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6A IE T Ï2 ? M  IS E f i iE I
INSCHRIJVINGSPRIJS : 

Voor een ja a r . . . .  3,25 
Voor 6 maanden . . . 1,75 
Voor 3 maanden . . . 1,00 

Voorop te betalen.
Men schrijft in bij den 

Drukker-Uitgever 
JT .  D o o in s ,  

Ec-j'iselaarstraat, 
en in alle Postkantoren.

Verschijnende Eiken Zaterdag.

GODSDIENST, MOEDERTAAL, VADERLAND.

BEKENDMAKINGEN:
0,15 c. den regel

Bechterlijke aankondigingen 0,50 c.id.
Aanbevelingen 0,25 c. id.

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

De Annoncen voor Belgie, uitgeno
men West-Vlaanderen, alsmede voor 
alle vreemde landen, worden uitsluite- 
lijk ontvangen door l ’O f f i c e  d e P u -  
b l i c i t é , te Brussel, Madeleinestr. n 46

De n ieuw e insch rijvers, 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 to t eersten  Jan u ari ons 
blad kosteloos.

Staats Overzicht.
De duitsche R ijksdag.

De duitsche Rijksdag werd dins
dag door den keizer geopend. De 
troonrede kondigt verscheidene be
langrijke wetten aan, onder andere 
wijzigingen aan de arbeidswetgeving 
en de vermeerdering van het leger.

De keizer brengt hulde aan het 
vredesvoorstel van den czaar en aan 
de nagedachtenis van keizerin Elisa- 
beth. Hij spreekt verder over den 
bloei der duitsche koloniën en over 
zijne reis in Palestina.

Keizer Wilhelm sluit zijne troon
rede met de lioop uit te drukken dat 
zijne reis uit het Oosten voor den 
duitschen naam en de belangen 
zijner landgenooten duurzame voor- 
deelen zal opleveren.

O orlogtoebereidsels.
De oorlogtoebereidsels welke En

geland gedaan heeft ter gelegenheid 
der Fashoda-kwestie, hebben niet 
min dan 250 miljoen frank gekost.

De boodschap van M. M ac-Kinley.
Maandag werd in het amerikaansch 

Kongres de boodschap van M. Mac- 
Kinley voorgelezen. De President 
bestatigt vooreerst dat, ondanks de 
groote lasten door den oorlog ver
oorzaakt, de voorspoed van het land 
steeds toeneemt, dat de handel aan
groeit en de ontvangsten der schat
kist vermeerderen. Hij geeft vervol
gens een kort overzicht van den 
spaansch - amerikaanschen oorlog, 
waarvan hij de redens zoekt in de 
onmacht van Spanje om de orde op 
Cuba te herstellen, de verbittering 
inde Vereenigde Staten veroorzaakt 
door de vernieling in de haven van 
Havana van het amerikaansch oor
logschip Maine, vernieling die hij 
aan eene misdaad toeschrijft. M. 
Mac-Kinley verklaart verder dat de 
ontruiming van Cuba niet volledig 
kan gedaan zijn voor 1 ja n u a r i ; de 
kwestie van het bestuur en van de 
toekomst dier nieuwe bezitting zal 
eerst op nuttige wijze kunnen be
sproken worden na de onderteeke- 
ning van het vredesverdrag. Zoodra 
de orde op Cuba zal hersteld zijn, zal 
de bevolking uitgenoodigd worden 
om hare eigene regeering te vormen: 
tot dan toe zal de militaire bezetting 
duren.

De boodschap spreekt vervolgens 
van de betrekkingen met de vreemde 
landen en van den moord van keize
rin Elisabeth. M.Mac-Kinley doet op
merken dat de amerikaansche 
voortbrengsels in de tentoonstelling 
van 1897 te Brussel meer beloonin- 
gen bekomen hebben dan die der 
andere landen; hij drukt de hoop uit 
dat Belgie de beperkingsmaatregelen 
tegen den invoer van amerikaansch

vee zal intrekken en de invoertarie
ven voor het ingelegd en gezouten 
vleesch zal wijzigen.

M. Mac-Kinley drukt ten slotte de 
hoop uit dat het voorstel van den 
czaar de betrekkingen tusschen de 
volkeren zal verbeteren, maar voegt 
erbij dat de uitbreiding van het 
grondgebied der Vereenigde Staten 
de regeering verplicht het bestendig 
amerikaansch leger op 100,000 man 
te brengen en 15 nieuwe oorlogsche
pen tebouw en.

De duitsche R ijksdag.
Met 270 stemmen op 340 heeft de 

duitsche Rijksdag woensdag graal 
Ballestrem, van het Centrum, tot 
voorzitter gekozen, ’t Is een schoone 
zegepraal voor de duitsche katholie
ken.

T erugkeer naar Egypte.
Generaal Kitchener, de overwin

naar der dervischen, heeft woensdag 
Engeland verlaten om naar Egypte 
weer te keeren.

De carlisten in Spanje.
M. Sagasta heeft in den spaan- 

schen ministerraad verklaard, dat 
hij vast besloten is een einde te 
stellen aan de carlistische beweging, 
die zich reeds over bijna gansch het 
land verspreid heeft. De eerste be- 
tooging, die zich zal voordoen, zal 
met de grootste strengheid beteu
geld worden. Twee regimenten voet
volk zijn maandag uit Madrid naar de 
noordelijke provincies vertrokken.

V oor den vrede !
In de militaire kringen te Weenen 

wordt gezegd dat, ten gevolge der 
laatste bewapeningen in Rusland en 
van de voorgenomen vermeerdering 
van het duitsch leger, Oostenrijk ook 
zal verplicht zijn een nieuw leger
korps in te richten.

F ran k rijk  en Congo.
De observer van Londen verzekert 

dat Frankrijk de engelsch congolee- 
sche overeenkomst van 1894 erkent 
en aan koning Leopold volle vrijheid 
zal laten in de soedaneesche provin
cie Bahr-el-Ghazal; de fransche 
regeering zal er zich niet meer tegen 
verzetten dat de Congo-Vrijstaat die 
provincie in pacht neemt.

De groene dem okraten 
en Z. H. de Paus Leo X III.

Is de Paus, gelijk ze ’t  weten te zeggen, de 
groene demokraterij van Aalst en Somerghem 
genegen ? Hebben ze het recht van op hunne 
plakalmanakken, midden in hunne portretten, 
het portret te drukken van Leo XIII, alsof de 
Paus het opperhoofd zou zijn hunner partij ?

Dat ze eens een enkel bewijs daarvan aanhalen, 
als ze kunnen.

Wij hebben bewijzen genoeg om verzekerd 
te zijn dat de Paus van geene groene demokra
terij en wilt.

Als M. de abbé Daens naar Roomen trok om 
den Paus persoonlijk te spreken, wierd hij afge
wezen : de Paus en wilde niet. Indien Leo XIII 
de groene demokraten zoo hertelijk genegen 
ware, als ze ’t willen doen gelooven, zou hij zoo 
weinig hertelijk met M. den abbé Daens, hun 
hoofdman, gehandeld hebben ?

A's de groentjes te Brugge vergaderd, een 
adres naar den Paus zonden om hunne verkleefd
heid aan den Paus uit te drukken, en kregen ze 
geen woordeken antwoordde —en als de Belgische 
Volksbond, onder ’t voorzitterschap van M. 
Arthur Verhaegen te Luik vergaderd, ook een 
adres naar den Paus zond, kwam de antwoorde 
met den blijdsten zegen van Zijne Heiligheid, van 
’s anderdaags.

