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

Voorop te betalen.
Men schrijft in bij den 

Drukker-Uitgever
JT . XD o o m s ,

Rousselaarstraat, 
en in fclle Postkantoren.

Verschijnende Elke

GODSDIENST, MOEDERTAAL, VADERL

De nieuw e inschrijvers, w elke  een 
abonnem ent nem en op de « GAZETTE 
VAN ISEGHEM » voor geheel het ja a r  
1899, voorop betaalbaar, bekom en 
VAN NU A F tot eersten  Jan u a ri ons 
blad kosteloos.
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Staats Overzicht.
O orlogstoebereidsels in Engeland.
Alhoewel de engelsche regeering 

haren wil heeft doorgedreven in de 
zaak der bezetting van Fashoda, zet 
zij niettemin hare oorlogstoebereid
sels voort. Te Plymouth is men nog 
altijd bezig met de pantserschepen 
in gereedheid te brengen ; er bevin
den zich thans in die haven 15,000 
officiers en soldaten der marine. 
Talrijke vrijwilligers zijn voor de 
milicieregimenten aanveerd. De offi
ciers in verlof hebben bevel ontvan
gen naar hunne posten weer te 
keeren.

Jach t op de vreem delingen.
Zekere M. Dubuisson heeft in de 

fransche Kamer een wetsvoorstel 
neergelegd, volgens hetwelk elke 
baas, die v reem de w erk lied en  bezigt, 
van af 1 januari aanstaande eene 
jaarlijksche taks van 60 fr. per 
vreemden werkman zou moeten 
betalen.

De zaak Dreyfus.
Dinsdag namiddag heeft de lijf

straffelijke kamer van het verbre
kingshof de drie gewezen ministers 
van oorlog, M. Cavaignac en gene
raals Mercier en Billot ondervraagd. 
De kamer zetelde in hare verhoor- 
zaa l; al de raadsheeren, ten getalle 
van vijftien, waren aanwezig. M. 
Cavaignac had gevraagd om gehoord 
te worden voor de generaals, ten 
einde zich naar de zitting der Kamer 
te kannen begeven. Er is nog niets 
uitgelekt van het verhoor.

Naar het schijnt, is de lijfstraffelijke 
kamer van zin de drie eerste zittingen 
van elke week te besteden aan het 
onderzoek der zaak Dreyfus.
De konferencie tegen  het anarchism .

De drie volgende punten zullen 
door de italiaansche regeering voor
gelegd worden aan de konferencie 
tegen het anarchism, welke op 24 
dezer te Rome b eg in t: 1° gelijkstel
ling der anarchisten met de gewone 
misdadigers; 2° uitlevering van alle 
anarchisten; 3“ beteugeling der anar
chistische propaganda in de dag
bladen.

De vredesonderhandelingen.
Spanje weigert volstrekt te verza

ken aan zijn gezag over de Philip- 
pijnsche eilanden; het stemt enkel 
toe in den afstand van Cuba en Porto- 
Rico en in de tijdelijke bezetting van 
Manilla door de amerikanen als on
derpand. Men hoopt te Madrid dat 
de Yereenigde Staten op het laatste 
oogenblik toegevingen zullen doen.

H et banket van den lord-m ayor.
Woensdag heeft de plechtige inhul

diging van den nieuwen lord-mayor 
van Londen plaats gehad met de 
gebruikelijke kavalkade en het niet 
min gebruikelijk banket, dat alle 
jaren een bijzonder belang oplevert, 
omdat de eerste minister er eene

deredevoering houdt, waarin hij 
politiek der regeering uitlegt.

Lord Salisbury herinnert de moord 
der Keizerin van Oostenrijk, en zegde 
dat hij groote hoop heeft in de po
gingen die aangewend worden om 
het anarchism uit te roeien. »

Hij bracht hulde aan de helden 
van den veldtocht tegen de dervischen 
en tegen de opstandelingen in En- 
gelsch-Indië, en verklaarde dat de 
verstandhouding der europeesche 
mogendheden alles verpletterd heeft 
wat zich tegen haar wilde verzetten.

«Wij hebben onlangs, ging hij voort, 
de kwestie van een europeeschen 
oorlog te onderzoeken gehad. De 
zaak is gelukkig gekeerd, doch een 
oogenblik had het mogelijk gesche
nen dat het anders zou zijn, doch het 
doorzicht en het gezond verstand, 
door de fransche regeering in deze 
buitengewone gelegenheid aan den 
dag gelegd, hebben, geloof ik, Europa 
verlost van een zeer gevaarlijken en 
zeer dreigenden storm. >

« Men zal mij misschien vragen 
waarom de oorlogtoebereidselen niet 
onmiddelijk gestaakt worden wij 
zijn uitgenoodigd op eene konfer enoic 
voor de ontwapening en wij zullen er 
aan deel nemen, maar zoolang het 
voorgesteld doel niet bereikt is, moe
ten wij onze aandacht vestigen op de 
gevaren die ons omringen en de 
noodige maatregelen nemen. De jtus- 
schenkomst der amerikaansche re 
publiek in de aziatische en zelfs in 
de europeesche politiek is een ernstig 
feit; ten allen kante bestaan er oorza
ken die tot een oorlog kunnen leiden, 
en overal zien wij landen, die van de 
zwakheid hunner geburen willen 
gebruik maken om veroveringen te 
doen. Engeland mag niet vergeten dat 
het eene koloniale zeemacht is, en 
dat zijn rijkdom, zijn voorspoed, zijn 
bestaan zelf afhangt van de verdedi
ging zijner kust. Die verdediging kan 
enkel doelmatig zijn, op voorwaarde 
dat zij gesteund is op eene veel mach- 
tiger vloot dan die van ’tjis gelijk 
welken vijand.

« Onze voorzorgen moeten dus 
altijd genomen zijn, niet omdat wij 
den oorlog willen, wij willen geen 
oorlog, Engeland heeft er afschuw 
voor, maar het is onze plicht aan 
onze kinderen ongeschonden het rijk 
na te laten, dat wij van onze vaderen 
geërfd hebben. Onze verdediging be
reiden is het beste middel om den 
vrede te verzekeren. »

Die redevoering van lord Salisbury 
zal voorzeker een grooten weerklank 
hebben in de politieke wereld; zij 
bewijst dat de kwestie van Fashoda 
bijna een oorlog tusschen Frankrijk 
en Engeland heeft doen ontstaan, en 
dat, ondanks de geruststellende ver
zekering van den minister, Engeland 
zich nog altijd tot een oorlog gereed 
houdt.

N ieuw e oorlogstoebereidsels.
De engelsche regeering heeft bevel 

gegeven in de haven van Ilalifax al de 
onderzeesche mijnen in gereedheid 
te brengen en de forten en batterijen 
met gansch hun oorlogseffektief te 
voorzien. De troepen zullen zich 
moeten gereed maken om de veld- 
oefeningen te doen.

Opening der Kamer.
E r was schier geen publiek om het schouwspel 

der heropening bij te wonen.
Natuurlijk waren het de nieuwe leden die bij

zonder de aandacht trokken.
M. Van Brussel, het « boerken » van Stekene, 

de nieuwe volksvertegenwoordiger van St Niko- 
laas, was het voorwerp der algemeene nieuws
gierigheid.

Het nieuw lid was absoluut niet verlegen in 
deze voor hem vreemde omgeving en wierd rond
geleid door M. Maenhout.

Om 2 lire 05 opent M. Tack, ouderdoms-deken, 
de zitting, aan het bureel bijgestaan door de 
twee jongste leden, MM. Cartou de W iart en 
Heupgen, een nieuw liberaal lid.

Ten 2 ure 25 wordt de zitting opgeschort en 
vergaderen de secties.

Men zal eerst de kiezingen onderzoeken, tegen 
welke er geen verzet is ingekomen.

_ Op verslag der kommissies worden de volgende 
kiezingen goedgekeurd : Aalst, Gent, Eecloo, 
ISt-Nikolaas, Audenaarde, Hasselt, Maeseyck, 
Tongeren en Dendermonde.

Al de vertegenwoordigers van genoemde arron
dissementen leggen den grondwettelijken eed in 
t  vlaamsch af. De walen vonden het geestig te 
spotlachen wanneer M. Woeste eveneens in het 
vlaamsch den eed aflegde.

De volgende kiezingen worden vervolgens goed
gekeurd : Verviers, Charleroi, Bergen, Baste- 
na- , jjuik eu Il-ici.

Sint Grispynsfeest.
In het begin der week vierde men alhier den 

feestdag van Sint Crispyn; en kunnen de schoen
makers hier wel en vele werken, ’t is van ouds 
gekend dat zij ook wel kunnen vieren.

Nu, maandag wierd er eene plechtige mis 
gezongen ter eere van Sint Crispyn namens de 
verschillige schoenmakersgilden; de kerk was 
proppend vol en het deed waarlijk deugd aan ’t 
herte, te zien hoe die honderden en honderden 
mannen, in eene eindelooze reke, ten offeren 
gingen en opentlijk toonden dat het geloof bij 
hen niet uitgedoofd is, maar levendig bloeit; dat 
zij zich niet schamen hunnen heiligen patroon te 
vereeren en hem zijne voortdurende bescherming 
over hun ambacht te vragen. Ja, ongetwijfeld zal 
Sint Crispyn, van in den Hemel, met welbehagen 
neergezien hebben op zijne talrijke stijlgenooten 
en Gods mildsten zegen over hun afgesmeekt 
hebben.

