Luisterlijk

AVONDFEEST
Maandag 12 deser, om 7 4/2 ure ’s avonds stip t,  

in de GROOTE ZAAL van ’t GILDHUIS 
gegeven door de 

tooneelgilde “ Vreugd in Deugd, »

VERGETEN en VERGEVEN
BEKROOND DRAMA in 3 bedrijven 

door Palmer Putman.

M ISS TO PSY
BLIJSPEL in een BEDRIJF.

Yoorbehoudene plaats 1,50 — l e plaats 1,00 — 2 plaats 
0,50. — Voorb. familiekaart 8,00. — Familiek. 1 pl. 2 fr.

Zondag '18 november 1900 om 8  ure ’s avonds 
in  ’t GILDHUIS

MUZIEKFEEST
gegeven door de

Harmonie der Congregatie
te r gelegenheid van het St. CecUiafeest

PRO GR A M M A .
1 ' Le Creusot, All° Militaire Ca e r e

2 O uverture Symphonique B ruyèbe
3 Air de Ballet ( Don Juan)  M oza et

4  O uverture de « S if é ta i s  Hoi * Ad a m

5 Les Sylphides, M azurka Keein
6 Espana , Valse sur la  rapsodie de Chabbieb

INGANGPRIJS 25 CENTIEMEN.

BINNENLAND.
K ortrijk . — Afgrijselijke moord. — Zaterdag 

morgend, rond 7 ure, werd de Gentsche wijk in 
rep en roer gebracht door de ontdekking van een 
afschuwelijke moord, gepleegd op een zeventig- 
jarigen ouderling Henri Parmentier, wonende 
Staceghemstraat, 81.

Sedert verscheidene jaren woonden twee 
ouderlingen, Fran<;ois Collaert, en Henri Par-

11

Twee bestolen Weezen.
O O R S P R O N K E L IJ K  V O L K S V E R H A A L

DOOR

HENDRIK DE ZEINE.

Toen de jongeling, door zijne zuster vergezeld, 
den dag na het bezoek van heer Van Weelen, 
dien goeden heer in zijne woning in de Ander- 
lechtstraat ging vinden, werden beiden als de 
kinderen des ouden kunstliefhebbers behandeld 
en de dag vervloog als rook, door het genoege- 
lijke samenzijn en het bewonderen van al het 
schoone dat de kunstverzamelingen, van hunnen 
gastheer opleverden.

Ja , het meisje had zich, op aandringen des 
ouden mans, aan de prachtige piano neergezet, 
die door een der beste duitsche faktoren werd 
verveerdigd en zij had aan het heerlijke speeltuig 
zoo meeslepende en betooverende muziek ontlokt, 
dat beide toehoorders, verrukt en als vervoerd, 
onbewegelijk nederzaten.

De goede oude vriend, die alleen op de wereld 
was en zijn hert van vaderlijke genegenheid voor 
de twee ouderlooze jongelieden voelde overstroo- 
men, voor de twee kinderen van zijnen overleden 
vriend, had zich voorgenomen voor hun geluk te 
zorgen en had hun den raad gegeven hunne eenT 
voudige kamers en de ontoereikende werkplaats 
te verlaten en in de nabijheid zijner woning hun

mentier, te zamen, stil levende op 
inkomst van hunne gespaarde penningen.
Collaert, die aan eene inwendige ziekte le” 
over eenige dagen naar het gesticht L; 
gegaan om verzorgd te w orden; alzoo bleei1 
makker alleen thuis om voor alles te zorger. 
Bijna genezen zijnde en het gesticht kunnends 
verlaten, ging Collaert vrijdag namiddag terig 
naar zijn huis dat hij gesloten vond. Na op zin 
kloppen geen antwoord ontvangen te hebbel, 
keerde hij naar het gesticht terug en bracht-er 
nogmaals den nacht door. Nu, zaterdag morgTöd, 
rond 7 ure, kwam hij nogmaals aan de leur 
kloppen, die hij tot zijne groote verbazing jog 
altijd gesloten vond. Ongerust zijnde deèd 
een timmerman roepen, die bij middel van 
ladder een der bovenvensters opschoof, de d« 
die slechts met het springslot gesloten 
opende en Collaert binnen liet.

In de keuken gekomen hadden zij een afgrij_ 
lijk schouwspel voor oogen. Parm entier lag d£ 
gansch ineengekrompen tegen de kelderdeur 
eenen plas bloed, het aangezicht gansch opge
zwollen en geen teeken van leven meer gevenc* 
Geburen kwamen toegesneld en de policie weR 
spoedig verwittigd. M. de policiekommissaris 
Looghe en de adjunkt-kommissaris M. Julei 
Dussolier kwamen ter plaats om het onderzoek 
over deze afgrijselijke moord te beginnen eL 
eenige getuigen te onderhooren. ▼

Weldra bestatigde men dat diefstal de drijf: 
veer der misdaad was. Een houten koffer staande 
op de voorkamer, uitgevende langs de straat, was 
opengebroken en eene som van 660 Irank in 
goudstukken en toebehoorende aan Fran^ois 
Collaert, alsook een gouden zakuurwerk met 
ketting waren verdwenen. Tusschen het koffen 
en den muur vond men eene obligatie van 1000 fr. 
in eenen slechten briefomslag verborgen en die 
de moordenaar voorzeker niet gevonden had.

De moord moet vrijdag morgend tusschen
11 1/2 en 12 ure ’s middags gepleegd zijn, want 
de gebureu hebben het slachtoffer rond 111/4 ure 
van dé stad zien terugkeeren. Parm entier was 
naar de bank om geld gegaan en had er een 
briefje van vijftig frank ontvangen, dat men in__ 
een der zakken der vest, hangende in de keuken"’ 
aan de koerdeur, terug heeft gevonden.

De gezusters Groenweghe, nevens het huis der 
misdaad wonende, hebben vrijdag voormiddag, 
rond 11 1/2 ure, eene woordenwisseling gehoord 
en eer, onbekend persoon gansch ontsteld, rond
12 ure, de woning zien verlaten, die de deur 
achter hem in het springslot toewierp. De moor
denaar moet zijn slachtoffer aan den rechterkant 
der slaap getroffen hebben, terwij l deze aan de., 
stoof naar de aardappelen, die aan het koken 
waren, stond te zien. Na den geweldigen slag 
ontvangen te hebben, is Parmentier ten gronde 
geploft met het hoofd tegen eene pan pap, waar
van de lepel uitgevallen is en nevens het lijk in 
den bloedplas terug gevonden werd. De kelder
deur alsook de muur zijn met bloed besmeurd. 
Het parket is zaterdag morgend ter plaats k 
gekomen om het onderzoek voort te zetten.