Als, over eenige maanden, een voorname en 
hooggeplaatste katholiek van het Luiksche aan 
den Paus het blad portretten toonde, door de 
Daenspartij gedrukt en verspreid, waarin ’t por
tre t van den Paus omringd staat van de portre t
ten .hunner voornaamste leiders, was de Paus 
verontweerdigd, men kan niet meer.

De demokraten ,en willen van de leiding der 
bisschoppen niet, en maken buiten |de katholieke 
partij, een andere die volgens de ^verklaring van 
den socialist Vandervelde, de voorwacht is van 
de socialisten in Vlaanderen. Als j,de Belgen 
laatst in bedevaart te Roomen waren, zei de Paus 
dat ze moeten de leiding hunner bisschoppen 
volgen, en dat dezen die van die ileiding niet en 
wiiien weten « op den doolweg waren «.

Is de Paus met of tegen de groene demo
kraterij ?

Is ’t met de demokraten van Aalst dat de chris
tenen moeten medewerken! of is ’t met den Paus 
van Roomen ?

V eranderingen  aan het Posttarief.
Volgens inlichtingen, door M. Vandenpeere- 

boom in de middenafdeeling gegeven, zouden de 
volgende veranderingen aan het brievenvervoer 
worden gebracht :

10 centiemen voor brieven tot 15 grammen.
20 centiemen van 15 tot 50 grammen 
30 » „ 50 * 100 «
40 » * 100 » 200 „
50 „ » 200 » 300 »

en zoo vervolgens.
, De onvoldoende gefrankeerde stukken die aan 

verminderd tarief zijn onderworpen, als post
kaarten van de private nijverheid, dagbladen, 
stalen, enz. zullen nog slechts aan het dubbele 
van het ontbrekende getakseerd worden.

Nog andere wijzigingen zullen worden ingevoerd.

Ongelukkig Spanje.
Verleden week heeit Spanje moeten vaarwel 

zeggen aan de laatste overblijfsels van het over- 
zeesche rijk van Keizer Karei. Spanje wierd het 
mes op de keel gezet en het heeft de voorwaarden 
door Amerika gesteld, aanveerd om den vrede te 
bekomen : het doet afstand van Cuba, van Porto 
Rico, van het eiland Guam, van de Ladrones- 
eilanden, en van gansch den eilandengroep der 
Philipppijnen.

Voor deze laatste ontvangt het de aalmoes van 
20 millioen dollars, of 100 inillioen frank.

Door dien afstand verliest Spanje te Cuba 
118,833 vierk. kil. met 1,631,690 inwoners; te 
Porto-Rico 9,315 vierk, kil. met 798,570 inwo
ners ; op de Philippijnen 296,182 vierk. kil. met 
7,832,719 inwoners ; — te samen 424,330 v. k. en 
10,262,979 inwoners.

Spanje zelf telt maar 492,230 v. k. en 17 1/2 
millioen inwoners.

Mag nu Spanje, na die pijnlijke opofferingen, 
vrijer adem halen? Helaas! neen. De burgeroorlog 
is er a a n ’t  broeien. Eene machtige partij, die in 
’t duikertje werkt, wacht naar eene gelegenheid 
om de misnoegdheid van ’t  volk te baat te nemen 
en aan ’t bewind te komen.

De dagbladen van Bilbao spreken van de ont
dekking eener wapenstapelplaats, die gelegen 
was op een veld. Deze stapelplaats bevatte 396 
geweren. Tengevolge dezer ontdekking gedaan.

Te Tamative heeft de gendarmerie zich in de 
stad vereenigd.ten einde allen opstand te dempen.

Uit Valence wordt gemeld dat de troepen, op 
’t vooruitzicht van moeilijkheden, gansche pro
vinciën doorkruisen.

De Carlisten zijn voornemens te Bayonne een 
dagblad te stichten dat in het spaanseh en in het 
fransch zou opgesteld zijn.

Vlasnij verheid.
— Vlas en werk. Gedurende de aigeloopen 

week was de vraag naar russisch vlas eenigzins 
kalmer en de prijzen eerder flauwer. De aanvoer 
van inlandsch vlas vermeerdert slechts traagzaam 
er heerschte goede vraag en de prijzen bleven 
standhoudend. In vlasgarens was de verkoop 
kalm, prijzen onveranderd. De werkgarenshadden 
een klein getal zaken aan prijzen in ’t  voordeel 
der koopers. In katoengarens heerschte er eene 
betere vraag en de prijzen waren vaster voor 
beschikbare.

Weinig zaken in lijnwaad.
Rijssel, 30 Nov. — Piussensch vlas. E r zijn 

wat min zaken gedaan geweest dan de voorgaan
de weken; het vlas te velde geroot heeft altijd  den 
voorkeur. Prijzen zonder verandering eerder 
vaste voor de beste kwaliteiten.

— Zwingelkroten. Goede gang van zaken maar 
aan leege prijzen.

— Lijnwaad. Weinig voldoende gang van 
zaken voor dit tijdstip. De prijzen zijn zonder 
verandering.

BINNENLAND.
— Een wildstrooper gedood. Over eenige 

dagen was de gendarmerie van Brugge verwittigd 
geweest, dat sedert een tijd  van hier, eene bende 
wildstroopers te Lophem en Zedelghem woekerden 
en om zoo te zeggen, dagelijks hun stieltje aldaar 
uitoefenden. Vrijdagavond, waren de gendarmen 
JSeels, Gilles, Lebrasseur en Van Heeren, onder 
geleide van den brigadier Alfons De Bisschop, 
allen der brigade van Brugge, naar genoemde 
plaatsen vertrokken, om het pensjagente beletten. 
Zij hadden reeds verscheidene bosschen te Zedel
ghem doorloopen. Rond 9 ure, betrapten zij op de 
jacht van den heer Leo Van Ockerhout, drie 
wildstroopers waarvan twee gewapend met ge- 
weeren en een voorzien van een lichtbak.

De gendarmen trokken er naartoe met inzicht 
hen in te sluiten, doch de overtreders verwittigd 
bij middel van geschuivel, door eenige kerels die 
de gendarmen op zekeren afstand achter volgden, 
bJaasden het licht uit en namen de vlucht.

Eindelijk, rond 10 ure, werden onze kerels 
opnieuw door de gendarmen v errast; zij stonden 
aan den boord eener breede en diepe beek in eene 
weide; wanneer de gendarmen die al den over
kant der beek naderden nog een twaalftal meters 
van de pensjagers verwijderd waren, losten deze 
laatste drie geweerschoten op de gendarmen, 
waarvan niet een werd getroffen; de gendarmen 
antwoordden met algemeen geweervuur. Een der 
wildstroopers was gewond aan het hoofd, niette
min bleef hij recht en aanstonds hoorde men zijne 
makkers roepen : Toe, schiet er op 1

De gekwetste legde aan om zijn tweeloopgeweer 
te lossen, toen hij door een tweede bal getroffen 
werd die hem in de beek deed rollen. Drie gen
darmen snelden hem ter hulp en trokken de 
gekwetste uit het water en brachten hem naar de 
schuur van de nabijgelegen hofstede van den heer 
Jonckheere, grondgebied Zedelghem.

Ondervraagd weigerde de ongelukkige zijne 
medeplichtigen te doen kennen. Een ure nadien 
gaf hij den geest.

’t ls de genaamde Edmond Devooght, land- 
bouwwerkman, oud 24 jaar, wonende te Zedel
ghem, zoo het schijnt een zeer gevaarlijke 
pensjager, die meer dan eens bedreigingen tegen 
de gendarmen uitgesproken had.