Na de mis wierd er een prachtige stoet gevormd, 
en met trommels en wapperende vaandels aan 
het hoofd trok men naar het Gildenhuis, waar 
eenige woorden van welkom en verbroedering 
werden toegestuurd en waar iedereen opgewekt 
wierd om het nuttig en voordeelig werk van de 
Pensioenkas der werklieden, onlangs alhier ge
sticht, bij te treden.

Gansch den dag door, nu hier, dan daar, hoor
de men trommels, zag men gilden door de straten 
trekken en naar de herbergen van vrienden en 
makkers g aan ; of er daar een lustig pintje ge
dronken wierd, of er daar verzet was, behoeft 
hier niet gezegd, ’s Noens zat al dat volk, elk in 
zijn hof, lekker aan het smullen en kermishouden; 
zegt dat den beenhouwer dan deugd deed.

s’ Avonds gaf de Crispynsgilde der Congregatie 
een prachtig avondfeest in het Gildenhuis; mu
ziek en zang kwam onze ooren streelen ; een 
schoon, hertroerend en afwisselend drama « EEN 
JONGE HELD » schetste ons eene gebeurtenis af 
uit den Boerenkrijg, die ons de edelmoedige 
poging onzer voorouders deed bewonderen.

Verders vertoonde men ons een koddig en fijn- 
getrokken blijspel « DE KONING KOMT » het
welk ons allen een halve uur lang hortelij k verzette.

Den dinsdag avond gaven de schoenmakers 
der Xaverianen ook eene vertooning. Het drama 
“ EEN SLECHTE VRIEND » liet zien hoe de 
jongheid dikwijls verleid en bedorven wordt door 
een valsche en slechte vriend, die, om zijne zakken 
te vullen en zijne driften in te vo!gen, door spel 
en drank van een eerlijke jongen een dief, een 
ontaarde zoon en broeder maakt. — Het blijspel 
« EEN ONDERBROKEN JUBELFEEST » vond 
een welverdiende bijval en wierd met smaak en 
kunst uitgevoerd.

Zulke feesten doen deugd aan het volk; en het 
is dank aan het onvermoeid werken en streven 
der verschillige gilden dat men thans die buitea-
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.,og al dikwijls 
.en verdwijnen en 

a in het algemeen op 
^e en weldoende wijze de

ziet.
L ,i't Crispynsgasten, met alle mis

bruik .erm ijden; het strekt u tot eere; het
Iseghe. oche volk bewondert u en wenscht u 
proficiat.

T il l o .

Maandag avond laatstleden gaven de tooneel- 
liefhebbers der St-Crispynsgilde hun jaarlijks 
avondfeest.

Benevens de EE. HH. Geestelijken en menige 
burger van stad waren ten minste 600 schoen
makers in de overgroote zaal van ’t nieuw Gild- 
huis vergaderd.

De keus van het op te voeren drama was over
gelukkig. Gansch Vlaanderen door heeft onze 
katholieke bevolking in den loop van dit jaar 
prachtige feesten gegeven onze voorouders ter 
eere die in den strijd voor God en vrijheid hun 
bloed en leven ten beste gaven.

En maandag avond werd ons in het drama 
“ Een jonge held >> hertroerend voor oogen ge
steld al de vervolgingen die ons christen geloof' 
over honderd jaa r doorstaan heeft, al de dwing- 
landij welke onze voorouders moesten verdragen, 
al de baldadigheden door eenen woesten en 
onmenschelijken vijand gepleegd. Menigmalen 
waren de toehoorde s diep ontroerd bij het zien 
der wreede vervolgingen die den braven Arnold 
Van Schoondycke moest doorstaan , maar ook 
menig hert t .r ii^ - /a n  xrpnnf-o-pn hü het, aauschou-
____ Z—,-ü— ~.oed der boeren, en van -------- ,
dapper en manhaftig karakter van den u jongen 
heid. i)

De kleine Van Eenoo heeft de rol van den 
jongen held op .meesterlijke wijze gespeeld, en 
hij heeft opperbest de moeilijke rol kunnen ver
tolken zooals de schrijver van het drama die had 
opgevat.

Vele avondfeesten heb ik alhier reeds bijge
woond en ik heb nooit een drama gezien dat zoo 
goed en zoo wel in den smaak der toehoorders 
viel als « een jonge held. »

En wat gezeid van het blijspel « De Koning 
komt. » Men heeft waarlijk tranen gelachen met 
de tegenkomsten van eenen braven burgemeester 
uit een buitendorp, die in de overtuiging is dat 
Zijne Majesteit de Koning de gemeente met een 
bezoek vereeren gaat, en die op het einde nie
mand anders ziet afkomen dan de koning der 
gaaipers.

Hier ook, zooals in het drama, werden de 
spelers luidruchtig toegejuicht.

Alles zoude om ter best afgeloopen zijn had 
iedereen de spelers goed kunnen begrijpen. De 
zaal van het Gildhuis is zoo lang, zoo hoog, en 
de verstgezeten toehoorders konden de spelers 
niet wel verstaan. Hoe jammer 1

Doch bij het schrijven van dien artikel verneem 
ik dat men maandag aanstaande hetzelfde feest 
geven zal en dat men groote veranderingen aan 
de zaal zal toebrengen. Het theater zal ver 
vooruitgebracht en in het midden der zaal ge
plaatst worden. Dat is een goed gedacht, en nu 
lijdt het niet de minste twijfel of iedereen zal de 
stukken gemakkelijk kunnen hooren en volgen.

lseghemnaren , in dien gij ten kleinen koste 
eenen schoonen en aangenamen avond wilt over
brengen, indien gij smaak vindt in het aanschou
wen van een prachtig en hertroerend dram a, 
indien gij eens hertelijk wilt lachen met de 
netelige toestanden van burgemeester Kiekens, 
gaat maandag avond naar ’t Gildhuis en gij zult 
dat u n ie t beklagen.

Moeders !
Och, mocht dit artikeltje door al onze Belgi

sche moeders eens gelezen worden !
Ja, brave moeders, voor u schrijf ik deze 

regels, voor u, de opvoedsters der jeugd, de 
maaksters van het volk van morgen.

W at toch kunnen wij tegen den grooten m ach
tigen vijand van menschelijk geluk, van huise
lijk genot en vaderlands welvaart, zoolang gij 
niet meedoet, niet helpt ?

Montesqieu zegde : « De mans maken wetten, 
de vrouwen maken de zeden. »

En dat is de waarheid.
Welnu, onze strijd moet gestreden worden niet 

zoozeer door wetten, dan door eene verandr 
in de zeden : en deze verwachten wi’ ' 
moeders.
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Als Jantje groot is, dan...
En moeder zegt ook :
Als ons Jantje eens groot is, dan...
En beiden bouwen weelderige luchtkasteelen in 

Spanje voor den lieveling.
Maar helaas ! hoe vaak valt het heel anders uit 

met den jongen!
Ziekte, driften, wangedrag, slaan al die kas- 

teelen zoo dikwijls in duigen 1 
En dan zegt v a d e r:
Hadden we toch m aar...
En dan klaagt ook moeder :
Hadden we toch m aar...
En ik vul dien zin aan met het oude spreek

woord :
.... u den put gevuld eer het kalf erin verdronk.»

Immers, 90 keer op de 100, als ’t slecht afloopt 
met de kinderen, dan hebben de ouders daar de 
groote schuld aan.

Niemand zal ontkennen dat de groote meer
derheid der jongens den verkeerden weg ingeleid 
worden door den jenever. Zoolang zij dezen ver
meden, waren zij gezonde jongens, brave zonen, 
trouwe kristenen ; de jeuever maakte hen tot 
zieken, to t slechte oneerbiedige kinderen en tot 
afvallige kristenen.

Welnu, wie bracht die jongens tot den drank ? 
Ik zeg het rechtuit : De ouders.
En ziehier mijne bewijzen, welke ik kan staven 

met honderden feiten van dagelijksche onder
vinding.

Hier is ’t een vader die elke week ten minste 
eenmaal het noodlottig voorbeeld der dronken
schap geeft aan zijne kinderen.

0  ! zat is hij n ie t; hij weet nog heel goed wat 
hij zegt en doet; niettemin heeft hij genoeg ge
pompt om zijne kinderen heel wat te ^ontstichten.

Hier is ’t een goede moeder (lees : eene heel 
verkeerde goede) die den jongen een teugje jenever 
biedt om zijne pijn ,te stillen (hij is, och arme . 
het been door de broek gevallen).

1 wckv/* xkj 'u ecu  liiv/v/Olv* j aJC '̂ 1Ht. Iroaorna  llftf,
suikerklontje t>p»art dat in haar jeneverglaasje 
ligt.

Verder nog is ’t een vader, die den jongen 
eenen borrel geeft en daarbij de hoop uitdrukt 
dat hij dien borrel wel zal uitdrinken in één 
teug zonder te weenen ; want dan eerst is men 
een man.

Nog elders hebben we die lange ontelbare rij 
van ouders die zonder noodzakelijkheid en niet 
zonder groote schade bier en wijn geven aan 
hunne kinderen.