— De begrafenis van Hendrik Parmentier heeft 
woensdag morgend ten 8 1/2 ure plaats gehad.
De lijl dienst werd gecelebreerd in de O. L. 
Vrouwekerk. De E. H. pastor der parochie en de 
geestelijkheid kwamen liet lijk lichten. Voor het 
huis der misdaad verdrong zich eene talrijke 
menigte. Verscheidene leden der familie en ruim 
150 personen, vrienden en geburen van Hendrik 
Parmentier, volgden het lijk. De kerk was opge
kropt met volk. Na den lijkdienst sloeg de treurige 
stoet den weg in naar ’t Sint-Janskerkhof, waar 
de begrafenis plaats had.

Het parket van Kortrijk zet steeds ieverig 
’t onderzoek voort. Men is nu verzekerd dat 
Arthur V erstraete, neef van Parmentier, zaterdag 
eene reiskaart genomen heeft voor Roebaais, 
Het is de portier der wachtzaal van 3eklas, te 
Kortrijk, die den vermoedelijken dader vrijdag 
bij zijn vertrek met den exprestrein van Moes- 
kroen herkend heeft. Hendrik Parm entier, die
71 jaar oud was, stond op het punt te trouwen 
met eene jonge dochter van 31 jaar toen over 
ongeveer veertien dagen deze schielijk stierf. 
Deze zonderlinge omstandigheid wordt druk 
besproken.

W ytschaete. — Eene wreede moord heeft 
gansch deze gemeente en geheel den omtrek in

opschudding gebracht. Dr De Burghgraeve,
60 jaa r oud, jongman, wonende nabij de dorp- 
plaats, te Wytschaete, werd vrijdag morgend 
vermoord gevonden in zijne woning.

De briefdrager die zijne ronde deed, stak de 
brieven en de papieren voor den doktor bestemd 
in de brievenbus van het woonhuis, doch besta
tigde met verwondering dat de brievenbus daags 
te voren niet gelicht geweest was en nog geheel 
vol was. De briefdrager, een ongeluk vermoe
dende, haalde hulp in. Bij middel van eene ladder 
keek men door het opperiucht der ingangpoort; 
in den gang van het huis zag men den doktor in 
eenen plas bloed uitgestrekt liggen.

Het parket van Yperen werd aanstonds verwit
tigd en kwam donderdag namiddag tèn 4 1/2 ure 
ter plaats. Het lijk van den doktor droeg aan 
den hals vreeseüjke wonden, toegebracht met 
eenen beitel. De strotslagader was doorgesneden. 
Geheel het huis was in wanorde en al het geld en 
kostbaarheden waren gestolen. De gendarmerie 
van Yperen, onder het bevel van den luitenant 
Serlez, zoekt de daders op ; men denkt op hun 
spoor te zijn. De woning van den doktor staat 
nabij de dorpplaats, doch op eenige meters 
afstand van alle andere woningen ; niemand 
heeft iets gehoord noch gezien.

De doktor woonde geheel alleen, zonder knecht 
noch dienstmeid, hij leefde geheel eigenaardig. 
Geheel de streek door was hij gekend als een rare 
man, die vuil en slordig aangedaan, geene 
betrekking had met gelijk wie en geheel afzon
derlijk leefde. Vele menschen uit het nabijgelegen 
noorden van Frankrijk kwamen hem raadplegen.

Geweldige ontploffing te  Laeken. -> De jacht 
Oyouki, in Amerika gemaakt, hoort toe aan den 
heer notaris Van Halteren, van Brussel. Bij 
middel van gazoüne wordt het in beweging 
gebracht.

De tegenwoordige eigenaar kocht het aan voor 
de som van 20,000 fr.

Het vaartuig wordt bewaakt en bestierd door 
den matroos Jaak Bosgaert, die er kapitein en 
de stoker-machinist van is.

Vrijdag schreef Bosgaert, geboortig van A nt
werpen, aan zijne vrouw om haar te verzoeken 
hem te Brussel te vervoegen.

Zaterdag morgend kwam de vrouw inderdaad 
te Laeken toe en nam plaats op het jacht, aan de 
Twee-Bruggen, alwaar het den winter zou 
doorbrengen.

In den namiddag begaf Bosgaert zich naar de 
stad om er de noodige hoeveelheid gazoline aan 
te koopen voor het vullen der vergaarbakken 
welke bijna ledig waren.

Rond 4 uren keerde hij weer en geholpen door 
zijne vrouw goot hij het vocht in de bakken over. 
Dit werk was bijna geëindigd, wanneer, ten 6 ure
10 m. stipt, eene geweldige ontploffing plaats 
had : een der vergaarbakken stond in brand.

In een oogwenk, werden de echtgenooten 
Bosgaert door vlammen omringd; *

Hunne kleederen hadden vuur gevat en er bleef' 
hun niets over dan zich te redden met in het 
water te springen, ’t Is hetgene zij dan ook 
deden.

Schier op het hetzelfde oogenblik, ontploften 
de andere vergaarbakken.

De vlammen, die zeer hoog sloegen en de ware 
donderslagen waarmede de ontploffingen ge
paard gingen, deden onmiddelijk een groot getal 
personen op het tooneel der ramp snellen.

Beide drenkelingen werden naar eene apotheek 
op de Koninginnelaan overgebracht waar de 
eerste zorgen hun werden toegedieud.

Jaak Bosgaert werd de ergste verbrand : zijn 
aangezicht en zijne handen vertoonen m aar eene 
wonde, zijn haar, zijne wenkbrauwen en zijne 
knevels werden gedeeltelijk door de vlammen 
verslonden.

Minder erg zijn de brandwonden van zijne 
vrouw, ofschoon ook heur haar de prooi werd 
van het vuur. Nadat het echtpaar de noodige 
zorgen ontvangen had, werd het overgevoerd naar 
de woning vau M. den notaris Van Halteren.

Intusschen had het vuur met eene verbazende 
snelheid geheel het jacht aangetast en het vaar
tuig was welhaast een vuurpoel. De pompiers van 
Laeken bevonden zich zoo spoedig mogelijk op

verb li jf  te nemen, waar hij een lief huis, n ie tte  
groot, te huren wist, dat overheerlijk tot hunnen 
staat en rang zou passen.

En de jongelieden, zeer verheugd, hadden toe
gestemd, en hadden het huis betrokken, door 
hunnen ouden vriend aangeduid.

Met de drie duizend franken, het legaat van de 
overledene moei, mevrouw Fremont, dat Fritz bij 
Notaris Durval, opvolger van notaris Staesen, had 
ontvangen, kocht men de noodige en nog ontbre
kende meubelen en benoodigheden om hunne 
nieuwe woning te versieren en weldra verlieten 
beiden de plaatsen, die van hun lijden en strijden 
hadden getuige geweest en de goede kleermaker 
Da\ids en zijne Elisabeth, die, van ’t weenen over 
’t droevig afscheid, geen woord konden uitten.

De heer Van Weelen had den jongen schilder 
den prijs voor zijn gewrocht betaald en er was 
bedongen geworden, dat de schilderij Avondrust 
tot aan de sluiting in de tentoonstelling blijven 
zou, met de melding dat ze was verkocht.