De eerste bal had hem eene wonde gemaakt 
aan ’t hoofd; door de tweede was hij in de bil 
getroffen geweest. Een zijner makkers drager van 
den lichtbak, werd door een der gendarmen 
achterhaald ; eene hevige worsteling ontstond, de 
wildstrooper ontving verscheidene kolfslagen van 
het geweer, doch gelukte erin de vlucht te kunnen 
nemen.

De gendarmen hebben den bak in beslag geno
men, een zak met twee hazen en het geweer 
tweeloop van dengedooden wildstrooper.

Het gerecht van Brugge, werd aanstonds ver
wittigd en om 4 ure ’s morgens zijn de heeren 
Janssensde Bisthoven, procureur des Konings, 
Deneckere, onderzoeksrechter, en Decloedt, gref- 
fier, naar Zedelghem vertrokken.

Huiszoekiugen werden gedaan maar zijn zonder 
gevolg gebleven.

Het lijk van Devooght is in het lijkhuisje van 
Zedelghem neergelegd geweest.

De lijkschouwing van den gedooden wildstroo
per Devooght heeft maandag namiddag plaats 
gehad, en zeer ergerlijke tooneelen hebben zich 
voorgedaan.

Dezen nacht rond 1 1/2 ure, heeft eene sterke 
bende kerels de deur willen openbreken van het 
lijkhuis van Zedelghem waar het lijk van Devooght 
is neergelegd, waarschijnlijk om het weg te 
halen.

De koster der gemeente die boven woont, 
gerucht gehoord hebbende, stak zijn hoofd buiten 
doch eene forsche stem riep hem toe : Ziet dat gij 
u weg maakt, of ik schiet u neer! Verschrikt, sloot 
de verontruste bewoner het venster



In den vroegen morgend hoorde hij nogmaals 
op nieuw gerucht aan de deur, die aan de pogin
gen der kwaaddoeners weerstond,

Men heeft bestatigd dat het slot gobroken was 
doch de deur was kloek gegrendeld langs binnen 
en het ware heel moeilijk geweest de deur open 
te pramen.

Rond 11 ure zond M. Naeyaert, burgemeester 
der gemeente, een telegram naar de gendarmerie 
te Brugge, om het parket dat des namiddags de 
lijkschouwing meest doen, sterk te bewaken.

Het parket, samengesteld uit MM van Zuylen 
van Nyvelt, substituut van den procureur des 
konings, üeneckere, onderzoeksrechter, Yan Ca- 
neghem, wetsdoktor en Decloedt, greffier, vertrok 
ten 11/2 ure namiddag naar Zedelghem; zij waren 
vergezeld door MM. Damain, bevelhebber der 
brigade van Brugge, Lawers en De Bisschop, 
brigadiers en twee gendarmen.

Wanneer het rijtuig om 3 ure voor het lijkhuis 
aankwam, stond eene menigte van 250 personen 
voor het gebouw, de magistraten en gendarmen 
opwachtende. Hevige kreten en geschuivel gingen 
op uit eene bende kerels, zeer goed gekend voor 
gevaarlijke pensjagers. De kerels namen eene 
dreigende houding aan, doch door de krachtda
dige houding der gendarmen waren zij weldra 
tot bedaren gekomen.

Een zekere Jan Degraeve, werkman te Zedel
ghem, werd aangehouden en proces-verbaal tegen 
hem opgemaakt. Het lawaai was weldra gedaan.

De lijkschouwing heeft bewezen dat de dood 
van Devooght veroorzaakt is door de wonde van 
den kogel, die hij in de linkerbil ontvangen heeft.

Om de wanorders te beletten, is het lijk gister 
nacht begraven.

Naar het schijnt zijn de wildstroopers van 
Zedelghem en de omliggende gemeenten er op 
uit om de dood van Devooght te wreken, want zij 
gaan nu alle avonden in groote benden uit, met 
het wachtwoord van op de gendarmen te schieten.

Wanneer de vijf gendarmen die het parket naar 
Zedelghem vergezeld hadden, op het grondgebied 
van St Andries kwamen, zijn zij beleedigd geweest 
door twee kerels, waarvan een gekend is als een 
gevaarlijke wildstrooper. Proc*s-verbaal is ten 
hunnen laste opgemaakt.

— Moorseele. Brand. Donderdag morgend 
rond 10 ure is een geweldige brand ontstaan in 
den chicorijast van M. Doorns, gelegen langs de 
kalsei van Moorseele naar Meenen. Gansch de ast 
met de toebehoorten en een aanpalend huis is de 
prooi der vlammen geworden en bijna niets werd 
gered.

— Jabbeke. Een kerel, gekend als een gevaar
lijke wildstrooper, heeft twee gendarmen uitge
scholden die op ronde waren in deze gemeente. 
De gendarmen hebben den kerel vervolgd en 
ingehaald en hebben proses-verbaal ten zijnen 
laste opgesteld.

— Rousselaere. Een 40 jarig  man, die in geene 
goede verstandhouding leeft met zijne vrouw, en 
dinsdag nog in twist met haar geweest was, 
wilde in de bassin springen, doch voorbijgangers 
hebben hem bij tijds kunnen tegenhouden.

— Om aan te toonen hoe de bevolking in onze 
stad aangroeit, zij het volgende genoeg : In 1806 
telde men maar 8,408 inwoners. Ten jare 1856 
11,031. In ’t jaar 1873 15,532, en in 1897 was het 
getal inwoners reeds tot 22,069 geklommen ; 
’t zij in 91 jaien  een verschil van 13,661. Dus 
meer dan de helft.

— Schipbreuk op de Schelde. — 5 menschen 
omgekomen. Zaterdag hebben wij gemeld dat 
een schip op de Schelde vergaan w as; ziehier 
eenige nieuwe inlichtingen betrekkelijk deze ram p :

Mosselvisschers, die vrijdag avond, in de haven 
van Antwerpen aangekomen zijn, hebben de 
tijding medegebracht, dat zij op den beneden 
stroom, namelijk aan het Verdronken land, nabij 
Saftingen in hollandsch water, een groot binnen
schip met ook twee masten door een rukwind 
gevat, hebben zien omslaan en zinken, zelfs het 
reddingsbootje was niet meer te zien. De vis- 
schers spoedden zich zooveel het weer het hun 
toeliet om hulpe te brengen, doch konden niet.

Waarschijnlijk is de bemanning ten gronde 
gegaan.

De Harwich die zaterdag morgen uit Antwer
pen vertrokken is, heeft het schip zien liggen, bij 
leege tij steken de masten boven het water uit.

Later.
Men meldt uit Lillo dat het schip met beetwor

telen geladen was bestemd voor de suikerfabriek 
van Beirendrecht.

De patroon die men denkt de schipper Wouters 
te zijn, alsook de vijf persoonen der bemanning 
zijn verdwenen.

Het gezonken schip is de Leonore.

— Melkerij school te  Handzaeme. Eene school 
van melkbereiding wordt voor drie maanden te 
Handzaeme ingericht.

Het bij wonen der leergangen is kosteloos.

De leerlingen moeten minsten lö ja a r z i jn e n  
een goed lager onderwijs genoten hebben.

De opening dezer school zal plaats hebben in 
den loop der maand Januari 1899.

De vragen tot inschrijving moeten gezonden 
worden aan M. Bauwens, landbouwkundige van 
den Staat te Brugge.

— Voor de keuken. Kookt alleen mosselen, 
diehnn schalen goed stijf gesloten houden. Mos
selen, die blijven gapen als men ze aanpakt, 
moeten niet meegekookt worden, want die kunnen 
vergiftigd zijn en de ongesteldheid veroorzaken, 
welke men dikwijls na het eten van mosselen 
waarneemt.