Voeg nu daar nog al die ouders bij die hunne 
jongens naar de herberg medenemen of zelfs 
alleen laten gaan, d ieniet weten of niet willen 
weten met welke kameraden hunne jongens ver- 
keeren, die aan hunne kinderen veel te veel zak
geld geven, die hunne kinderen veel te laat laten 
uitblijven ’s avonds, enz., enz., enz., en zegt mij 
of ik geen gelijk had de groote schuld op de 
ouders te leggen.

Ik weet zeer goed dat menigeen weer de schou
ders zal ophalen bij ’t lezen van deze regels.

Dat gezanik over sterken drank en onthou
ding — zeggen zij — hebben we nu al zoolang 
gehoord ; dat begint ons te vervelen !

Och ouders, spreekt toch zoo niet, gij die uwe 
kinders liefheb t!

Gij houdt ze van het ijs, als dit niet sterk ge
noeg is ; ge verbiedt hun streng kort aan het 
diepe water te gaan spelen. Thuis verbergt gij 
zorgzaam het rattenkruid, de vitrioolflesch ; bij 
’t eerste -winteren legt ge een wolle deken meer op 
hun bedje, en koopt ge hun een warm kamizooltje.

Dat alles doet ge, niet waar ? en nog onzeg- 
gelijk meer.

En gij doet dit alles, opdat geen ongeluk 
overkome aan die kinderen die gij zoo lief hebt.

En gij doet zeer goed, want dit alles is enkel 
ouderplicht.

Doch, ouders, wat is er verderfelijker voor de 
gezondheid uwer kinderen dan de jenever ?

W at is gevaarlijker voor hun karaktervorming, 
voor hunne zeden, voor hun geloof, voor hunne 
deugd dan de alkool ?

W ilt gij de stem der wetenschap hooren ? Pr. 
Demme, Bestuurder van een kinderziekenhuis 
te Bern, in Zwitserland, sch rijft: Het is eene 
misdaad dat de ouders aan hunne kinderen 
alkoolische dranken te drinken geven zonder 
geneesheerenvoorschrilt.

Honderden primussen der heelkunst verklaren 
dat alkool een ivergilt is ;  en gij, ouders, leert 
aan uwe kinderen dat vergift drinken 1 

En zegt n ie t: « och, ’t is maar af en toe een 
klein slokje dat ze krijgen. »

Nu ja, is ’t een slokje, maar wat zal het later 
? Alle dronkaards ziet ge, hebben ook met 

Iseghem!" begonnen.
" in  Utrecht v erk laart: «[Ik keur 

^at vele kinderen — als ’t ware

opgeleid ïjfhrden in de kunst van drinken door 
’et gebruis van zoete dranken.

VVfcest dus voorzichtig en vooruitzichtig, moe
ders ; spaart aan uwe dierbare kinders veel 
lichamelijke ellende, en nog meer zedeiijke en 
geestelijke rampen ; en ook af u zelf veel leed 
en troosteloos verdriet, door uwe deur zorgvul
dig — en van morgen af — te sluiten voor al wat 
naar alkool riekt, of liever stinkt.

Jos. LEMMENS.
Naschrift. Dit artikel was geschreven toen mij 

nog een woord onder het oog ,viel van Dr. Graan- 
boom, Proffessor aan de Hoogeschool te Amster
dam, die hier hunne plaats hebben :

« De moeders, die vergrooting van familie 
verwachten, moeten zich meer dan ooit wachten 
sterke dranken, en ook sterke biersoorten te ge
bruiken ; het gebruik van deze dranken kan deze 
vrouwen niet dan schaden, en heeft voor de kin
deren — dit heb ik menigmaal door ondervinding 
opgemerkt, — altijd slechte gevolgen. »

t.
De gemeenteraad van Kortrijk.
Gezien artikel 78 der gemeentewet;
Inziende het overtollig getal herbergen a lh ier; 

en de ongeschiktheid van vele derzelve onder 
betrek van gezondheid, kubiekmate lucht en de 
slechte voorwaarden der bouwing ;

Inziende dat deze misbruiken zich vermenig
vuldigd hebben bijzonderlijk sedert dat het 
Gemeentebestuur een groot getal ongezonde 
huizen afgebroken heeft en dat deze vervangen 
zijn geweest door nieuwe huizen ;

Besluit met algemeene stemmen min eene 
onthouding hetgene vo lg t:

Art. I. — Voortaan is het verboden nieuwe 
herbergen of drankslijterijen te openen, in 
welkdanig gebouw, oud of nieuw, indien de 
plaats waar de toog zich bevindt of drank ge
schonken wordt, geene oppervlakte beslaat van 
ten minsten vijf en twintig vierkante meters en 
indien de muren derzelve de hoogte niet hebben 
van ten minsten drij meters.

Daarenboven, moet er, op den gelijkvloers 
van het gebouw, of onder hetzelfde, eene tweede 
plaats zijn, ten dienste van het huisgezin, van 
ten minsten twaalf meters oppervlakte.

Het huis moet ook voorzien zijn van eenen 
koer, dewelke zal ten minsten een vijfde der be
bouwde oppervlakte hebben.

Art. II . — De voorgaande schikkingen zijn 
toepasselijk aan de herbergen of drankslijterijen 
die geopend geweest zijn sedert 1“ Januari 1897, 
wanneer :

1° de herbergier of drankslijter verandert van 
huis, of blijvende in het zelfde huis, uitscheidt 
van persoonlijk herberg of drankslijterij te

2° de herbergier of drankslijter komt te sterven 
en de herberg of drankslijterij niet voortge- 
houden wordt door de nalevende echtgenoote of 
door een of meer kinders ;

3° het huis, waar er herberg of drankslijterij 
gehouden wordt moet herbouwd worden.

Art. III. — De hierboven vereischte oppervlak
ten zullen voorafganglijk moeten bestatigd zijn 
door een bewijsschrift afgeleverd door den heer 
stadsbouwmeester dewelke zal moeten onmidde- 
lijk verslag geven aan het gemeentebestuur.

Art. IV. — Alle andere schikkingen van de 
bouwverordening blijven in voege ten opzichte 
der huizen in tegenwoordig reglement bedoeld.

Art. V. — Alle overtreding aan voorgaande 
politieschikkingen zal gestraft worden met eene 
boete van vijf en twintig franks, of met eene 
gevangziting van vijf dagen.

De jaarw edden  des P ries te rs .
Wij ontvangen uit Brussel een verblijdend 

nieuws, ’t Is de tekst van het voorstel dat gisteren 
namiddag in het Senaat neergelegd is, betrek
kelijk de verhooging der jaarwedden van de 
priesters. Die tekst en wierd nog niet uitgegeven. 
Hier is hij :

Art. 1. De begin jaarwedde des pastoors desser- 
vanten en onderpastors op het tegenwoordige 
cijfer vastgesteld zijnde, zal verhoogd worden 
met 100 fr. bij het eindigen van ieder drijjaar- 
lijksch tijdvak, to t beloop van de som die noodig 
is om met 600 fr. het minimum der jaarwedde 
te vermeerderen, die aan hunne bediening vast is.

Het eerste diijjaarlijksch tijdvak zal aanvang 
nemen (op 1 Januari 11896 voor de priesters die 
vóór dien datum benoemd zijn. Voor do andere 
zal het beginnen den 1 Januari die den datum 
van hunne benoeming volgt.

De priesters die sten minste tien jaren dienst 
zullen tellen op 1 Januari 1899, zullen eene 
verhooging van 200 fr. genieten. Zij zal op 300 fr. 
gebracht worden voor dezen die minstens twintig 
jaar dienst zullen tellen.

Art. 2. De pastoors, desservanten en onder
pastors zullen recht hebben op pensioen aan 60 
jaar en na 35 jaren dienst. Zullen gerekend 
worden als dienstjaren, de jaren binst dewelke 
de titularis andere geestelijke bedieningen zal 
uitgeoefend hebben die niet door de openbare 
schatkist betaald zijn, en die het gouvernement 
zal erkennen noodig te zijn geweest voor de nood
wendigheden van den eeredienst, zoo als de 
bediening van leeraar in ten Seminarie door den 
Staat erkend.

Art. 3. De pastoors en desservanten op pensioen 
zullen voort eene schadevergoeding voor woning 
genieten, die zal geschat worden op 800 frank.

Dezen die dat voorstel onderteekend hebben 
zijn : Mgr Keesen, MM. Lammens, Vilain X1HI, 
Meyers, baron Whetnal, graaf de Grunne, Cools, 
vaa Qckerhout, Poncelet ea Otlet.

BUITENLAND.
F R A N K R I J K .

— In  de hospitalen, ’t Gaat wel in de hospi
talen van Frankrijk.

Ziehier wat dat een vrijdenker M. Lucien 
Descaver er over schrijft:

« Navolgens onbetwistbare getuigenissen, de 
toestand der wereldlijke hostitalen is afgrijselijk; 
Onder de plagen die er heerschen komt de ver
plichting van drinkgeld te geven. »

Ondervraagt de zieken die uit ’t hospitaal 
komen, allen zullen u zeggen hoe zij de minst 
bewezen dienst moeten betalen en hoe zij er de 
prooi zijn van gierige handen.

’t  Is altijd en overal hetzelfde! de behoeftigen 
door de armen uitgebuit.