De kunstschilder woonde nu in de nieuwe wo
ning reeds ettelijke weken met zijne lieve zuster 
saam, die nu het muziek slechts voor haar zelven 
oefende ea :;eene lessen meer geven moest.

Ja , eene meid was gelast geworden met ’t ver
richten van het huiswerk en de gelukkige Regina 
mocht nu hare dagen genoegelijk slijten en zich 
ten vollen aan de kunst toewijden.

OoU was zij in korten tijd , door de lessen haars 
broeders ingelicht, eene bekwame schilderes ge
worden, die reeds lieve tafereeltjes, to t verbazing 
van haren ouden vriend, op het doek kon malen.

En ’t was dat gelukkig tweetal dat de vuige 
booswicht, die eertijds voor moord noch diefstal 
was achteruit geweken, wilde ongelukkig en ram p
zalig maken.

’t Was dat reine en onschuldige meisje, dat 
twintigjarig deugdzaam kind, dat R obrechtS a- 
bran, die eens haar erfdeel stool, verleiden 
wilde.

’t Was zij wie het de wedding gold !... Binnen 
eene maand 1 had de wellusteling gezegd, binnen 
eene maand zou hij haar bezitten en daar zijne 
eer, dacht hij, zijns eigenliefde in ’t  spel waren 
betrokken, zou hij alles aanwenden, alle pogin
gen van verleiding in ’t werk stellen, om hare 
deugd te rooven en haar voor altijd te verderven.

En de booze kerel, niet tevreden, vroeger het 
erfdeel dat de twee weezen rechtmatig toekwam, 
door vuige misdaad te hebben bekomen — het 
valsche testament, in de papieren van den verhan- 
genen notaris gevonden, had hem erfgenaam der 
rijke mevrouw Fremont gemaakt, wier verre neef 
hij was — die thans rijke en gevierde schurk zou 
nu ook het kostelijkste belagen dat het arme kind 
bezat!...

Hare eer en deugd, o gruw el!
En zou het onnoozel meisje, dat de wereld met 

kend^ en van hare boosheid en hare strikken 
onbewust was, zou Regina kunnen wederstaan 1... 
Zou zij het getal dier ongelukkigen vermeerderen, 
die door wulpsche en ontaarde schelmen zoo ta l
rijk worden verleid en verdorven, en soms een 
droeve dood in de kille rivier of in den wrangen 
giftbeker zoeken !... terwijl de snoode verleider, 
de heJsche wellusteling, door de wet ongestraft en

het tooneel van deze verschrikkelijke ramp. Men 
beproefde het, op eenen grooten afstand, met 
water te begieten, want men vreesde elk oogen
blik het vaartuig in de lucht te zien springen ; 
doch het vuur scheen feller te woeden naarmate 
men het met water besproeide.

Hemelhoog verhieven zich de vlammen welke 
uit de jacht sloegen en verspreidden eene akelige 
helderheid in gansch den omtrek. Aanzienlijk 
was dan ook de menigte nieuwsgierigen welke op 
de brug en aan de beide oever» der vaart samen
stroomde.

Deze vreeselijke brand zou nog lang geduurd 
hebben, hadde M. Bockstael, burgemeester, niet 
bevolen de jacht te doen zinken.

Aarde en steenen werden nu op het brandende 
vaartuig geworpen, totdat het eindelijk in de 
diepte zonk onder het gewicht der vracht.

Het was alsdan 7 1/2 uren.
De wezentlijku oorzaak van deze ramp is nog 

niet gekend.
De toestand van Jaak Bosgaert is zoo gevaar

lijk, dat hij nog niet heelt kunnen antwoorden 
op de vragen welke hem desaangaando werden 
gesteld.

— Werkman in stukken gereden. Maandag 
avond, 7 1/2 uren, vertrok de werkman Victor 
Verpaert, in dienst van den ijzerweg, naar 
Ledeghem. Twee uren later kwam het vreeselijk 
nieuws toe, dat hij door den trein uit Meenen, 
aan den Kezelberg, in stukken werd gereden.

De ongelukkige laat eene vrouw en twee kinde
ren achter.

— Rumbeke. Maandag, om drie ure namiddag 
is het kruis op den top der naald geplant gewor
den, een zeer gevaarlijk en moeilijk werk. Eene 
groote menigte nieuwsgierigen woonden deze 
bewerking bij.

STERFGEVALLEN.
De baron ’t  Kint de Roodenbeke, gewezen voor

zitter van den Senaat, is dinsdag overleden. In 
1847 was hij gekozen geweest tot volksvertegen
woordiger, en van 1862 tot de laatste kiozing heelt 
hij het arrondissement Eecloo in den Senaat ver
tegenwoordigd. De betreurde overledene heeft 
groote diensten bewezen aan het land en aan de 
katholieke zaak ; ook op maatschappelijk gebied 
heeft hij veel goeds tot stand gebracht, onder 
ander in zijne hoedanigheid van voorzitter der 
bestendige commissie der maatschappijen van on- 
derhngen b i js ta g .

G eestelijke benoem ingen.
Mgr. de Bisschop van Brugge heeft benoemd.
Pastoor-deken te Thielt, E. H. Busschaert, 

pastor van St Pieters te Yper.
Pastor van St Pieters te Yper. E. U. Vand^r-

meersch, pastor van St Walburga te Veurne.
Pastor van St W alburga, te Veurne, E . H. 

Vermeulen, onderpastor van St-Maertens, te 
Kortrijk.

Pastor te Reninghe, in vervanging van E. H. 
Decuypere, ontslaggever, E. H. Verschelde, 
pastor te Schoore.

Pastor de Caster, E. H. Dierickx, onderpastor 
van St-Jacobs te Brugge.

Pastor te Schoore, E. H. Sinnave, onderpastor 
te Elverdinghe.

Onderpastor van St-Jacobs, te Brugge, E. H. 
Perquy, onderpastor te O udenburg;

Onderpastor te Oudenburg, E. H. Lelieur,
onderpastor te Veldeghem;

Onderpastor te Elverdinghe, E. II. Storme,
professor in ’t collegie van Meenen ;

Onderpastor te Ghistel, E . H. Van Hoonacker, 
professor in ’t Klein Seminarie van Rousselare ;

Onderpastor te Veldeghem, E. H. Van Eecke, 
onderpastor te Ghistel.

Onderpastor in St-Maertens, te Kortrijk, de 
E. H.Van Hee, onderpastoor te Anseghem, en tot 
onderpastor in déze laatste parochie, de E. H. van 
den Hemele, coadjutor van den E. H. Staelens, 
onderpastor te Moorseele.

door de toegevende wereld verschoond, ongehin
derd nieuwe slachtoffers, nieuw voedsel voor zij
nen schandigen drift mag zoeken !