— De elek trieke trekk rach t komt meer en 
meer op en gaat weldra peerdekracht vervangen.

Op de kanalen van fransch Noorden, worden 
meest al de schepen getrokken door elektrieke 
kracht.

Het komt nog al wat beterkoop als met peer- 
den, en het gaat ook alleszins veel regelmatiger.

E r zijn bij ons ook proeven genomen, om deze 
trekkracht in te voeren langs de vaart van Brus
sel naar Charleroi.

— Opgepast. M. De Queker geeft de volgende 
opmerking aan het Arbeidsblad.

Vele landbouwwerklieden van het arrondisse
ment Brussel wijken gedurig uit hunne dorpen 
naar de hoofdstad en omgekeerd. Men schat het 
getal van dezen die bij het naderen van den win
ter naar de stad komen op ongeveer 2,000. Een 
groot deel hunner, van middelen ontbloot, komen 
naar het nachtverblijf, dat bij de eerste koude 
open gaat. De helft vindt hier geene bezigheid, 
keeren terug naar huis en het meerendeel dier 
menschen verklaren in de arbeidsbeurs dat zij de 
reis naar Brussel ondernomen hebben ten govolge 
van valsche inlichtingen. Het schijnt dat sommige 
gemeentebesturen en sommige liefdadige inrich
tingen der provincie, om de werkeloozen kwijt 
te geraken, ze naar Brussel sturen en zelfs hun 
reisgeld verschaffen.

— Thielt. In den nacht van woensdag to t don
derdag is er een dief binnengedrongen bij M. 
Demets. ontvanger der Registratie alhier. Na 
langs achter eene ruit gebroken te hebben, heeft 
de dief gansch het huis doorsnuffeld, laden en 
kassen geledigd en alles overhoop op den grond 
geworpen. In het bureel heeft hij willen de brand
kas openbreken, doch vruchteloos. Hoegenaamd 
geen geld onder zijn bereik vindende, moest de 
dief vertrekken zooals hij gekomen was, zonder 
iets mede te nemen ; de ontvanger gerucht hoo- 
rende, was opgestaan en heeft den dief van op den 
trap met een revolver bedreigd en de kerel heeft 
de vlucht genomen.

Denzelfden nacht zijn er nog verscheidene 
andere pogingen tot diefstal geschied, nament- 
lijk ter herberg De Kist, bij De Bruyne, Loosvelt 
enz. Dank aan de wakkere opzoekingen van den 
policiekommissaris is de vermoedelijke dader aan
gehouden en door het parket van Brugge mede- 
geleid.

— Oyghem. De moord van A . Bouehaert. 
M. Bouckaert, het slachtoffer, oefende zijnen stiel 
van slachter uit in drie of vier aanpalende paro
chiën. Sommigen vragen zich af of woeste brood
nijd geene rol in dat vreeselijk drama gespeeld 
kan hehben,

Wij vernemen nog eene andere bijzonderheid. 
Den avond der misdaad werd een vreemdeling 
vastgenomen, eenigen tijd voor de moord, door 
twee onbekenden die hem los lieten, zeggende dat 
zij eenen anderen moesten hebben. De aangeval
lene heeft zijne aanranders niet kunnen erkennen ; 
alleen heeft hij bemerkt dat een hunner een 
bleeke broek en klak droeg.

— Aanhouding van eenen anarchist te  Namen.
De policie heeft zekeren Jan S., aangehouden, die 
in verschillige winkels eene kleinigheid ging koo
pen en een valsch stuk van 10 fr. in betaling gaf.

Bij verscheidene winkeliers lukte zijn bedrog ; 
doch in de rue St-Jean sloeg het hem tegen. De 
winkelierster liep naar den commissaris en gaf 
zijn signalement op.

Dadelijk ging men op zoek en het duurde niet 
lang of hij was aangehouden. Men vond in zijn 
bezit eene menigte valsche stukken alsook anar
chistische schriften, bevattende den lof van 
Luccheni.

Hij verklaart anarchist te zijn, zonder beroep 
en 19 jaren  oud.

— ’t  Boerken van Stekene in de Kamer. De
heer Van Brussel of beter gezeid : ’t Boerken van 
Stekene, die in de maand Mei laatstleden als lid 
van de Kamers voor het arrondissement St-Nico- 
laas gekozen werd heeft daar woensdag voor de 
eerste maal het woord gevoerd en met veel bijval.

M. Van Brussel, die de fransche taal niet mach
tig is heeft natuurlijk in ’t vlaamsch gesproken ; 
ons boerken, verre van aan zijn ongemak te zijn, 
gelijk het bij veel advokaten en andere geleerde 
mannen is wanneer zij voor de eerste maal het 
woord nemen in de Kamers, heelt zijne redevoe
ring zonder de minste ontroering uitgesproken en 
werd door de katholieken dapper toegejuicht.

— Rousselaere. Toen M. Coussement-Donck, 
die een winkel houdt in de Noordstraat, woens
dag avond de ontvangsten van den dag wilde na
zien, bevond hij dat de tooglade rond de 25 fr. 
inhoudende, verdwenen was. Men heeft ze ledig 
in de St-Amands-Nieuwstraat terruggevonden. 
De dieven zijn onbekend.

— De 60 jarige vrouw V.. te Rousselare, gaf 
sedert eenigen tijd teekens van zinneloosheid. Zij 
beelde zich in door dieven achtervolgd te worden.

Om hieraan een einde te stellen besloot zij mi
nister Begerem te Brussel te gaan vinden om hem 
de zaak persoonlijk uit te leggen.

Dijnsdag nacht vond een policieagent haar in
geslapen op den steenweg te Schaarbeek. Hij 
maakte haar wakker en zij vertelde hem dat zij 
over drie dagen uit Rousselare vertrokken was 
otn bij den minister van justicie te gaan klagen 
over eenen diefstal van 5 millioen. Men heeft de 
armezinnelooze naar hare famillie te Rousselare 
terug gestuurd.

— Mgr. Decrolière, bisschop van Namen, is
zoo ziek, dat zijn toestand ernstige onrust inboe
zemt. Z. H. heeft zelfs de kracht niet. de mis te 
celebreeren.

— Diefte. Zondag tijdens de vroegmis, zijn 
stoutmoedige dieven in de woning gebroken van 
Edmond Vandromme, te Poperinghe, die zich in 
de kerk bevond. Zij hebben al de kassen en laden 
opengebroken en eene som van ongeveer 100 fr., 
tien akties en een spaarboekje gestolen. De num
mers van de gestolen akties zijn gekend. De dieven 
moeten in hun werk gestoord zijn, want zij heb
ben in eene lade nog eene som van 150 fr. laten 
liggen.

— De moord op juffer de Moerloose te Gent.
Men schrijft uit G e n t: Te Londen heeft men 
zaterdag eenen Gentenaar aangehouden, zekeren 
August D..., ook genaamd Vereist, op wien ern
stige vermoedens wegen dat hij de moordenaar of
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EENS GEREDDE MODISTE
Wij lezen in den “ Petit Parisien” :

In  de ruc de l’Evêchó, te Nevers, w oont Mme H ervé 
met hare achtienjarige dochter. Mmo H ervé is eene 
goede moeder, oplettend voor liet w elzijn van  haar 
kind. Sedert eenige ja ren  reeds deed zij haar het 
am bach t van modiste leeren om haar een zach t en 
gerust leven te verschaffen. M aar de ziekte had  
reeds hare ongunstige werking begonnen en dreigde 
d it ontw erp voor de toekom st te vernielen. Mme 
Ilervé had scd rt den ouderdom  van  tw aalf ja ren  
de gezondheid van  hare dochter zien veranderen. 
Eene in  hot begin onbepaalde kw aal kwam  haar 
leven storen en h a ar de pijn  doen kennen.