Het drinkgeld is de melaatschheid der hos
pitalen.

De overheid weet het, m aar « zij doen de oogen 
toe om niet te zien, » en dit schrijvende smeekte 
hij de doktor Napias, van eenige toepassers 
buiten te smijten.

Tot nu,toe nog geen verandering. Niemand is 
weggezonden en de familien van de zieken zijn 
verplicht het drinkgeld te betalen, die afkeerige 
betaling door het bederf ingebracht.

Is er geneesmiddel te geven door den geneesheer 
voorgeschreven, drinkgeld! is er een oorkussen 
wat op te lichten, drinkgeld! is er een waterpot 
bij te brengen, drinkgeld! is ’t minste werk te 
doen, drinkgeld! en zoo is ’t dat de zieken 
bezergd zijn... 
voor niet!

En nog en spreekt men niet van ’t geen wij 
zoowel gelezen hebben ’t is te zeggen het weg- 
blenden van melk, vleesch, wijn, alcool en 
lijnw aad!

En is er een bewaker die deze diefte aank laag t! 
hij zelf is het schaap ervan! is er een docteur die 
reclam eert! « hij is afgesteld. »

’t Volk haat die hospitalen en vlucht die oorden 
waar zij peisden hulp en verzachting te vinden !

’t Gaat wel in Frankrijk.
Om dit te verstaan moeten wij er bij zeggen, 

dat al die hospitalen verwereldlijkt zijn. Te voren 
’t waren nonnen, zusters die de zieken dienden; 
nu ’t  zijn wereldiij'ke menschen.

Gelukkige verandering! Nogthans der zijn er 
die niet en klagen!.... Deze die sterven en deze 
die trekken.

Men heeft het geschreven : “ De zedeleer zonder 
godsdienst is gelijk de rechtveerdigheid zonder 
tribunalen. Wij zien alle dagen dat ’t waar is. »

V oorbeeldig  (?) gedrag  van Carette 
burgem eester van R oubaix.

c'ircyen Carette , duui d cu  v u lk o (? )w il m e ie r  
van Roubaix, ging maandag namiddag, eenigs- 
zins bedronken, vergezeld van citoyen Briffaut 
een bezoek brengen aan M. Terlinck, herbergier, 
gewezen bewaker van het kerkhof, zonder reden 
afgesteld van de socialistischen raad.

Een woordentwist ontsond tusschen den heer 
Terlinck en Carette. Opeens sprong Carette op 
hem toe en gaf hem een slag in het aangezicht. 
M. Terlinck liet ook de handen in de mouwen 
niet zitten, zoodat beide weldra handgemeen 
werden.

Andere personen kwamen tusschen en de vech
ters werden gescheiden, m aar de goedige Carette 
was woedend geworden en in zijne opgewonden
heid sloeg hij met pintglazen naar het hoofd van 
zijnen tegenstrever.

De policiebrigadier Decourcelle kwam aan op 
het oogenblik dat de citoyens Carette en Briffaut 
de herberg van M. Terlinch verlieten. Om de 
nieuwsgierigen te doen uiteengaan verzocht hij 
den meier zich te verwijderen, maar deze, de 
onderdanigheid niet gewoon, antwoordde met 
een volzin uit een socialistisch woordenboek.

Toen greep de agent den meier bij den arm, 
m aar de vertegenwoordiger der openbare macht 
werd door zijn kliënt bij de keel gegrepen. N iet
tegenstaande zijn weerstand werd hij naar het 
kommissariaat van het 5° arrondissement geleid, 
waar hij zich nog onbeschofter gedroeg en bracht 
den onder-brigadier een kaakslag toe.

Onder geleide van twee agenten trok toen onze 
voorbeeldige (?) citoyen naar het middenburoel. 
Later werd de meier met een huurrijtuig naar 
zijn huis gebracht.

Voor deze feiten zal meier Carette niettemin 
voor het gerecht te verantwoorden hebben.

Het schandelijk gedrag van Roubai’s burger
vader is druk besproken geweest.

Markt van ISEGHEM. 12 Nov.
Boter per kilo fr. 2,20 a 2,60
Eieren per 26 3,12 a 3,38

5 November
2,50 a 2,75 
3,12 a 3,38

ST A D SN IE U W S.
Zondag in den namiddag hebben bedronken 

persoonen alle de vensterluiken uitgeslagen van 
de herherg Café Concert, K ortrijkstraat, gehou
den door Emile Dejaeghere-Muylle. Proces verbal 
is ten hunnen laste opgemaakt.

— Maandag rond 1 1/2 ure namiddag is de 
genaamde Henri Desaer, schoenmaker, Baerts- 
hof, het linkerbeen afgereden, in de de Péiichy- 
straat, van den wagen geladen met steenen en 
behoorende aan Mr Vandeputte, steenbakker 
alhier. Hij is te r verzorging naar het hospitaal 
overgebracht geweest.

Wij vernemen dat de inhuldiging der nieuwe 
school, wijk Boschmolens, maandag namiddag 
zal plaats hebben.

’t Is te hopen dat het zal sckoon weder zijn, 
want er zal veel volk naar toe trekken. Het feest 
belooft zeer luisterlijk te zijn, daar de Bosch- 
molenaars zich allen om ter meest beijveren om 
te pinten en te versieren.

Zij zijn immers uiterst te vreten zulk een 
schoon schoolgebouw op hunnen wijl te bezitten, 
waar de Zusters van het klooster van Maria, 
zich met hunnen gewonen ijver en zelfopoffering, 
aan het onderwijs hunner kinderen zullen toe
wijden.

Een groot getal leerlingen zijn reeds inge
schreven e n ’t is te hopen dat de ruime lokalen 
welhaast geheel vervuld zullen ziji van jonge 
meisjes en knechtjes, die er een gotd en deftig 
onderwijs zullen ontvangen.

Tot maandag dus, boschmolenaars,
J.

Zondag aanstaande 2 0  November
om 8 ure ’s avonds

MUZIEKFEEST
gegeven door de

H ARM O N IE der CONGREGATIE , 
ter gelegenheid van Sl° CEC1LIA

in  het GILDHUIS.

BINNENLAND.
— Schrikkelijk  ongeluk te  Oostende. — Vijf 

menschen in ’t water. — Vier dooden.
Zondag rond 4 ure gingen M. Baroen, zijne 

vrouw en hun 12jarig zoontje, herbergiers op de 
Groote Markt, vergezeld van hun vriend M. Ver- 
veerdt, kantoorbediende ter vischroijn, een u it
stapje doen per rijtuig naar Oudenburg, waar zij 
een hunner familieleden gingen bezoeken.

Het peerd en open rijtuig behoorden toe aan 
M. Pierloot, huurhouder in de Louisa-straat, en 
werd door hem zelf gevoerd.

Rond 6 ure verlieten zij Oudenburg en kwamen 
langs Zandvoorde, langs de Brugsche vaart naar 
Oostende terug, toen opeens het peerd door een 
onbekende reden verschoot, op hol ging, regel
recht in de vaart liep en de vijf bovengemelde 
personen in de diepte der vaart medesleurde, waar 
zij allen verdronken, uitgezonderd het 12jarig 
zoontje dat zich met zwemmen het leven kon 
redden, met de hulp van een ooggetuige die het 
bij middel van zijn wandelstok op den oever kon 
trekken.

Eene menigte personen snelden aanstonds ter 
plaats, die alle pogingen in het werk stelden om 
de andere vier personen te redden. Helaas, alles 
bleef vruchteloos, daar niet een hunner nog te 
voorschijn kwam.

Do gomcunteoverhfiid van Zandvoorde en de 
gendarmerie van Oostende, van het ongeluk ver
wittigd, kwamen aanstonds ter plaats en stelden 
eenige mannen aan ’t werk om achter de lijken 
te zoeken en het verdronken peerd en rijtuig uit 
het water te halen.

Het was slechts om 8 ure dat men er in gelukte 
het rijtuig op te halen, dat het lijk der ongeluk
kige echtgenoote Baroen bevatte.

De reddingswerken werden ieverig voortgezet 
tot laat in den nacht, zonder de andere lijken 
gevonden te hebben.

Maandag ’s morgens, rond 7 uren, heeft men 
het lijk van Pierloot, om 8 ure dat van Baroen en 
om 11 uren dat van Verveerdt opgevischt.

Duizenden Oostendenaren zijn op de plaats der 
ramp geweest.

— T hielt. In den nacht tusschen 3 en 4 Novem
ber werden ten nadeele van Emiel Werniers, 
wekman te Thielt, konijnen gestolen, bij middel 
van braak en beklimming. Het onderzoek door 
den policiekommissaris geopend, leidde reeds 
den volgenden nacht tot de ontdekking van de 
gestolen konijnen. Het onderzoek werd voortgezet 
en zaterdag morgend waren de dieven gekend 
en zij werden aangehouden. Behendig door den 
policiekommissaris ondervraagd, legden zij volle
dige bekentenissen af en brachten verscheidene 
andere diefstallen aan ’t  licht. De bende bestond 
uit vijf personen, mogelijk nog uit meer. De 
kerels hebben reeds zeven diefstallen bekend. 
Tusschen de aangehoudenen bevinden er zich 
oud veroordeelden.