X. — Hoe Sabran van zijne verleiding 
thu is kwam.

De jonge baron Hector de Sandrieux was in 
zijn hotel in een luisterlijk kabinet gezeten en las, 
onachtzaam in zijnen zetel achterover geleund, 
een parijzer nieuwsblad, terwijl hij de blauwe 
rookwolken van eene lekkere havanasigaar lustig 
deed omhooge vliegen.

’t Was een jongeling van rond de dertig jaren, 
rank van gestalte en met een wezen waarop ver
waandheid en trots te lezen stonden en dat reeds 
de sporen droeg van de verwoesting, die slemp
partij en nachtvermaak veroorzaken.

Hij werd in zijne lezing gestoord door de komst 
van eenen vriend, die door den dienstknecht als 
heer Robrecht Sabran werd aangekondigd.

Gezwind stond den baron uit zijnen zetel op en 
trad  den binnenkomende te gemoet, wien hij met 
vuur de handen drukte en eene zitplaats aanbood.

— Wat geluk u te zien, R obrecht! riep hij 
vreugdig uit. Zet u neer en proef eens van mijne 
fijne havanasigaren, die ik over eenige dagen re
gelrecht uit Cuba kreeg !

En hij stak zijnen gast het kistje toe.
— Ik heb geen lust to t rooken, Hector, morde 

de bezoeker, ik heb het hoold gansch verward !
— P ar bleu ! Robrecht, wat raast gij !... is er 

een ongeluk gebeurd ?.. of...
Wordt voortgeeet.



BEURSOVERZICHT
van 8 N ovem ber 1900.

De week is zeer goed begonnen voor ODze inter
nationale markt. De tijding dat de Spannsche 
regeering maatregelen genomen had om de be
weging der Carlisten legen te  houden, heelt een 
gunstig uitwerksel gehad. De munt toestaud is 
ook bevredigend; zoodat onze termijnveiling tot 
stijgen gestemd is. bpaansche Buitenlandsche
67 1/8; Brazilië 61 3/4; Metropoluain 560; 
Parisienne 267; Saragosse 262,50.

Op de kontantveiling hebben de zaken de be
drijvigheid niet aangenomen die men bij het 
vervallen van november van haar mochten ver
wachten. De rente wordt aan 95, 95,20 en aan 
94,95 verhandeld. De stadsloten blijvea kalm en 
leveren mets buitengewoon op. De bankaktiën 
worden verschilhg gehandeld. Africaine aan 120 
en aan 64; overzeesche 517,50 en 211,50; Caisse 
deR eports 840; kap Nationale Financière aan 
220. Zooals naar gewoonte maakt de Congospoor- 
weg ophef aan 2255 en aan 9850. Réunis451. De 
tramwegen worden goed bewerkt, zonder dat de 
koersen nochtans merkelijk veranderd zijn. 
Antwerpen 103,75 38,50 en 43,50; Brusselsche 
427,50; 420 en 300. Keulen 215,50; In ternati
onale de Tramways betracht aan 250 en aan 156. 
De rubriek der inetaalwaarden levert betere koer
sen op. Staalsm. (aciénes) van Antwerpen aan 
188,25. Aumez-Friede noteert 420, Monceau-St. 
F:acre 620 en 565; Providence 3100; Ougrie 
mariyagel200. De koolmijnen zijn reeds met 
logheid gedrukt : Bois d’ Avroy 645; Concorde 
1550; Gosson Lagasse 1355; Réunis de Charleroi
1152,50. De zinkwaarden ondergaan den ongun- 
stigen invloed van de lage prijzen van het zink- 
metaal. Asturienne 5450; Nebida 1365. Niets 
is onder de glaswaarden aan te stippen, onder de 
verlichtingswaarden noteert de C” int". d’Electri- 
cité d’Auvers 94,50.

Weinig verandering onder de verscheidene. 
Men verhandelt de Industrielle de Belgique aan 
40 alsopr. aand. Prahova bekomt goede koetsen 
aan 106.50. Koloniale, Commeice et Industrie 
3400, gew. Katanga 1225; gew. Haut-Corigo
3022,50 geW. Lomani 2175, Statu quo onder de 
vreemde «aarde. Silésie 1396, Méiarllurgique 
Roumaiue aan 346, Dieprovienne 3317.50

Voor alle nadere inlichtingen kunnen onze 
lezers zich wenden tot den H. L. Vandekerkhove, 
wisselagent bij de Beurs van Brussel, bestuurder 
van het « Financiènllad » 55A,Leuvensche steen' 
weg, Brussel. Telefoon 4026. Telegratadres 
Kerkhove Beurs Brussel. Postzegels bij te voegen 
voor de antwoorden.

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

396. Leon Seghers, zv. Dieudonné en Schepens 
Marie. — 397. Pierre Demuynck, zv. Joseph en 
Deschryvere Julie. — 398. Zulma Laridon, dv 
Camille en Vandenbulcke Sylvie. — 399. Michel 
Maes, zv. .Joannes en Persoon Maria. — 400. Elisa 
Vandewalle, dv. Jules en Devos Louise. — 401. 
Pierre Coltenie, zv. Laurent en Vanrenterghem 
Julia. — 402. Cyrille Bouckaert, zv. Henri en 
Vankeirsbilck Sylvie.

S T E R F  G E  V A L L E N :
29c. Brtino Vanmarcke, landb. 79 j. zv. Petrus 

en  V a n  Neirynck Amelia Sophie. — 296. Arthur 
Demuynck, 16 m. zv. Francois en D’Haene I’hilo- 
mena, Rousselarestr. — 297. August Defauw, 
2m . zv. L e o n  en Pieters Virginie, Krekelstr. — 
298. Jules Vanbeylen, werkm. 40 j. echtg. Her
man Sylvie, Gentstr. — 299. Clothilde Casier, 
borstelmaakst. 17 1/2 j. dv. Henri en Depickere 
Maria, Kortrijkstr. ,

H U W E L I J K E N :
87. Henri Schoonjans, smid 29 j .  en Mathildo 

Deprez, fabriekwerkst. 38 j. — 88. Lifardus Van- 
daele, schoenm. 23 j. en Theresia Callens, bottin- 
nenstekster 33 j .

SCHEEPVAART van ISEGHEM.
Le canal de Roulers, van Frans Maes met 

allerlei waren voor verscheidene. — De jonge 
August, met kolen voor Francois Decaignie. — 
De stad Rousselare, van Edmond Debreucquere 
met allerlei waren voor vercheidene. — Le 
Jeune Gustave, van Goblet met kolen voor 
Charles Verstraete. — Mathilde, met zaad voor 
Dassouville (Lendelede.) — Les 2 Frère», van 
Alions Lateur met bouwstoffen voor Fran^ois 
Decaignie.

WISSELKANTOOR ’

Pierre MAELFEYT-DE SMEDT
1, E ierm ark t. BRUGGE.

h u lp b u ree l:
4 0 ,  M ark tstraat te I S E G H E M .