Hevige hoofdpijncn en terzelfder tijd  eene erge 
m aagziekte hadden haar langzam erhand verzw akt 
op he t pun t haar al w erk ónm ogelijk te m aken. Zij 
kon n ie ts  meer dan melk, eieren en v leesch n a t ver
dragen. Al ander eten w as h a a r  verboden, zij kon 
het niet verteren. Zij leed veel en w as zeer z w a k : 
hare arm e m oeder w as w anhopig h aar in  zulken 
toestand te zien en h e t is w anneer zij m et eene 
vriendin over de ziekte vnn hare  dochter sp rak  dat 
zij den raad ontving de verp leging door de Pink  
P illen  voor bleeke lieden van  D r. W illiam s te  p ro - 
beeren.

Mme H ervé ve rg a t dezen raad  n ie t en zij had er 
n iet over te klagen.

Na do eerste doos had eene verbetering  p laa ts . 
D e hoofdpijuen w aren niet zoo hevig m eer en de 
m aag  gedroeg zich beter. Met eenen krachtigeren 
eetregel kwam en de krachten snel terug , alsook de 
goede lu im  en mooie kleuren en w anneer de zesde 
doos ingenom en w as, had  de moedei het geluk hare 
dochter vo lstrek t genezen te  zien en vrijm oedig 
h a a r  werk terug  te nemen. W at zijn  dan de P ink  
P illen  toch goed, he rhaalt Mme H ervé, die b lij 
over de herstelling  h a re r dochter is. Ik  heb la s t 
overal de w onderlijke gevolgen d ie  zij bekomen 
heeft, te doen kennen.

E. Y.

G R O O T E  A A N D O E N I N G
IN  E E N E  K L E IN E  STAD

Te Pouancé M aine-et-Loire), spreekt men van 
n iets dan van  de genezing v a n  Jufvrouw  Mario 
Grivel, eene zeer eerw aardige persoon, door hare  
m edeburgers w el bekend. De volgende brief die 
door de erkentelijke zieke geschreven is, zal beter 
spreken dan w ij het zouden kunnen.

« N a lang verm inkt te z ijn  gebleven, schrijft 
Juffr. Grivel, is h e t mij eene groote vreugde U do 
verzachting te zeggen die ik  door de P ink  Pillon 
voor bleeke lie -  j . i

#  
t l .

den van  D r.W il- 
liam s bekom en 
heb. De b loed- I  . 
omloop is in  
m ijne ledem aten 
w eèr n a tu u rlijk  ~]\ 
geworden en ik 
kan  zonder de 
m i n s t e  h u l p  
gaan . Da eetlust 
is teruggekom en 
en  terzelfder tijd  
z ijn  de ru s te - 
looze n a c h te n , 
die mij zoo lang  
schenen, verdw e
nen. Ook kan ik 
mij van  m ijne 
rechter hand be
dienen en ze w as vier ja ren  lam  ! ik kon noch ppn 
noch naald  houden en nu heb ik reeds twee dozijnen 
neusdoeken kunnen zoomen en ik w erk voor hot 
oogenblik aan  sterk laken. In  een woord ik ben op 
w onderachtige wijze to t de gezondheid terugge
kom en; ook kan ik U b ijn a  n iet m ijnen hartelijken  
dank u itdrukken voor de u itm untende werking 
uw er p illen . »

De P ink pillen zijn 
het bes te  v e r s t e r 
kend  m iddel en zij 
zijn g e va a r lo o s .
Zij z ijn  k o o p b aa r  b ij al de 

ap o th ek e rs , m a a r  m en  k an  ze 
zich  ook b ezo rg en  t e r  s ta p e l
p laa ts , b ij A. D ern ev ille , ap o 
th e k e r , 6 6 . W a te rlo o laan , te  
B ru sse l, v o o r  3  fr . £50 p e r  doos 
of 1 7  f r . 5 0  v o o r 6  doozen, 
f ra n c o  te g e n  postm an& aat.

De Pink Pillen zijn te koop bij MM, J. Yerhamme en A. Rodenbach, Apothekers te Iseghem,



een der moordenaars is van vrouw De Moerlooze. 
Men denkt dat hij naar Londen gekomen was om 
zich te ontmaken van de gestolen weerden.

Een tweede persoon is zaterdag te Gent aange
houden: het is zekere L ..., vischkoopman.

Ziehier op weike wijze het gerecht op het spoor 
is geraakt.

Het kind van L ... vertelde zaterdag morgend 
aan een vriendinneke dat hare moeder heel veel 
bankbriefjes bezat en er nog veel meer zou 
krijgen.

Het kind ging zulks aan eene onderwijzeres be
richten, die op hare beurt de policie verwittigde.

Het kind werd ondervraagd en eene huiszoe
king werd bij L ... ingencht. Men ontdekte er eene 
groote som in bankbiljetten waarvan L ... de her
komst niet kon aanduiden.

Het schijnt dat de juweelen te Antwerpen zijn 
verkocht.

M. Coppine is met twee vrouwen der familie 
naar die stad vertrokken om de juweelen te 
herkennen.

— De arbeid in Belgie. Volgens het Arbeids 
blad werd er in october in alle de koolstreken van 
Belgie zeer veel voortgebracht. De metaalwinning 
gaat over het algemeen nog goed; in de grofsme
derij blijft er een ware nood heerschen te Gent en 
te Verviers, terwijl in de andere streken de toe- 
stand schitterend is. In de suikerijnijverheid was 
men volop aan het werk, m aar het werkgetijde 
scheen van korten duur te zullen zijn, daar de 
beetenoogst overal zoo rijk van suiker als gering 
van gewicht is geweest. Het steenbakken blijft tot 
de lente opgeschorst. De toestand der glasblazerij 
en der spiegelglasmakerij blijft bloeiend en men 
meldt verhoogingen van loon in de glasblazerijen. 
Het zacht weder is gunstig voor de bouwnijverheid 
maar nadeelig voor de kleer- en schoenmakerij. 
De toestand der stekjesnijverheid te Geeraards- 
bergen blijft pijnelijk. De looierij verkeert ook in 
eenen ongunstigen toestand. Onder de takken der 
weefstofnijverheid is de spinnerij van gekamde 
wol de eenige die voordeel trekt uit de groote 
d ruk te ; de andere takken van weverij en spin
nerij, bijzonder te Gent, hebben merkelijk meer 
werkeloozen.

— Een gew ichtig  schrijven. Uit een brief van 
Z. H. den Paus Leo XIII aan den algemeenen 
overste der eerw. paters Minderbroeders, dagtee- 
kenend van 25 November laatst, vertalen wij :

« Om de anderen met vrucht en zooals het 
behoort tot bet beoefenen der deugd uit te noodi- 
gen, moet men zelf deugdzaam leven en zijn eigen 
gedrag als een voorbeeld aan de menigte kunnen 
voorstellen.

« Maar Wij verlangen levendig, dat uwe deugd 
buiten de muren uwer cellen ga en zich verre 
verspreide voor het gemeenschappelijk welzijn. 
De geschiedenis haalt aan, dat de gelukzalige 
Franciscus en zijne meest onderscheiden volge
lingen zich teenemaal aan het volk toewijdden en 
dat zij met een vurigen ijver werkten voor de 
zaligheid der geloovigen.