Het onderzoek duurt reeds van vrijdag 4 
november en nog alle dagen komen er nieuwe 
feiten aan ’t licht. De ontdekking der dievenbende 
verwekt te Thielt eene algemeene blijdschap en 
strekt den ieverigen policiekommissaris tot eer.

— Moeskroen. Dinsdag namiddag, rond 2 ure, 
kwam een heer bij een wisselagent van Moeskroen 
vragen of hij de lijst van de aangeslagen titels 
bezat. Op het ontkennend antwoord vertrok hij, 
doch keerde later terug om titels te verkoopen. 
Eene vrouw vergezelde hem. Middelerwijl had 
de wisselagent de policie verwittigd. Toen de 
kerel binnen kwam toonde hij een antwerpsch 
lot dat hij wenschte te verkoopen. De wisselagent 
kocht het lot en de twee personen vertrokken. 
Nauwelijks waren zij buiten, of zij werden aan
gehouden. Men vond in het bezit van den man, 
die verklaarde te Roebaais te wonen, verscheidene 
loten van de stad Brussel. M. Strypstein, koro- 
missaiis van policie, verwittigde oogenllikkelijk 
het parket van Kortrijk. Het koppel werd woens
dag morgend naar het gevang van Kortrijk 
gevoerd om voor den onderzoeksrechter te ver
schijnen. Ten 8 ure ’s avonds waren de aangehou
denen nog niet terug in vrijheid gesteld.

— Ouckene. Zondag namiddag, tijdens de ves- j 
pers, zijn dieven langs eene venster in de pastorij l 
gedrongen en hebben eenig geld gestolen. De I 
schelmen zijn onbekend. _De policie heeft een 
onderzoek geopend.



— Emelghem. In den nacht tusschen 6 en 7 
november zijn de kwaaddoeners wederom op 
ronde geweest. In de Ingelmunsterstraat hebben 
zij bij Joannes Himpe de watervenster en ruiten 
ramen in stukken geslagen. Himpe sprong uit zijn 
bed en achlervolgde de kerels wel een 1000 tal 
meters ver. Hij hield een hunner aan en herkende 
hem. Himpe verwittigde dadelijk den veldwach
ter en de gendarmen. Een onderzoek is geopend 
en de schelmen worden ieverig opgezocht.

— Oyghem. — Schrikkelijke moord. Zondag 
6 november was het kermis op het gehucht 
Spriette, gelegen aan den Gentschen steenweg. 
Vele jongelingen van de omliggende gemeenten 
Beveren, Harelbeke, Desselghem, Oyghem, enz. 
enz. waren er naar toe gekomen om eenen genoe- 
gelijken avond door te brengen. Rond 9 ure ver
liet de genaamde Alphonse Bouckaert, 23 jaar, 
zoon van Charles Bouckaert en wonende te 
Oyghem, eene herberg van het gehucht en volgde 
den weg naar Desselghem. Aan de plaats gekomen 
wierd hij door twee manspersonen aangesproken, 
aan welke hij niet veel antwoord gaf.

Aan de herberg gekomen van Ivo Koopman, 
bakker te Desselghem, en ziende dat hij nog door 
de twee personen achtervolgd was, ging hij er 
binnen en na zijn glas bier geledigd te hebben, 
vertelde hij dat hij door twee personen achter
volgd was. Op zijn gezegde stelde Koopman hem 
voor hem tot zijn huis te vergezellen, hetgeen 
Bouckaert van de hand wees.

Eenige personen, waaronder zekere Jan 
Meyfroid, maandag morgend naar hun werk 
gaande, vonden op den openbaren trakelweg, om
trent 50 meters van den steenweg, de voering van 
eenen hoed gansch met bloed overdekt. Zij 
namen ze op en na ze goed onderzocht te hebben, 
bestadigden zij dat ze moest toebehooren aan 
Alphonse Bouckaert. Het gerucht verspreidde 
zich aanstonds dat Bouckaert vermoord was en 
dan in de Leie geworpen. Een tiental mannen 
stelden zich welhaast aan het werk en doorpeil- 
den de Leie met allerhande voorwerpen in het

gedacht het lijk te ontdekken. Inderdaad, dinsdag 
namiddag rond 2 ure en half, werd het lijk 
gansch bebloed opgevischt en aan wal gebracht, 
slechts eenige meters van de plaats waar men de 
bebloede voering gevonden had.

Het slachtoffer had 3 wonden op het voorhoofd, 
voortkomende van sneden met een scheip voor
werp toegebracht. Zijn uurwerk stond stil op 
kwart voor 10 ure. Zijn geldbbeugel inhoudende 
2 halve franks en twee stukken van 10 cent. had 
hij nog op zak. Zijn zilveren ketting was aan 
stukken gebroken en de broek was aan de rech
terbil gescheurd. Zijne armen stonden open en de 
handen waren gesloten.

Over de brug slechts eenige meters van den 
openbaren steenweg heeft men in de weide een 
bebloeden doek gevonden, die men denkt aan de 
laffe aanranders toe te behooren. Men veronder
stelt dat Bouckaert, door zijne moordenaars 
vastgegrepen zich zal verdedigd hebben en daar
door de sneden op het voorhoofd ontvangen heeft. 
Daarna zullen zij omalle bewijzen hunner misdaad 
te doen verdwijnen, hun slachtoffer in het water 
geworpen hebben. Het parket is dinsdag namid
dag ter plaats geweest om een onderzoek in te 
stellen. De gendarmerie van Wareghem en Oost- 
Roosebeke was ook ter plaats en heeft het lijk in 
de herberg « de Brugge » doen ; dragen waar het 
woensdag namiddag moest geschouwd worden. 
Het onderzoek duurt voort.

Iets wat aardig schijnt is dat men nergens een 
spoor van bloed ontdekt heeft.

— De schoenmakers van « Vooruit ». Vooruit 
kondigt de loonen af die zijne schoenmakers in de 
laatste twee maanden verdiend hebben, en 
daaruit blijkt dat er daar sukkelaars in zijn, aan 
de reparatiën werkend, en die op zekere weken 
slechts 12 fr. 55. 12 fr. 90 en zelfs maar 10 fr. 82 
per week getrokken hebben. Het schoonst van al 
is dan nog dat Vooruit een oproep doet tot zijne 
vrienden om veel werk te bezorgen, opdat zijne 
schoenmakers « weldra weer zouden mogen 
doorkloppen, hunne 10 uren daags. »

^ip^ipg-, ei) Zei)ütvpiji)ei)
Bleekzucht, bleeke Kleuren, algemeene Zwakheid 

Lamheid, St. Veitsdans, langdurige Ontsteking der Luchtpijptakken
Brand en Knobbels

zooals al de ziekten die uit een arm en onzuiver bloed voortkomen,'
worden genezen door de

Pii}  ̂Piiier) Voor bleeke Ixieder)
t/ai) Dr. Wiiliaro? 4

Geen enkel geneesmiddel heeft zulke verbazende werking getoond

KRACHT AAN ZWAKKEN
M. G. Teyssier, onderwijzer te Labarthe-Bleys 

(Tam), zegt dat zijne dochter, nu 23 jaar oud, 
sedert meer dan zes 
maanden pijnen in de 
nieren, in de schouders, 
in het hartputje en in 
het hoofd gevoelde.Hare 
eetlust was verdwenen 
en hare krachten ver
minderden.

Na zij eenige doozen 
Pink Pillen genomen 
had kwamen hare krach
ten volstrekt terug. 
Geene pijnen, geene 
maagkrampen meer; de 
eetlust is uitmuntend; de 

> krachten zijn terug ge
komen en dezen toestand 

blijft sed e rt reeds lang voortduren.

ECHO DIT BRETANIEN
Van een onzer medewerkers:
Uit Campel, bij Maure-de-Bretagne (THe-en-Vi- 

laine) komt mij ait belangwekkend feit u>r kennis.
Het wordt mij door Juffrouw Angii^ Bourré 

verteld en ik zal maar weinig aan haivu dank- 
vollen brief veranderen.

De gezondheid van Juffrouw Bourré, die tot 
alsdan goed was, werd erg in twee maanden tijd 
geschonden. Plotseling ziek gevallen had zij al de 
afwisselingen eener erge ziekte doorgestaan. 
Hare kleuren waren verdwenen, de fnschheid 
harer gelaatstint was door bleekheid vervangen, 
de vonk harer oogen was vervallen. Hevige 
stekingen in de zijden, pijnen overal, gedurige 
hoofdpijnen, herhaalde hartkloppingen, maakten 
haar het leven onverdraaglijk. De bleekzucht had 
haar bijna uitgeput en dit alles in twee maanden 
tijds. Dè geneesmiddelen die haar waren voorge
schreven geweest konden niets verbeteren en zij 
meende verloren te zijn wanneer men haar aan
raadde de Pink Pillen van Dr. Williams te ge
bruiken.

Zonder te aarzelen,volgde zij de voorgeschrevene 
verpleging voor het gebruik dezer Pülen en zij 
iaat de volgende uitwerking kennen :

Ik  vraag U om verschooning, schrijft zij, U 
niet vroeger de gelukkige uitslagen die de Pink 
Pillen bij mij verwekt hebben, te hebben laten 
kennen; maar ik had liever wat te wachten 
om over mijne genezing zeker te zijn. Van 
den eersten tijd af bevond ik mij veel beter 
en alle dagen zag ik mijne kwalen de eene na de 
andere verdwijnen. De genezing was bijna even 
plotseling als ae toeneming der ziekte : steken in 
de zijden, pijnen, zenuwziekten, hartkloppingen, 
dit alles verdween als tooverij. Het is nu maar 
ten droom of beter het aandenken eener merrie.