Bestuurder : J U L E S  R Y S E N A E R .

STAD ISEGHEM.

B E R I C H T
De gemeenteraad der stad Iseghem, in zitting 

van 9 Mei laatsleden, besloten hebbende eene 
leening aan te gaan brengt ter kennis der 
belanghebbenden dat er ten kantoore van den 
Heer Stadsontvanger, Kloosterstraat, n° 1, tot 
22 November naastkomende kennis kan genomen 

«. worden van de voorwaarden dezer ontworpene

leening eu dat daar ook alle voorstellen van deel
neming mogen gedaan worden.

Het kantoor van den Stadsontvanger is open 
alle Donderdagen van 2 tot 4 ure namiddag en 
de Zaterdagen van 9 tot 12 ure voormiddag en 
en van 2 tot 4 ure namiddag.

Iseghem, den 2 November 1900.
Bij bevel : Burgemeester en Schepen,

De Sekretaris, V. Vanden Bogaerde.
A. Werbrouck.

Stad ISEGHEM.

BERICHT.

Ouderdomspensioenen.
De Burgemeester der Stad Iseghem, brengt ter 

kennis der belanghebbenden dat, te rekenen van 
Maandag 19 November toekomende, men zich 
mag aanbieden ten bureele van den burgerstand 
op alle werkdagen van 9 tot 12 ure en van 2 tot 5 
ure namiddag,ten einde zich aan te geven tot het 
bekomen van het pensioen toegekend aan de 
ouderlingen van beide geslachten, die den ouder
dom van 65 jaren bereikt hebben.

Zij zullen daar alle de noodige inlichtingen en 
gedrukten bekomen voor hunne aanvraag te doen. 
De bezitters van een trouwboekje worden verzocht 
hetzelve mede te brengen.

Iseghem den 8 November 1900.
De Burgemeester,

V. VANDEN BOGAERDE.

Studie van Mtcr Alfons DE BRABANT 
Notaris te Ingelmunster.

INSTEL op DONDERDAG 29 NOVEMBER 
en OVERSLAG op DONDERDAG 13 DECEM
BER 1900, telkens om 1 ure, te Ingelmunster, in 
De Kroon, van de volgende goederen allen 
gelegen te

Ingelm unster Sectie B.
I.

Eene prachtige t-n allerbeste

H O F S T E D E
groot volgens titels 13 h 92 a 30 c en volgens mee
ting 13 h 49 a 40 c. Verdeeld in 10 Koopen en 
gebruikt zonder pacht door Pieter Wallays, mits
2,200 fr. ’s jaars.

II.

Een goed HOFSTEDEKE, groot volgens mee
ting 1 h 03 a 20 c, gebruikt zonder pacht door 
Pieter Sabbe, mits 250 fr. ’s jaars.

III.
Een WOONHUIS groot 17 a 80 c, onbewoond.

IV.
DRIE WOONHUIZEN met LAND on BOUW

GROND, groot 99 aren. Verdeeld in 4 Koopen en 
gebruikt door verscheidene zonder pacht mits de 
som van 386 fr. ’s jaars.
1/2 ”/„ instelpenning. — Recht van samenvoeging.

Inlichtingen en plakbrieven te bekomen bij den 
Notaris DE BRABANT.

Studie van de notarissen
De Brabant, te Ingelmunster en 

Maertens, te Moorsecle.

INSTEL op MAANDAG 19 NOVEMBER. 
OVERSLAG op MAANDAG 26 NOVEMBER,
1900, om 2 ure namiddag, in « Den zw arten 
Leeuw » te Ingelmunster plaats, van :

Gemeente INGELMUNSTER S“° B
Een welbebouwd en goed

HOFSTEDEKE
m e t  Z A A IL A N D , groot 86 aren 41 centiaren 
Verdeeld in 4 koopen gebruikt zonder pacht door 
Jean Demasure, mits 213. fr. ’s jaars, ingegaan 
met November.
1j2 °/0 Instelpenning — Recht van samenvoeging. 

IN DE KLOKKE

-A. J D e la n n o y-S a m yn
bij de Kerk, ISEGHEM,

heeft de eer het publiek kenbaar te maken, dat 
hij geheel het wintersaizoen zal voorzien zijn 
van een schoon assortim ent w interstoffen, ge
maakte en ongemaakte; een schoon assortim ent 
van pardessus, te beginnen van 12 fr.; een groote 
keus van cabans, voor mannen, vrouwen en 
kinderen, te beginnen van 2,50 fr.; groote keus 
van wintercostum en, aan zeer genadigen prijzen; 
schoone kapm antels van 18 tot 40 fr.

Vaste prijs. — Trouwe bediening. — 
Ónmogelijke konkurrentie.

0AGES3
na

In « S ©
VOLLEDIGE 

6 EHEZ/N 8

eocr ton ELIXIR SMffNCENTIUS\ Pi®®
E tnlg b l j to n d tr  reroorlooTd m iddel.

Voor m l i c h t i x  ch te fcovragen bij 
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GUiNET, Apoteker-Chimiit, 1, Pastig» Saulnltr, Parli*. 
Algemeen Depot : G i l .  D B L A O R E ,  B r u n J i n .IN ALLE ftPOTIKIN. — VlUtHhrlft FrtDtO.

Depot in de apotheek A. Rodenbach, 
groote Markt, Iseghem .

Men vraagt een meisje voor het 
kleermaken te leeren bij De Busschere Zusters, 
St. Hiloniusstraat.

Men vraagt een bekwame Snijder 
alsook V rouw werkers voor ge
naaid werk, bij Remi Coolrnan - Sam aey , 
schoenfabrikant THOUROUT. — Goed loon en 
standvastig werk.

Kongo Wapens
Provinciale Tentoonstelling

Defshoogste belooning (gouden medalie) voor 
de .Jachtgeweren, verbodene en de lading kar- 
doez)n.

Gaveren met één schot, te beginnen van 12 fr.
— 1 fr. — de schoonste 28 fr. Ladende langs 
de s,aartschroef (culasse.)

Geweren met 2 schoten, te beginnen van 37.50 
tot <00 fr. Lading kardoezen, onmogelijk beter 
te maken. Voor proef gedaan, op 25 geweer
schoten, 2ü stukken zijn gevallen 

Engclsch goeder.
Draaipistolen « revolvers » bijzonderlijk voor 

heihuis en de koloniën vervaardigd.
J O N N A E R T ,

W A P E N F A B R IK A N T ,

VOGELMARKT, 2, GENT.

Markt van ISEGHEM 10 Nov.
Boter per kilo fr. 2,30 a 2,50
Eieren per 26 2,86 a 3,38

3 Nov.
2,40 a 2.55 
2,86 a 3,12

TAARTEBAK
ZONDAG 11 NOVEMBER

in Café Léopold, bij Leon Verschoore. 
Rousselarestraat.

Au Rivage, bij Emile Deldaele, Brugstraat.