« Neemt thans de gebeurtenissen en de men- 
schen in aandach t: gij zult duidelijk zien dat het 
uur gekomen is om die gedragslijn te hernemen 
en kloekmoedig het voorbeeld van uwe voorgan
gers te volgen. Meer dan ooit is ’t op het volk, 
dat grootendeels het geluk der Staten berust. 
Ook, de menigte van bij te bestudeeren, die zoo 
dikwijls ten prooi is, niet enkel aan de armoede 
en aan het harde zwoegen, m aar tevens aan alle 
soort van valstrikkenen gevaren; haar liefderijk 
te helpen met onderrichtingen, raadgevingen en 
vertroostingen : dusdanig is de plicht der regu
liere en seculiere priesters.

In de Kamers.
De socialisten zijn groote vrienden van het 

volk, dat is gekend.
Ze geven er een nieuw bewijs van sedert de 

kamers open zijn.
’t  Is nu vier weken geleden, en sedert vier weken 

is ’t zagen en nog zagen over een aantal persoon
lijkheden en dingen zonder ’t minste belang.

Ze stelen den tijd van de Kamers, wetens en 
willens. Ze spreken uren lang, links en rechts, 
beschuldigen en lasteren effen op, omdat ze daar 
vrij en vrank mogen zonder het gerecht te moeten 
vreezen. Het zijn immers moedige lieden, en ze 
zijn altijd eerlijk en deftig bovendien !

En ondertusschen blijven de wetten, die ’t katho
liek landbestier ter bespreking voorendraagt 
liggen.

’t wordt tijd dat de katholieke meerderheid dat 
spel van de socialisten doe staken.

Min woorden, min redevoeringen, en meer 
daden.

Meer iever om de vergaderingen der verschillige 
sektiën bij te wonen, meer voorloopige studiën, 
meer overeenkomst vooraleer de zaken in de 
Kamers verhandeld worden, min « amende
menten Veel min klappen en wat meer 
stemmen.

Over tijd  van jaren was er in een stedeken van 
Vlaanderen een brave kalsijlegger die van wegens 
de stad belast wierd van een eindeken kalsijde te 
vermaken.,, en als de eenvoudige man zijne reke
ning indiende, las men op ’t stadhuis, onder alge
meen gelach van de raadsheeren : « item, eenen 
dag zavel gezocht en geene gevonden 1,60 fr. »

’t Is nu vier weken dat de Kamers vergaderd 
zijn en ze mogen op de rekening die ze aan ’t  volk 
in t,e dienen hebben ook in alle waarheid schrij
ven : item, vier weken gebabbeld en getaterd, en 
niets verricht... zooveel duizenden en en duizen
den franlcs ».

Dat kost te dier aan ’t land en ’t volk en lacht 
daar niet meê.

Markt van ISEGHEM. 10 Dec.
Boter per kilo fr. 2,35 a 2,50
Eieren per 26 2,60 a 2,86

3 December
2,40 a 2,50 
2,86 a 3 !2

Mijnheer H. Vandemoortele kandidaat notaris 
te Emelghem is notaris benoemd te Iseghem, in 
vervanging van M. Roose ontslaggever.

A m btelijke Besluiten.
— Bij koninklijk besluit van 26 November, 

wordt machtiging verleend tot het openen van 
een venster in de kerk van Ingelmunster.

— Bij koninklijk besluit, is benoemd :
Ontvanger der rechtstreeksche belastingen en

der accijnzen :
— Te Iseghem, M. L. Mouzon, thans ontvan

ger der zelfde imposten te Eerneghem.

P rieste rlijke  benoem ingen.
Z. D. Hoogw. Bisschop Waffelaert heeft den 

E. H. Edward Frutsaert, leering bij de Hooge- 
school van Leuven tot leeraar benoemd van poësis 
en rhetorika in het bisschoppelijk collegie van 
Oostende.

Schoolopzieners van het katholiek lager onder
wijs :

Voor de dekenij van Ghistel (Oostkant), M. 
Frutsaert, overste van het kollegie te Oostende. 
Voor de dekenij van Thourout (Oostkant), M. 
Ronse, leeraar in de Normaalschool te Thourout.

Voor de dekenij van Yper (Zuidkant), M. Mou- 
raux, overste der Zusters van de Heilige Familie, 
te Yper.

Pincipaal van ’t collegie van Veurne, den E. H. 
Devos, baccalaureus in de godheid bij de Univer- 
siteit van Leuven, in vervanging van M. Ampe, 
ontlast van zijne bediening uit reden van 
gezondheid.

R echtbanken.
— Bij vonnis van 22 ju l i  laa ts t, verwierp de 

rechtbank van Kortrijk de vraag van het open
baar ministerie, strekkende tot de afstelling van 
den heer notaris Vervloet, van Rousselare. ’t Open
baar ministerie van Kortrijk heeft beroep inge
slagen tegen dit vonnis, en het beroepshof van 
Gent heeft het vonnis van Kortrijk bekrachtigd 
en geoordeeld dat de heer notaris Vervloet geene 
de minste tuchtstraf verdiende. De zaak van
100,000 fr. door notaris Vervloet ingevorderd 
tegen de persoon van Meirelbeke, die hem had 
aangeklaagd, zal voorden 15 December in Gent 
gepleit worden.

SCHEEPVAART van ISEGHEM.
Nélaton, van Jules Hourdeau, met kolen voor 

Charles Verslraete. — Le canal de Roulers, 
beurtschip van Henri Dewilde, met bouwstoffen 
voor Conrard Verstraete. — Mercator, van Gile- 
bert, met kolen voor Hector Stevens. — Beurt
schip van Alfons Depaepe met waren voor ver
scheidene. — Brijdelsgenootschap, van Charles 
Depaepe, ladende zavel voor Kortrijk. — La ville 
de Roulers, vau Edmond Debreucquere, met

waren voor verscheidene. ■— Les deux sceurs, 
van Bouwens met hout voor Constant Vanha- 
verbeke.

ST A D SN IE U W S.
D eH eerenJ. Demeester en B. Baret borstel

fabrikanten in stad hadden sedert eenigen tijd 
belangrijke diefstallen bestatigd. Een streng on
derzoek wierd ingericht ten gevolge van welk een 
der werklieden op heeter daad wierd betrapt en 
bekentenissen deed die de aanhouding van den 
verheeler te wege bracht. Beide personen zijn 
door de plaatselijke politie naar het parket van 
Kortrijk overgevoerd en na door den heer onder
zoeksrechter onderhoord te zijn geweest, in voor
loopige vrijheid gesteld.

E r worden overal in de omliggende gemeenten 
vele diefstallen gepleegd, en hier ook zijn de die
ven a a n ’t werk geweest. In d e  herberg Het P a
viljoen, statiepiaats alhier hebben zij in den 
nacht van zondag 4 December een koffeiken ge
stolen die 1100 fr. lievatte als ook de juweelen 
van vrouw Tanghe. Daders onbekend.

Burgerstand m  ISEGHEM. •
G E B O O R T E S  :

429. Joseph Vanhuyse, z. v Petrus en Deltomme 
Pharaïlde. — 430. Adrienne Decoutere, d. v. 
Aloys en Spriet Romanie. — 431. MariaEeckhout, 
d. v. Henri en Pattyn Mathilde. — 432. Camille 
Mestdagh, z. v. Ivo en Merlier E'odie. — 433. 
Rachelle Denys, d. v. Camille en Vansteenkiste 
M arie .— 434. Magdalena Declercq, d. v. Leo- 
nard en 'Witdouck Rosalie, — 435. Rachelle 
De daele, d. v. Charles en Molly M arie.— 436. Au- 
ga^teSchelpe, z. v. Cyrille en D’hont Marie. —437. 

j Renilde Denys, d. v. Kené en Leenknecht Marie.
— 438. Julia Segers, d. v. Henri en Parmentier 
Mathilde. — 439. Gustave Denys, z. v  Emile en 
Debisschop Romanie.