H ed en  heb ik met mijne kleuren eenen moedigen 
en voordeeligen eetlust herwonnen. Mijn bloed 
is hernieuwd. De erge bloedeloosheid, gevolgd 
door al de ongelukken die gewoonlijk bij de 
Vrouwen medekomen, is  volstrekt verdwenen. 
Het is mij onmogelijk U mijne erkentenis uit te 
drukken, die voor U oneindig is. Ik ben zoo ge- 
Jukkig de  gezondheid te hebben weergevonden 
dat ik van uw e  Pillen niet ophoud te spreken en 
ik b id  U overal te zeggen dat zij de eeenige 
Oorzaak m ijn e r genezing zijn.

DE PINK PILLEN
schenken de gezondheid 
terug in de 
wanhopigste gevallen.

De w ijze en voorzienige m oeders zullen aan  
hunne dochters de P ink  P illen  doen nem en.

Is uwe dochter bleek, zwak, of met niets ver
moeid, heeft zij hoofdpijnen, ondervindt z ij nier- 
pijnen of zenuwpijn tusschen de ribben, Zijn 
hare maandelijtache zuiveringen achteruit of 
gebeuren zij moeilijk f

Dan moogt gij geen tijd verliezen. Gij moet V  
de Pink Pillen van Dr. 'Williams bezorgen. Zij 
zullen het lichaam helpen zich regelmatig en 
natuurlijk te ontwikkelen, z ij zullen het bloed 
verrijken en op de wangen den blos der gezond
heid terug roepen. A l gevaar van kwijning en 
van vroeg stercen zal overwonnen zijn.

T W E E  ONDER DUIZEND VOORBEELDEN
B r ie f  v a n  e e n e n  D o c to r

M. Parod, doctor der Geneesschool van Parijs 
(7, "La Mothe plaats, te Limoges), in eenen brief 
aan M. Gablin, schrijft dat bij gelukkig is de 
goede gevolgen die hij door de Hink Pillen voor 
bleeke lieden van Dr. Williams bekomen heeft 
te mogen mededeelen.

Ik verzorgde, zegt hij, eene jonge vrouw die hare 
ouders door de long
tering had verloren: 
zij leed aan zeer erge 
bleekzucht. Dank aan 
deze u itm u n te n d e  
Pillen zijn de kleuren 
teruggekomen, de 
eetlust is verwekt en 
de zieke is nu in den 
besten gezondheids
toestand.

Een ander mijner 
kalanten had sedert 
lang hevige heuppij
nen die aan al de ge- 
woone verplegingen 
weerstaan hadden. 
Eene enkele doos 
Pink Pillen heeft 

hem van deze pijnlijke ziekte verlost, en hij 
raad hun gebruik aan de personen die hij ontmo et

Wat mij aangaat, ik veroorloof U van mijnen 
brief gebruik te maken volgens U wilt.

D E  P IN K  P IL L E N
geven aan de ouderlingen  

de kracht en de 
gezondheid der jonkheid terug.

W.VIVES 
I N K 'O üft

ER S O N N E S
A l e sw<n./^£T5.

Daar de grondregel dezer verpleging In  de
hernieuwing des bloeds en de versterking der 
zenuwen bestaat spreidt hare werking zich tot 
vele ziekten u it: bloedgebrek, zinking, heuppijn, 
zenuwpijn, lamheid, onregelmatigheid der voort
beweging, St. Veits dans, hoofapijnen, zenuw
kwaal, kliergezwel, enz. De Pink Pillen geven 
aan een bleek gelaat zijne schoone kleuren terug, 
werken tegen alle verzwakkingen en hebben eene 
krachtige werking tegen al de ziekten die door 
natuurlijke of geestelijke overdrevenheid voort
komen.

Koopbaar bij alle apothekers en in de bewaar* 
plaats voor België : bij M. A. Derneville, apothe
ker, 68, Waterloolaan, Brussel. Prijs : 3 fr. ö0 p e r 
doos of 17 fr. 50 per 6 doozen, franco tegen post
wissel.

Wat gewordt er dan van de groote hervorming 
van het 8 urenwerk? Heeft Vooruit dat voor goed 
over boord geworpen ?

P riesterlijke  benoem ingen.
Bisdom Brugge. Mgr. de bisschop van Brugge 

heeft benoemd : tot pastoor te Heule, M, Ostyn, 
licentiaat in godsgeleerdheid van de Hoogschool 
van Leuven, principaal van het collegie van 
Oostende; tot onderpastoor van St-Jacobs, te 
Brugge, M. Joye, coadjutor van wijlen M den 
pastoor van Heule, in vervanging van M. De 
Saegher, die in religie treedt. Tot bestuurder van 
het wezengesticht te Sint-Kruis, de E. H. Devaere, 
leeraar in het bisschoppelijk collegie van Meenen; 
tol leeraar in het collegie te Meenen, de E. H. 
Cerf, priester in het groot seminarie.

SCHEEPVAART van ISEGHEM.
 ̂Nólaton van Jules Hourdeau met kolen voor 

Karei verstraete. — Le canal de Roulers van 
Henri Dewilde met allerlei waren voor verschei
dene. — Les Vainqueurs van Alphonse Ramon 
met kolen voor Alidor Vande Walle. — Nénuphar 
van de W* Clays (Rousselaere) met kolen voor 
Constant Gits. — Het schip van Rosalie Baesrode 
met bloem voor de Gebroeders Vande Moortele. 
(Emelghem)

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

384. Helena ^Ghekiere, d. v. Joseph en Marie 
Vanderheeren. — 385. Eulalie Mestdagh, d. v. 
Jean en Emma Mistiaen. — 386. A rthur Van- 
haverbeke, z.v. Ivo en Maria Vromman. — 387. 
Joris Depuydt, z. v. Emile en Marie Vandewalle. 
— 388. Maria Gheysens, d. v. Petrus en Romanie 
Dejonghe. — 389. Cyriel Deblauwe, z. v. Jean en 
Hermenie Seynaeve. — 390. Joseph Deprez, z. v. 
Constant en Marie Carlier. — 391. Joseph De- 
busschere. z. v. August en Emilie Binquet. — 392. 
Juliana Scheldeman, d. v. Charles en Leonie 
Beheydt, — 393 Jeanne Ameye, d. v. Pierre en 
Marie Bultynck, — 394. Julien Vandoorne, z. v. 
Camille en Maria Duyck. — 392. Cyriel Meurisse, 
z. v. Camille en Marie Vanhaverbeke.

S T E R F  G E  V A L L E N :
209. David Vandecapelle, z. b. 82 j. Wr 

Barbara Dewitte. Kortrijkstr.

Men v raag t eene goede DIENSTMÈID. 
Loon 2 0  fr. Zich aan te bieden ten 
bureele der Gazet.

Over te nemen bij den Ontvanger SARTON, 
die in ’t  kort moet vertrekken :

Eenen bank, broeikasluiken, wachthond, leer, 
waterwagcn, grastondeuse, brandhout.

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

in alle slach van vellen.

Jules Lafaut-Lahousse,
bij de Kerk, ISEGHEM.

Het huis gelast zich met de herstellingen. 
Genadige prijzen.

Studie van Meester ALFONS DE BRABANT 
Notaris te Ingelm unster.

De P in k  P illen  zijn te koop te Iseghem  bij M. J . V erh am m e, A po theker.

IN S T E L  op Vrijdag 25 November 1898,
T O E SLAG  op Vrijdag 9 December 1898, om 

3 ure namiddag, in ’t Vredegerecht te Iseghem :
Gemeente Cachtem.

Koop 1 to t 4. Eene TWEEWOONST met nog 
eene WOONST en allerbeste Zaailanden, samen 
groot 1 hectare 48 aren 20 centiaren.

Gebruikt door Charles-Louis Debruyne mits 
315 fr. ’s jaars.

Boomprijs 155 fr.
Gemeente Ingelm unster.

Koop 5. De HERBERG K Het Canon » met goed 
perceel Zaailand, groot 13 aren 75 centiaren.

Gebruikt door Charles Gryspeerdt mits 110 fr. 
’s jaars.

Boomprijs 20 fr.
Koop 6. WOONHUIS met allerbest Zaailand, 

samen groot 28 aren 27 centiaren.
Gebruikt door Ivo Soenens en Charles Grys- 

peerd mits 102 fr. ’s jaars.
Boomprijs 40 fr.

Met tasschenkomst van den Notaris Le Corbe- 
sier te Iseghem.

OPENBARE VERKOOPING
van v ijf zeer schoone

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

te Cachtem, A rdoije en Em elghem .

De Notaris LE C0RBKSIER te Iseghem, zal 
overgaan tot de openbare verkooping van de 
hierna aangeduide onroerende goederen: 

Gemeente Cachtem en Ardoije, 
bij Kruipendaarde.