ZONDAG 18 NOVEMBER
ln  Becelaarshof, bij Constant Guillemyn.

In De Vylstake, bij Jean Linseele-Azou, 
Slabbaardstraat.

l n  Groeningen, bij Constant Dumoulin.

ZONDAG 2 DECEMBER
bij Gustaf De Bruyne, Prinsenhof.

LEO HIHNAERT, ln  den Tram, de Pélichy- 
straat. alhier, beveelt zich aan als B arbier en 
H aarsnijder.

< f i n a n c i e n b l a e TT
Wekelijksch Benrs- en Nijverheidsorgaan,

Brussel, Maria-Theresiastraat, 108, Brussel,  
is een der best ingelichte weekbladen van Ne- 
derlandsch België, behelst 16 18 of 20 blad
zijden en kost slechts T W E E  Irank per jaar.

ABONNEMENT.
Prijs : Van heden af tot l e,en Januari 1902 

(dus voor het jaar 1901). met de kostelooze pre- 
miën Memento van den kapitalist, en Prachtige 
Congoka&rt in 7 kleuren, groot 0m 95 l m 26, 
twee frank.

Groote Stoom verw erij

J u l v r o u w  E. R E N IB R
33, Marktstraat, 33

I S E G H E M .
r

Verwerij volgens staal van alle slach van 
gemaakte kleedingstukken van 

alle kleuren.
Bijzonder zw art voor rouw e.

Wassching in ’t drooge van
bal- en soiréecostuimen en alle slach van

bleeke en gekleurde toiletten.
In H nieuw wasschen van gordijnen, stors, 

tapijten, carpetten, wolle sargien enz.
Man begeeft zich ten huize voor het afdoen 

der stoffen van zetels, stoelen, enz.
Goed bezorgd werk. P rijzen  beneden 

a lle  concurrentie.
Groote keus van bloemenmanden, vazen 

en posturen en alle andere fantaisie 
artikelen voor cadeaux.

Aan zeer genadige prijzen.

FABRIEK VAN COLS, 
M anchetten, H em den en Pelleterien .

Groote h u s  van winter artikelen 
in alle slach van vellen.

Cols, M anchetten en Hemden op maat.

Jules Lafaut-Lahousse,
l i j  de kerk, ISEGHEM.

Het huis gelast zich met de herstellingen en verande
ringen van Pelleterien, aan genadige prijzen.

W e l Opgelet!
Mr en Mm8 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 huis 
tot huis rondgaan om werk af te smeeken het zij 
oud of jong de zelfde naam dragende of niet in 
geen commercialen betrekiug mede zijn dat Mr en 
M‘»« Maurice MEIER geen gebruik maken van 
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 huis van Dentist te 
Kortrijk wat gesticht is in (1884) die in Kortrijk 
komt voor Mr en M,no 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 Mm‘ MAURICE MEIER.

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

V E R B E T E R I N G
op het gebied van

ASPBALT-DAKPAPIER.
Duresco Dakpapier en Dnresco Pap

uit de fabriek van J. STEINDLER & C° te Aliona
Bekroond Wereldtentoonstelling 1895, Amsterdam.

DURESCO DAKPAPIER is de beste, duurzaamste en 
goedkoopste dakbedekking van den tegenwoordigen tijd, 
is geheel zand- en steenvrij, zeer glad en buigzaam, waar
door het beschadigen bij overloopen geheel wordt voor
komen. Tevens heeft het dit groote voordeel, dat het 
slechts om de vijf jaren geteerd behoeft te worden, terwijl 
dit bij alle andere soorten ieder jaar noodzakelijk is. Een 
Een groote besparing dus aan materiaal en werkloon. 
Bij goede behandeling en bestrijking met Duresco PAP 
geven wij 20 jaar garantie. Het Dnresco Dakpapier is 
zonder Concurens en voor Belgie en andere landen wettig 
gedeponeerd door de Staat. Men hoede zich voor namaak
sel. Dit dakpapier heeft geene gelijkheid met den Paper- 
Exelcior. De ALLEEN VERKOOP hiervan hebben wij 
voor Isegheni en omstreken uitsluitend opgedragen aan 
den Heer Alidor VANDEWALLE , handelaar in kolen en 
bouwstoffen, bij wien geregeld in voorraad is en alle 
inlichtingen geerne verstrekt worden. Getuigschriften en 
prospectussen liggen ter inzage. Monsters en prijscouranten 
woraen op aanvrage gratis toegezonden.

J. S T E I N D L E R  & G \ te Altcna.
N. B. Bij denzelfden is ook te bekomen DURESCOPAP, 

tot het besmeeren van dit papier, alsook CARBOLINEÜM 
voor hout te teeren. Deze materie is uitmuntend en nit- 
sluitelijk geschikt to t het bewaren van alle hout.

Te bekomen bij

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

Albums voor portre tten  en postkaarten. — 
Juweel- en Naaidozen. — Kaders voor portre t
ten. — Porteinonnaies en Portefeuilles. — 
Nieuwigheden voor St-Nikolaas en Nieuwjaar- 
geschenken. — Bureel- en Schoolgerief.

BEET jDKAARTEN,
(Cartes postales illustrées) 

van Iseghem en ’t  omliggende. 11 stuks voor 0,50f.

Gekleurde kaarten van de bijzonderste streken 
van België.

Groote Keus van
Muziek voor piano, zang, viool, violoncelle, 

mandoline, harmonie en fanfanren. - Solos, Duos, 
enz. voor alle slach van instrumenten.

Bijzondere keus voor scholen 
en pensionaten. — K erkm uziek.

Muziekpapier van alle slach.

Steenhouwerij Delcourt-Gits
opvolger

GAMIEL SPRIET
S ta tiestraat, N° 6, ISEGHEM.

Groote keus van Schouwen, van 
inlandsche en vreemde marmers, in alle 
prijzen.

Rauwen, gezaagden en bewerkten 
Arduin, in alle soorten en afmetingen, 
voor gebouwen, kunstwerken en graf- | 
zerken volgens keus en teekening.

Opkuischen en in ’t nieuw herstellen [ 
van oude grafzerken,

Plaatsing en levering van ijzeren j 
kruisen en afsluitingen.

Alle slach van Bouwm aterialen, als: j  
Pleister, Ciment en Kalk, Vloeren in [ 
marmer, ceramiek en gebakken aarde, 
Vloersteenen voor trottoirs, effene glei- | 
ersche en gekoleurde tichels, grèsbuizen | 
in alle vormen en afmetingen, en 
baksteen van Waterloo in verschillige 
grootten.
Genadige prijzen.

Spoedige bediening.



Josepli M a m ü - V a i i  C raen ,
Apotheker 

M arkstraat, ISEGHEM.

Pink Pillen. — Emulsiou Schott. —■ Elixir 
Vincent. — Hoestpillen. — Reukolie voor ’t haar. 
— Zeem. — Traan.

Bijzondere geneesmiddels voor de duiven.