H U W E L I J K E N :
73. Ludovicus Berings, schoenmaker, 39 j. en 

Leonie Christiaans borstelmaakster, 31 j.

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

224. Leonie Deprez, 2 1/2 j. d. v. Gustave en 
Delaere Octavia. W ijngaardstr. — 225. Theresia 
Denys, z. b. 77 j. ong. d. v. Philippe en Vandaele 
Coleta. Groote Markt. — 226. Petrus Bourgeois, 
schoen. 53. j. echt. Juliana Verpoort. Omme- 
gangstr. — 227. Georges Beernaert, 3 j. z. v. Jules 
en Descheemaecker Maria. Steenputje. — 228. 
Oscar Deprez, 21 m. z. v. Francis en Vandamme 
Philomène. Krekelstr.

tand Tan I
G E B O O R T E N  :

Gerardus Joannes Pollet, z. v. Camille en 
Maria Coleta Ciers. — Amatus Gentil Horré, z. v. 
Karei Arthur en Emma Maria Wullaert. — Remi 
Achiel Vandeputte, z. v. Cyrillus Basilius en Julia 
Maria Veigote. — Julia Maria Lafaut, d. v. 
Camille Aloïs en Maria Silvia Migneau. — Julius 
Cyrillus Buyse, z. v. Camille en Maria Augusta 
Declercq. — Irm a Magdalena. Vroman, d. v. 
Camille en Maria Stephania Bossuyt. — Marcel 
RemiSabbe, z. v. Karei Louis en Maria Eugcnia 
Vermeulen.

H U W E L I J K E N :

Edmond Vandewalle, stoker bij den spoorweg,
24 j. won. te St. Andries, en Florentina Grys- 
peert, dienstmeid, 21 j. van hier. — Marie Joseph 
Oscar Lamsens, bierbrouwer, 22 j. en Catherine 
Dewulf, bijzondere. 21 j .  beide van hier.

S T E R F G E V A L L E N :
Arthur Victor Deceuninck, 1 j. z. v. Jules en 

Maria Strynckx. — Theresia Goethals, huish. 
61. j .  huisvr. August Lecluyse. — Juliana 
Adriana Coussens, 9 m. d. v. Camille en Leonie 
Delodder. — Rosalia Soenens, huisv. 76 j. huisv. 
Victor Francies Nyffels. —• Maria Celina 
Vanneste, kantw. 63 j. d. v. Alphons en Barb. 
Th. Debackere. —• Aloïs Vannieuwenhuyse,
6 1/2 m. z. v. Petrus en Barb. Th. De groote. — 
Petrus Josephus D’heygers, landb. 83 j. man 
Barb. Th. Vanmaele.

S t a d  I s e c f h e m .

LU ISTERLIJK

AVONDFEEST
gegeven door de 

Zangmaat schappij D E  M A N D E L K O O R  
in de zaal van ’t  Gildhuis,

Op M aandag 19 Decem ber 1 8 9 8 ,
ten 6 1/2 ure stipt.

J acob Van Artevelde
Historisch Drama in 5 Bedrijven

naar Hendrik Conacience. — Door H. Aelgoet. 
Uitgevoerd door 50 Persoonen.

Prachtige Tooneelschikking. Schitterende Kostuemen.

APOTHEOSE OFTE VERHEERLIJKING.

F O R T U IN  G RILL EN
Blijspel in één Bedrijf.

P R I J Z E N  D E R  P L A A T S E N  : 
Voorbehoudene 2 ,0 0  fr.

Eerste 1 ,0 0  fr. Tweede 0,50 fr.
NAMENS H ET BESTUUR :

De Schrijver, De Voorzitter,
Joseph DELDYCKE. Theophile DEPAÜW.

Men vraag t ten  bureele van dit 
blad e e n '  JONGELING van“ l 6 & 17 
ja a r  en eenen LEERJONGEN boven 
de 12 jaa r.

Men .vraagt goede SCHOENMA- 
KERSGASEN, bij Lepez, 93, rue 
d’Anvers, Tourkounje.

Men vraagt 

G O E D E  B E Z E M M A K E R S
bij Sintobin-De Busschere.

in stad

O N D ERV IN D IN G  LEERT

St-Jean-Ligoure (H'«-Vienne), Frankrijk, 8 Mei 1897.
Mijnheer, Door eene algemeene verzwakking en eene 

ziekte der ingewanden aangetast, ten gevolge mijn ver
blijf in ’t onderwijs, te Tunis, had ik gebruik gemaakt 
van een hoop geneesmiddelen, die niet de minste 
verbetering in mijnen toestand brachten. Daar ik de 
walgende traanolie niet verdragen kon, nam ik uwe 
Scott’s Emulsie, dien ik met veel gemak verteerde on 
toeeigende, en thans heb ik eene bloeiende gezondheid. 
Aanvaardt, Mijnheer, de uitdrukking mijner innigste 
erkentelijkheid.

(Geteekend), Valéry, toegevoegd onderwijzer.

De Scott’s Emulsie vindt men in alle goede 
apotheken. Algemeen d é p ó t: Ch. Delaere en O ,  
Apothekers, Brussel.

W e l Opgelet!
Mr en M,u' MAURICE MEIER

Chirargiens-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 betreking mede zrjn dat Mr en 
Mmc Maurice MEIER geen gebruik maken van 
rond te loopen maar wel gelijk gewoonte te raad
plegen zijn in hunne oude woonst wat niet elderi 
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 M' en M"10 Maurice MEIER te raadple
gen zwigt u dan voor die mannen met hunne witte 
kiels die onze kalanten met geweld elders willen 
brengen dus laat u niet misleiden zoolang gij aan 
het gevang niet zijt ziet gij ons huis niet dus voor 
alle misgrepen voor te komen vraagt naar het 
gevang daar zult gij zien den hoek der MOS
CROENSTRAAT, N° 2, huis met koetspoort dat 
is bij Mr EN M™ MAURICE MEIER.

Mr en M1U'  MAURICE MEIER hebben geen 
broeder, geen zoon, geen bloedverwanten of 
geen domestieken die hun huis vertegenwoor
digen. é

Studie van den Notaris ALFONS Dfi BRABANT, 
te Ingelmunster.

op WOENSDAG 18 JANUARI 1899,
om 12 u r e ’s middags stipt,

in ’t Ingelm unsterbosch
ten verzoeke van den weledelen Heer Baron  
Alberic Descantons de Montblanc en van Ingel
munster, senator.

A LLE RM ER K  W EERD IG STE

V E N D I T I E
van

ÏOO zeer zw are EIKEN 
80 schoone en zuivere BEUKEN 
2 0  gavige ABEELEN 
50 koopen LA RIXEN en P IJN - 

BOOMEN.
Groot gemak van vervoer.

Tijd van betaling, mits goede gekende borg door 
elkeen.

Vergadering in ’t Bosch.

Alvorens er eene proefnem ing van gedaan te 
hebben kan niem and het overgroot voordeel 
kennen van Scott’s Emulsie op de gewone 
traanolie.

De m eest bebloemde taal zou u niet m et m eer 
zekerheid kunnen overtuigen dan uwe persoon
lijke ondervinding, m aar wij mogen m et de 
grootste gegrondheid verzekeren, dat, indien gij 
traanolie noodig hebt om uw gestel te voeden en 
te  regelen , gij deze olie, onder den gemakke- 
lijksten en doelm atigsten vorm, in de Scott’s 

Em ulsie vinden zult.
Deze toebereiding ver

w ijdert de moeielijkheid 
welke de verteringsor- 
ganen beproeven bij ’t 
innemen van de gewone 
olie en zij is zoo sm a
kelijk , dat de -m eest 
tengere personen haar 
met het grootste gem ak 
innemen.