Koopen 1 tot 1 0 .
Eene HOFPLAATS, boomgaard, weide en 

z a a i la n d ,  groot 6 heet. 17 aren 74 cent. gelegen 
te Cachtem en Ardoije, bij Kruipendaarde, ge
bruikt door Petrus Reynaert, tot 1 October 1907, 
mits 800 Ir. bij jare boven de belastingen.

Ingesteld 23600 fr.

Gemeente Ardoije, bij Kruipendaarde.
Koopen 11 tot 17.

Eene HOFPLAATS, boomgaard weide en zaai
land, groot 3 heet. 90 aren 77 cent. gelegen te 
Ardoije, bij Kruipendaarde, gebruikt door
Eduard Oosterlinck, tot 1 October 1907, mits 
600 fr. bij jare  boven de belastingen.

Ingesteld 15200 fr.
Koopen 18 tot 20.

E^ne HOFPLAATS, boomgaard, weide en zaai
land, groot 2 heet. 39 aren 96 cent. gelegen te 
Ardoije, bij Kruipendaarde, gebruikt door Henri 
Oosterlinck, tot 1 October 1S07, mits 400 Ir. bij 
jare boven de belastingen.

Ingcsteld 9925 fr.
Koopen 21 tot 30.

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

Ingesteld 20500 fr.
Koopen 31 tot 35.

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

Ingcsteld 8575 fr.
Gemeente Emelghem, noord-west de Vijfwegen.

Koop 36.
Een stuk ZAAILAND, groot 39 aren 19 cent. 

gelegen te Emelghem, noordwest de Vijfwegen, 
gebruikt door Francies Verstraete, tot 1 October 
1899, mits 45 fr. bij jare boven de belastingen.

Ingesteld 2025 fr.
ZITTINGEN.

Overslag op Donderdag 24 November 1898,
telkens óm 2 ure des namiddags, te Iseghem in 
het Hotel de Statie, bewoond door Lodewijk De 
keyser.

DE BEENDEREN en BE SPIEREN
De kindertjes hebben een voedsel noodig,| 

dat medehelpt tot de ontwikkeling der been-1 
deren en terzelfder tijd tot de vorming van ’ 
gezond vleesch. Scott’s Em ulsie vereenigt 
aeze twee hoedanigheden en is tevens een 
versterker der zenuwen en van het zenuw
stelsel. W anneer gij nadenkt over de groote 

doelmatigheid van de 
traan -  vereenigd met 
de hypophosphieten 
van kalk en soda, zult 
gij al gauw de voordee- 
len erkennen verbon
den aan het gebruik 
van Scott’s Em ulsie; 
deze voedzame spijs is 
.terzelfder tijd aange- 
I naam van smaak, 
gemakkelijk te verte
ren, op te nemen en in 

Andi'é t j a u B  het bloed te verw er
ken. Veel doelmatiger dan welkdanige andere 
bereiding met traan, wordt, door den aange- 
namen smaak, het gebruik gemakkelijk. De 
moeders spreken met den hoogsten lof van 
Scott’s Em ulsie, bewijs daarvan ligt in  
den volgenden brief.

Balbigny (Loire), Frankrijk, 25 Maart 1897. 
Mijnheer, ik heb uwe Scott’s Emulsie gebruikt 

voor mijn jongetje, 20 maanden oud. Het was 
ziekelijk, leed aan zwakte der beenderen, en de 
geheesheeren hadden de bi-phosphate van kalk 
aangeraden. Wij lieten er hem nemen, maar zoo
danig stak dit geneesmiddel hem tegen, dat hij 
het dikwijls uitbraakte, en dat men Scott’s Emulsie 
voorschreef. Het kind nam uwe bereiding met 
genoegen, en de uitslag was wonderbaar; thans hebben 
wij de vreugde ons kind vrolijk, sterk en welstellend 
te zien, en wij hebben ook niet meer de vroegere 
vrees voor zijne gezondheid.

(Geteekend) : Mevr. Giraud, onderwijzeres.

Scott’s Em ulsie is te vinden in alle goede 
apotheken. Algemeen depót : Ch. Delacre 
en C‘*, Apothekers, B russel.

W e l Opgelet!
Mr en Mm‘ MAURICE MEIER

Chirurgiens-Tandmeesters-Speci&listen

Moscroenstraat, N° 2, KORTRIJK
op den hoek bij het gevang

hebben de eer het geacht publiek bekend te maken 
dat zij met al die Densisten, rondloopers van huis 
tot huis rondgaan om werk af te smeeken het zij 
oud of jong de zelfde naam dragende of niet in 
geen commercialen betreking mede zijn dat Mr en 
Mmo Maurice MEIER geen gebruik maken van 
rond te loopen maar wel gelijk gewoonte te raad
plegen zijn in hunne oude woonst wat niet elder* 
bestaat als te KORTRIJK, HOEK VAN DE 
MOSCROENSTRAAT, N° 2, huis met Koetspoort 
bij het gevang het oudste huis van Dentist ta 
Kortrijk wat gesticht is in (1884) die in Kortrijk 
komt voor Mr en M'"e 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 Mmo MAURICE MEIER.

Mr en Mme MAURICE MEIER hebben geen 
broeder, geen zoon, geen bloedverwanten of

teen domestieken die hun huis vertegenwoor- 
igen.



Beurs van Brussel 10 Nov.

Belgische 3 p. c. 100,10 
2 1/2 p c. — 

Annuileiten 41/2 —,—
4
3 99,25

Gemeentekr. 4 1/2 —,—
4 
3

, 3 o/* 1861 —
, 3 «/o 1868 104,50 

Aatwerp” 1887 21/2 105,25

Brussel 1886 2 1/2 104,—
Gent 1896 2 p. c. 91,50
Luik 1853 2 1/2 —

, 1897 ' voluit b. 89,75
, 1897 niet voluit b. —,— 

Oostende premis 1. —,—
Verviers 1893 95,25
Congo-leening 91,50
Buurtspoorweg 3 98.00

21/2 111,-

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

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

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

P A S T O R  V A N  B O U S S O I T  ’
Zoowel in Belgie als in den vreemde zijn de 

genezingen, dcor het gebruik van dit middel 
bekomen, ontelbaar. Gedurende het'Ieven van 
den H. Pastor van Eoussoit was de toeloop der 
zieken naar de pastorij onafgebroken.

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

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

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

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

Dépot bij Arthur Rodenbach, Groote Markt 
Iseghem.

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

bij Sintobin-De Busschere.
in stad

Kantoor van de Notarissen WYFFELS te 
Rousselare, en RUTAÏE te Meenen.

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

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

STAD ISEGHEM.

I. Een groot WOONHUIS met schoonen wel- 
beplanten hof te Iseghem, B rugstraat, hebbende 
al achter uitgang naar de vaart, in ’t geheeie 
groot 31 aren 65 cent., en wel geschikt voor het 
uitoefenen van allen koophandel en nijveiheid.

Ingebruiktreding met de geldtelling.

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

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

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

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

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

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

voorgaande, langs den Mandel.
In gebruiktreding met de geidteliing.

Aiet gewin van 1/2 ten  °/d Instelpenning en 
toela ting  van samenvoeging.

Afhchen met plan alsook alle verdere inlichtin
gen te bekomen ten kautoore van vcomoemde 
notarissen.

T A .A .J R T E J B A .K .
Zondag 13 November, bij Bouckaert-Van- 

keirsbilck, Amcyestraat.

Zondag 20 November, IN DE LANTEDOPPER 
bij Adolf Terryn, Krekelstraat.

Zondag 20 November, IN DE GOUDEN 
KROON, KoornmarLt.

Zondag 4 December, IN ’T PRINSENHOF, 
bij Martin-Josson.

Ten bureele van dit blad :

Groote Keus 
van

S c h e u r  a lm a n a k k e n
Laatste Nieuwigheid 

van 25 cent. to t2 fr .  het stuk.
Gaat zien en doet uwen keus in tijds bij

J . DOOMS, Rousselarestraat
en

Jacques DE BUSSCHERE,
Sint Hiloniusstraat, ISEGHEM.

SPEELKAARTEN aan genadige prijzen.

Th.Debenne-XJytenhove
P anne- en Schaliedekker,

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

DE V O S-JA N SSEN S
K ruisstraat, Iseghem ,

gij zult daar vinden a le slach van schoenen voor 
den winter en den zomtr, werk- en prachtsch;>e- 
nen in a l!e vormen, wmterpantoufels te Leginnen 
aan 2,50 fr. en daar boven, mansbottiuen te 
beginnen aan 7,65 fr. zeer sterk.

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

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

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

F lauw e gezondheid  
Flauw te van bloed

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

Prijs 3 fr. per pak.

P u r g e e r  C h o co la d e
0,50 cent. de Pak

te bekomen bij Apothekers R od en b ach  
en V e k h a m m r , Iseghem.

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

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

STiUFFER’S MELKBLOEM
(Farine Lactée Stauffer)

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

vlaamsche koeien is.
Dépot in de Apotheek :

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

> STOOMFABRIEK TOT OLSENE.
\  Oud huis L angeraeb t-S an tens.

I A. Gombes-Verbeke
)  Bouwmeester — Ondernemer,
|  I s e g h e m .

>
>
)
>

)  Gewone en Prachtmeubelen in alle 

)
slach van hout — Schrijnwerk — Tim
merwerk — Bureel- en Schoolmeubels 

\  — Mekanieke Stors — Alle slach van 
C Parquetten op bitüme en roostering.