Instrum enten en M uziekhandel.

Julien Clement-Clement
K erkplaats, ISEGHEM.

PIANOS der beste Belgische, Fransche en 
Duitsche fabrieken.

Echte NAPELSCHE MANDOLINEN van 
a f  20 fr.

Studie VIOLEN 3/4 en concert violen. 
MUZIEKDOZEN. — Kalliopes, Symphoniums, 

Polyphons.
AKKOORDCmiERS en C1THERHARPEN. 

Toebehoorten voor instrumenten.
M U ZIEK.

Waarborg. — Groot gemak van betaling. 
A kkoordzetting .

jü u l iu  i i j p É I
g e s t i c h t  in  1861,

1. SPAARKAS. Intrest aan drie en 
een vierde ten honderd tot .>000 ir.

2. Uitgifte van obligatien met zes- 
maandeiijksche intrestcoupons aan 
3,60 fr. t.V0; terugbetaling aan pari.

3. Leeningen op onroerende goe
deren.

A qenlschap te Iseghem, ten huize van 
j i l . V E llH A M M E -lM F E .

Jules DE KEYSBR,
Steenhouwer, — M arm erbewerker,

Rouselarestraat, ISEGHEM
heeft de eer hef pub iek kenbaar te maken dat hij 
een magazijn komt te stichten waar alle slacü 
van arduin en marmer ie krijgm  is.

Rauwe, gezaagde en verwerkte steenen in alle 
soorten en afmetingen voor monumenten, ge
bouwen en kunstwerken.

Schouwen in inlandsche en vreemde marmers, 
te beginnen aan 7 frank het stuk.

Specialiteit van grafzerken
op keus en volgens teekening. I jz e re n  kruisen 
in alle modellen. R einiging en herste lling  in 
’t nieuw van oude grafkerken.

Vloeren in ciment, ceram iek en marmer.
V oor declige prijzen. — Verzorgd tv tri:.

J u l e s  V a n  Ï D o o n i o , heeft de 
eer het publiek kenbaar te maken dat hij zich 
komt te stellen als w agenm aker bij zijne ouders 
I. VAN DOORNE-LANNOO, Bosclmolcns, te 
Iseghem . Hij beveelt zich aan voor liet maken 
van camions, verhuiswagens, boerewagens en 
karren, kordewagens, dogcar, eegden, sleep- 
houten, in een woord voor alles wat zijnen stiel 
betreft, in denwelktn hij gned geoefend is. — 
Bezorgd werk. — Goede bediening. — Qonadige 
prijzen. .

Dre

KER.

AANNEMER,
TIMMER & SCHRIJNWERKER,

SCHILDER & GLASW:
S* IIlLONK S3TEAAT, ISEGHEM, A

heeft de eer het publiek kenbaar te maken dat 
bij hem te bekomen is : Alle slach van Y rven 
in poeder, in alle kleuren. — Olie-verf ferste 
qualiteit, kleur op keus, te beginnen aan 1 fr. 
de kilo. — Alle soorten van vernissen voor 
meubels, kisten, en/,, van af 1,40 fr. de liter. — 
Buiten-1 en polisseur vernis, lijnolie, terpentijn, 
droogsel, enz. — Alle slach van borstels. ,

Voordeelige prijzen. — Spoedige bediening. — 
Verzorgd werk.

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

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

en vraagt de ZILTSIROOP en ZILTE- 
ZALF Alfons Desloop-Messiaen.

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

DRUAST,
Poststraat, Brussel.

F lauw e gezondheid
Flauw te van bloed

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

( 3 frank de groote pak 
11 I 1 frank de kleine pak

WORM CROQUETTEN | 10 cent. de croquet 

PURGEER CROQUETTEN \ dü0S van 12

CACAOPOEDER VAN EECKE
gewaarborgd 1 frank de doos

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

te bekomen bij Apothekers R o d e n b a c h  
en Verhamme, Iseghem.

De geneesheer. — Mijn beste heer, ’k heli u 
slechts eenen raad te geven, leg op het gedrelte 
waar ge pijn hebt een pak Thcrmogène. Dit is 
duizendmaal beter dan al de drogerijen en al de 
pleisters. Aarzel niet.

De grooten bijval van den Thermogene heeft 
v e l e  namaaksels doen ontstaan. Eischt altijd  den 
naam Thermogene en het handteekend Vanden 
Broucke & G'°.

Te bekomen bij
F d Blom m e-Loosveldt

Wijngaardstraat, ISEGHEM .

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

Trouwe bediening.

• ̂  van alle landen, zelfs de meest 
Va. . jewone, voor priesterlijke ro* 

pingen van arme kinderen.
-• ' Kostbare godsdienstig*

gedenkenissen in ver
wisseling gegeven» 
x  Viaagt rnlich 

tingen oi

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

Huis van Vertrouwen.

J. D eld a e le -V a n n este
Ardoyesteenweg 48,

R O U S S K L A r t H : .

M agazijn van Schouwen en Grafzerken,
uitvoering van alle werk in marmer en arduin.
r  Schouwgaruituren, in marmer en brons toe
ste llen  voor elektriek  en andere lichten enz. 
enz.

Spoedige bedienicg en genadige prijs.

Te bekomen bij de Gezusters VAlsD E-  
P U T T E , Nieuwstraat, GOEDE BEDDEN IN 
WINDHAAR.

posUe- 
gehs aan het

WENK VAN 
B£TH?.EHEM

Kontten- Moresnet (huik), 
of aau Juffer Buncquaert 
te Cortmibergh (Brabant).

D E

«end

Poeiers  de Cock
zijn erkend, en met 
reden, als het doelma
tigste middel om alle 
maagaandoeningen te 
genezen, den eetlust 
terug te brengen en 
de spijsvertering te 
bevorderen.

Overal 2 frank de doos.

STAUFFER’S MELRBLOEM
(Farine Lactée Stauffer)

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

vlaamsche koeien is.
Dépot in de Apotheek :

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

BELANGRIJK BERICHT.

T A N D E N

■ B . & r  M. MEIER
Bijzondere Chirurgijns Tandmeesters-Specialisten 

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

vereerd  door de geestelijkheid  en de kloosters.

hoek der M oskroenstraat ,  2 K o r t  r i j k .
kunnen geraadpleegd worden voor al wat de tandheelkunde betreft. Genezing voor alle pijnlijke 
tanden: plombeeren der holle tanden; rechtzetten der ongeregelde tauden 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 Mm" 
Maurice MEIER, kan men de hardste spijzfen 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 hat kunsttanden zijn. Mr en Mmo MAURICE MEIER ondernemen ook de 
herstelling van alle mislukte gebijten en vermaken ze volgens hun nieuw stelsel waarvoor zij 
gebreveteerd zijn.

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

Al de kunsttanden en gebijten  kom ende 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 gevang , huis m et k o e tsp o o rt, K ortrijk .

Wekelijksche Markten.
KORTRIJK 5 Nor.

Tarwe heet. fr. 16,75 a 17,00
Rogge . . 11,50 a 12,00
Haver . . 16,00 a 16.50
koolzaadolie lOOk'" 70,00 a 70.50 
Lynzaadolie 100 k" 00,00 a 79.00 
Aardappels . 5,50 a G,00
Boter per 1/2 Kilo 1,24 a 1,27 
Eiers per 25 . 3,40 a 3,45
Suikerijboonen beschik. . 14,50 

id. 1900 . .

29 Oct. 
00.00 a 17.00 
11,50 a 12,00
16.00 a 16.50
71.00 a 71,50
80.00 a 80,50 

0,00 a 5,50 
1,24 a 1,27 
3,34 a 3.53

00,00 a 14,50 
a

Veemarkt Kortrijk 5 Nor. per kiiogr. op voet. 
117 veerzen 1* kw. 0,87 2* kw. 0,— 3*kw. 0,72 

13 ossen 0,88 0 — 0,72
162 koeien 0,82 0 ,— 0,70
42 stieren 0,88 0,— 0,70

ROUSSELARE 8 Nov. 30 Oct.

Zaai tarwe 100 k*. 20,00 a 21,00 
W it.tarwe 100 k -  00,00 a 00,00 
Rogge . . 14,00 a 14.50
Haver . . 15,00 a 16,00
Boonen . . CO,00 a 00,00
Aardappelen . 5,00 a 5,50
Boter per Kilo 2,40 a 2,50 
Eieren per 25 3,40 a 3,60
Suikeryboonen beschik. 15.25 
Suikeryboonen 1901 . a 15,25
Viggens . . 15,00 a 25,25
koolzaadolie IOC k°* 00,00 a 69,00
Lynzaadolie 100 00,00 a 79,50

DEYNZE 7 Nov.
Aardappelen 100 k. 4,00 a 5,00 
Boter per kilo 2,30 a 2,70
Eieren de 26 . 3,24 a 3,42
Hespe de kilo 1,65 a 1,70
Viggens . . 25,00 a 35,00
zwijngelkal.100k. 1 kw. 25,00 a 30,00 

2* kw. 20,00 a 25,00 
,  3* kw. 15,00 a 20,00
,  4" kw. 10,00 a 10,00

THIELT 25 Oct.
Tarwe den hectol. . 14,50
Roode Tarwe . a 12,50
Rogge . . — a 10,50
Haver 100 kilos . . 15 00
Boekweit . . • 00,00
Vlas de 3 kilos . . 3,75
Kroten . . . .  00,00 
Aardappelen 100 kilos. . 5,00
Boter de kilo . . 2,50
Eieren de 25 . . 3,10
Verkens ’t stuk. 00.00 a 30,00 
Hespe de kilo . 1,55

WAREGHEM 3 Nov.

20.00 a
16.00 a
13.50 a
14.50 a 

, a
4.50 a
2.50 a
2,70 a

00,00 a 
i a

15.00 a 
i a

00,00 a

21,00
16,50
14.00
15.00

5.00 
2,60
3.00

15.00 
15,25
23.00
71.00
80.00

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

3,75 a

» 2*
n 3* x

Werk per kilo 
Aardappelen 
Boter per kilo

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
5,50 

2,52 a 2,83

17 Oct.
4.00 a 5,00 
2.60 a 2,80 
2,63 a 2,81
1.50 a 1,60

25.00 a 33,00
20.00 a 25,00
15.00 a 20,00
10.00 a 15,00
8.00 a 10,00 
20 Sept.

13.25 
12,00
10.25 
16,50 
00,OU

3,50 
00,00 

5,00 
. a 2,50 

3,10 
, a 30,00 

1,55 
27 Oct.

1.50 a 1,60
1,45
1.35
0,55
5,00
2,52

AUDENAERDE 8 Nov.
Rogge . . . 00,00
Haver . . . 00,00
Aardappelen per 100 k. 6,25 
Boter de kilo . . a 2,45
Eieren per 25 . . 3,17
Verkens . . . 24,25
Konijnen . . . 2,75
Hespe de kilo . . 1,53

LEUVEN 6 Nov.
Zaaitarwe 100 k. 16,50 a 15.50
Oude tarwe - a 00,00
Rogge 14,50 a 13,50

ti handels . . a 14,00
Haver . . a 15.00

# voor brouwers 00.00 a 15.50
Geerst nieuw 17.00 a 16.50
Tarwebloem . 00.00 a 22.00
Tarwezemelen . . 12.00
Koolzaadolie per hectol. 69.00 

n geklaarde 72.00-' 
Lijnzaadolie . . . 75 00
Koolzaad . 00.00 a 00.00
Lijnzaad . . . 00.00
Klaverzaad n. k.00,00 a 00,00
Koolzaadkoeken 00.00 a 14.50
Lijnzaadkoeken
Aardappelen 
Strooi • ;
Hooi
Boter per kilo 
Eieren de 26

00.00 a 20.50 
. 5.50 a 6,00 
. . a 4.00 
. 7,50 a 8.00 

. 2,30

. 2,70

1,35 a 
1,20 a
0,50 a
3.00 a
2,18 a 

18 Oct. 
a 00,00 
a ,

, a 6,75 
a 2,72 
a 2,63 
a 25,00 
a 2,70 
a 1,50 

9 Nov.
16.50 a 15,50 

a Oo.OO
14.50 a 13.50 
00,00 a 14,00 
00,00 a 15.00 
00,00 a 15,50
17.00 a 16,50

22,00 
12,00
72.00
75.00
78.00 

a 00,00
00,00 

00,00 a 00,00 
00,00 a 14,50 
00,00 a 20,50 

, a 6,00 
, a 4,00 

7,50 a 8,00 
2.45 
3 00

00,00

Veemarkt Antwerpen 5 Nov,
30 ossen 1* kw. 0.94 a 0.74 

113 koeien 0.00 0.00
40 veerzen 0.90 0.70
14 stieren 0.83 0.63
13 kalveren 1.06 0.86

Beurs van Brussel 8 Nov.

Belgische 3 p. c. 1 s 95,— 
3 p c. 2 s 95,20 

, 3 p c. 3 a 95,—
Annuiteiten 4 1/2 

4ts 000,00 
93,00

Geinèentekr. 4 1/2 —,—
3 92,75

. 3 ./• 1361 —
, 3 %  1868 104.— 

ALDtwerp» 188721/2100,00 
Brussel 1880 2 1/2 104,75

Brussel-Zeehaven 31,50
Gent 1896 2 p. c. 90,00
Luik 185S 2 1/2 91.50

. 1897 2 p. c. 87.75
Oostende premie 1. —,—

21/2 1893 74 75
Schaarbeek 1897 77,00
Verviers 1893 
Doorijk 1874 
Gongo-leening 
Buurtspoorweg 3

3 •/. - , -
78.50
91.50 

107,731/2