KORTRIJK 31 Oet.
Tarwe heet. fr. 00,00 a 16,00
Rogge . . , a 12,00
Haver . . —,— a 16,50
koolzaadolie 100k"‘ 00,00a 45.00

7 Nov.
00,00 a 16.50 
00,00 a 12,50 
16,00 a 16,25 
46,50 a 47,25 
00,00 a 43,50 
0,00 a 6,00 
0,00 a 3,06 
0,00 a 2,75 

a 00,00 
a 00,00

Veemarkt Kortrijk 7 Nov. per kilogr. op voet.

Lynzaadolie 100 
Aardappels 
Boter per Kilo 
Eiers per 25 . 
Suikerijboonen 

id.

k°‘ —,— a41,00 
,— a 6,00 

a 3,02 
, a 2,70

132 veerzen 
13 ossen 

158 koeien 
53 stieren

1* kw. 0,77 
0,77

2* kw. 0, 
0,

ROUSSELARE
W it.tarwe 100 k01 
Roode Tarwe . 
Rogge .
Haver 
Boonen . 
Aardappelen . 
Boter per Kilo 
Eieren per 25

0,72 
0,74 I

2 Nov.

20.00 a 21,00 
00,00 a 00,00 
13,50 a 15,00
15.00 a 15,50
19.00 a 19,50 
5,00 a 5,50 
2,60 a 2,80 
0,00 o, 3,50

Suikery boonen beschik. 21,00 
Suikeryboonenl899 . a 15,00 
Viggens . . 00,00 a 00,00
koolzaadolie 100k°* 00,00 a 49,00 
Lynzaadolie 100 00,00 a 41,00

3* kw.0,60 
0,60 
0,57 
0,57

8 Nov.

20.00 a 21,00 
00,00 a 00,00 
13,50 a 15,00
15.00 a
19.00 a 
5,00 a 
2,60 a 
0,00 a

00,00 a 21,00 
, a 15,00 

00,00 a 00,00 
, a 49,00 
, a 41,00

15.50
19.50

5.50 
2,80
3.50

DEYNZE 2 }
Aardappelen 100 k. 5,00 
Boter per kilo 2,70 
Eieren de 26 . 3,15
Hespe de kilo 145, 
Viggens . . 25,00
zwijngelkal.lOOk. 1 kw. 30,00 

„ 2' kw. 20,00
n 3* kw. 15,00
» 4* kw. 8,00

9 Nov.
a 5,50 4,00 a 4,50
a 3, i0 2,70 a 3,00
a 3,42 3,51 a 3,69
a 1,63 1,45 a 1,63
a 32 00 25,00 a 30,00
a 35,00 30,00 a 35,00
a 25,00 25,00 a 30,00
a 20,00 15,00 a 20,00
a 10,00 10,00 a 15,00

THIELT 3 Nov. 10 Nov.
Tarwe den hectol. . 14,50 14,50
Roode Tarwe . a 12,50 13,00
Rogge . — a 9,00 8,75
Haver 100 kilos . . 15 00 15,00
Boekweit . 00,00 00,00
Vlas de 3 kilos . . 3,25 3,00
Kroten . . 00,00 00,00
Aardappelen 100 kilos. . 6,00 5,50
Boter de kilo . 2,80 . a 2,65
Eieren de 25 . 3,80 3,73
Verkens ’t stuk. 00.00 a 23,00 00,00 a 29,00
Hespe de kilo . 1,55 1,55

WAREGHEM 29 Oct. 5 Nov.
Vlas 1* kw. per kilo 0,00 a 0,00 0,00 a 0,00

» 2* ,  . 1,20 a 1,25 1,15 a 1,20
» 3* » . 0,90 a 0,95 0,90 a 0,95

Werk per kilo 0,52 a 0,00 0,00 a 0,53
Aardappelen 4,50 a 6,00 4,00 a 5,50
Boter per kilo 2,50 a 2,85 2,40 a 2,90

AUDENAERDE 3 Nov. 10 Nov.
Haver . 17,25 k 17,25
Aardappelen per 100 k. 5,25 X 5,75
Boter de kilo . 2,86 a 2,72
Eieren per 25 . 3,21 a 3,62
Verkens . 26,50 a 25,00
Konijnen . 2,37 a 2,12
Hespe de kilo . 0,00 a 1,55

LEUVEN 7 Nov.
Tarwe 100 k.nieuw* 17.50 a 16,50

» handels » 17.25 a 00.00
Rogge nieuwe 13.50 a 00 00

n handels . . a 13.00
Haver . C 0.00al5,25

» voor brouwers 00.00 a 15.75
Geerst . . 00.00 a 16.00
Tarwebloem . 00.00 a 23.50
Tarwemeel . . 11.50
Koolzaadolie per hectol. 50.00

« geklaarde 55.00
Lijnzaadolie . . . 4 0  00
Koolzaad . 00.00 a 00.00
Lijnzaad . . . 00.00
Klaverzaad de 100 kil. 00.00
Koolzaadkoeken 00.00 a 00.00
Lijnzaadkoeken 00.00 a 00.00
Aardappelen . . 0.00 a 5.50
Strooi . . . . 3 . 5 0
Hooi . . . .  5.00
Boter per kilo . . 2.75
Eieren de 26 . . 3.25

11 Nov.
17,00 a 00,00 
00,00 a 16,CO 
00,00 a 13,50 
00,00 a 00,00 
00,00 a 15,25 

, a 15,75 
00,00 & 16,00 

23,00

00,00
11.50
50.00
55.00
40.00 

00,00 a CO,00
00,00 

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

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

0,00 a 5,00 
2,80 
3,25

Veemarkt Antwerpen 2 Nov.
79 ossen 1* kw. 0.84 2* 0.00 3* 0.64
90 koeien 0.00 0 .00 0.00
3 veerzen 0.78 0.00 0.53

21 stieren 0.70 0.00 0 50
13 kalveren 1.05 0 .0 0 0.85

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 blad.

Ten onzen bureele is te bekomen :

Een U t Ë e r  zijner Zending,
Drama in 5 bedrijven

ZEGER MAERTEN
Drama in 4  Bedrijven

ELLENDELING
Drama in 3 B edrijven

door Dr J. GITS. — ±  ï̂ i'. ’t stuit.

F ra n s  BLANCKiERT, boekbinder,
te LEDEGHEM, Statiestraat,

Alle slach van banden,
schoon en deugdelijk werk.

Genadige prijzen. Spoedige bediening.

T e JPachten
om onm iddelijk in  gebruik te  komen

de herberg genaamd
« het N ieuw  P arad ijs  »

in de Rouselarestraat, te ISEGHEM.
Zich te bevragen bij de We Veys-Van Rou- 

tryve, Overleiestraat te Kortrijk.

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
bruiker. der ZiltezaJf en Z'dtesiroop van Alfons 
Destoop.

DRUAST,
Poststraat, Brussel.

BELANGRIJK BERICHT.

T A N D E N
M . &  Ï P  M, MEIER
Bijzondere Chirurgijns Tandmeesters-Specialisten 

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

vereerd  door de geestelijkheid  en de kloosters.

hoek der M oskroenstraat, 2 K o r t r i j k .
kunnen geraadpleegd worden voor al wat de tandheelkunde betreft. Genezing voor alle pijnlijke 
tanden: plombeeren der holle tanden; rechtzetten der ongeregelde tanden voor alle ouderdom. Het 
plaatsen van de kunsttanden geschied zonder de minste pijn en de oude tanden en wortels hebben 
niet van doen uitgetrokken te worden. Met de kunsttanden, komende uit het huis van Mr en 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 k in ook niet zien noch aan den worm 
noch aan den glans dat het kunsttanden zijn. Mr en Mm' MAURICE MEIER ondernemen ook de 
herstelling van alle mislukte gebijten en vermaken ze volgens hun nieuw stelsel waarvoor zij 
gebreveteerd zijn.

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

Al de kunsttanden en gebijten  kom ende u it de laborato ire  van Mr en Mm* 
M aurice M EIER, zijn verzekerd  voor het leven.

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

2 ,  M o s c r o e n s t r a a t , 2 ,
op den hoek bij het gevang ̂ huisjmet koetspoort, Kortrijk.

. . van alle landen, ielfs de meeS 
gewone, voor priesterlijke ro» 

pingen van arme kinderen. 
Kostbare godsdienstig* 

gedenkenissen in ver- 
pogtze- wisseling gegeven*
gels aan het Vraagt mlich

WERK VAN 
BETHI.EHEM 

llontten-Moresnet (Luik), 
of aan Juffer Blancquaert 
te Cortenbergh (Brabant). \  »

VERANDERING van WOONST.

J .D e ld a e le -  V a n n e s te
Marmer- en Steenhouwer te Rousselare, m aakt 
het geacht publiek Lekend dat met l n J D L I1898, 
hij zich vestigt Ardoijesteenweg, n° 48 in het 
huis en werkplaatsen thans gebruikt door M. 
Constant Coussé-Bostoen.

Hij beveelt zich opnieuw aan de goede gunst 
van eenieder welker bevelen hij steeds met de 
meeste zorg en genadige prijs zal uitvoeren om 
het vertrouwen van allen weerdig te worden.