Behalve de traanolie, 
b e h e l s t  d e  S c o t t ’s 
Emulsie nog hypophos- 
phieten van kalk en 

M. h i k b ï  soda, die van overgroote 
w aarde zijn, en w er

kelijk to t de vertering der olie helpen.
In den volgenden brief geeft een heer zijne, 

oordeelvelling over de Scott’s Emulsie, die 
hij gebruikte, aan gezien het hem onmogelijk was 
gewone traanolie te verdragen.



Studie van Meester ALFONS DE BRABANT 
Notaris te  Ingelm unster.

Op Dinsdag 13 Decem ber 1898
om 1 ure namiddag 

in 't 1 N G E L M  UNS TE11BOSCH,

Schoone V E N D I T I E
van

75 Koopen zwaar gemengeld K A P H O U T .  
Eene allergrootste hoeveelheid B R A N D H O U T ,  
S P E R R Ë N  A F G E Z A A G D  en S P E R H E -  
B U S S C H E N .

T A  A  R  T E H  A  K
Zondag 11 December, in CAFÉ L E 0P0LD , 

bij Leon Verschoore.
Zondag 11 December, in DE KLEPPE, bij 

Eduard Dejonghe, Aheele.
Zondag 18 December, in de NIEUWE LINDE, 

bij Herman- Vermant.

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.

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 iijds bij

J . DOOMS, R ousselarestraat
en

Jacques DE BUSSCHERE,
Sint Hiloniusstraal, ISEGHEM.

SPEELKAARTEN aan genadige prijzen.

Th.Debenne-Uytenhove
P anne- en Schaliedekker, 

ISEGHEM, Wijngaardstraat,
recommandeert zich 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, door het gebruik van dit middel 
bekomen, ontelbaar. Gedurende het leven van 
den H. Pastor van Boussoit 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, het verzacht de longen en versterkt 
de borst. Men hoeft zijne levenswijze n ie tte  ver
anderen.

PRIJS VAN DEN POT : FRANK.

ECHTEN GRAANJENEVER
gewaarborgd uit zuiver rogge 

en gerstenmout.

U I T V I N D E R S
VAM EET

O R A N J E  B I T T E R
Zich voor het namaak in acht nemen

14 E ered lp lom a ’s en gouden  m edn lllles  op  de 
In te rn a tion a le - en w e re ld te n to o n s te ll in g e n

Buiten wedstrijd sedert 1894

Alleenverkoop wordt toegestasn in iedere 
| belangrijke gemeente.

A G E N T E N  G E V R A A G D

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

DEVO S-JANSSENS
K ruisstraat, Iseghem ,

gij zult daar vinden alle slach van schoenen voor 
den winter en den zomer, werk- en prachtschoe- 
nen in aPe vormen, winterpantoufels te beginnen 
aan 2,50 fr. en daar boven, mansbottinen te 
beginnen aan 7,65 fr. zeer sterk.

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

Het huis bijzonder gekend om zijne fijne en 
rijke  schoenen, heeft sedert 1893 twee uitvin- 
dings Brevets bekom en; Diplomas en Medaillen 
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.

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 SiacMofier zijner Zending,
Drama in 5 bedrijven

ZEGER MAERTEN
Drama in 4  Bedrijven

ELLENDELING
Drama in 3 Bedrijven

door Dr J . GITS. — 1  ’t  s t u k .
tifw-Tttarvia

F ra n s  B U S C M E R T ,  M M ® ,
te LEDEGHEM, Statiestraat,

Alle slach van banden,
schoon en deugdelijk werk. 

Genadige prijzen. Spoedige bediening.
B3I rpmreys '~-Jrrv yr.

van alle landen, zelf» de meert 
gewone, voor priesterlijke roe. 

r/. s. pingen van arme kinderen.
Kostbare godsdienstige 

gedenkenissen in ver
wisseling gegeven.

Vraagt mlich 
frt ^ tingen of 
"O  *end

postze- 
gels aan het

WERK VAN 
BETHLEHEM

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

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 Zilteealf en Ziltesiroop van Alfons 
Destoop.

DRUAST,
Poststraat, Brussel.

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.

Wekelijksche Markten.

JP u rgeer C h o co la d e
0,50 cent. de Pak

te bekoman bij Apothekers Rodenbach  
en Verh am m e , Iseghem.

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

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

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 1" JULI 1898, 
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.

>
>
>
>
>

\

STOOMFABRIEK TOT OLSENE.
O ud h u is  L a n g e r a e r t -Sa n t e n s .

A. Combes-Verbeke
Bouwmeester — Ondernemer,
/ Isegliem.

Gewone en Prachtmeubelen in alle 
slach van hout — Schrijnwerk — Tim
merwerk — Bureel- en Schoolmeubels 
— Mekanieke Stors — Alle slach van 
Parquetten op bitüme en roostering.

Vereischt het opschrift : Familiegeneesmiddel 
van den Pastor van Boussoit, en het handteeken 
C .W .  gedeposeerd.

Dépot bij Arthur Rodenbach, Groote Markt 
Iseghem.

r  NOTERMAHS & CIE
Stokers te HASSELT

BELANGRIJK BERICHT.

T A N D E N

M . & P H .  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 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 kan ook niet zien noch aan den worm 
noch aan den glans dat het kunsttanden zijn. Mr en Mme MAURICE MEIER ondernemen ook de 
herstelling van alle mislukte gebijten en vermaken ze 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 

A l de kunsttanden en gebijten  kom ende u it 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 .

KORTRIJK
Tarwe heet. fr. 
Rogge . 
Haver

28 Nov.
15,00 a 10,00 

, a 13,00 
a 15,50

koolzaadolie 100k1’* 00,00a 46,50 
Lynzaadolie 100 k -  —,— a 39,00
Aardappels 
Boter per Kilo 
Eiers per 25 . 
Suikerijboonen 

id.

5,50 a 6,25 
2,54 a 2,60 
3,83 a 4,25

6 Dec.
00,00 a 16.03 
00,00 a 13,00 
00,00 a 15,00 
46,50 a 45,50 
00,00 a 38,00 
0,00 a 6,00 

a 
a 
a

0,00
0,00

2,30
3,50

21,00

S T A U F F E R ’S M ELKBLOEM
(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 ,  I s e g h e m .

a 00,00
Veemark t Kortrijk 5 Dec. per kilogr. op voet. 

145 veerzen 1 'kw. 0,76 2* kw. 0, 3*kw. 0,60
0,76 
0,72 
0,72

29 Nov.

17.00 a 18,00
15.50 a 16,00
13.00 a 14,00
16.00 a 16,50
18.50 a 19,00
4.50 a 5,50 
2,70 a 3,00 
3,00 a 3,75

16 ossen 0,76 0,
190 koeien 0,72 0,

67 stieren 0,72 0,

ROUSSELARE

W it.tarwe 100 k01 
Roode Tarwe .
Rogge .
Haver 
Boonen .
Aardappelen .
Boter per Kilo 
Eieren per 25 
Suikeryboonen beschik. 21,50 
Suikeryboonenl899 . a 14,75 
Viggens . . 00,00 a 00,00
koolzaadolie lOOk"’ 00,00 a 49,50 
Lynzaadolie 100 00,00 a 39,00

DEYNZS 30 Nov.
Aardappelen 100 k. 5,00 a 5,50 
Boter per kilo 2,50 a 2,70 
Eieren de 26 . 3,15 a 3,42
Hespe de kilo 1,45 a 1,51 
Viggens . . 25,00 a 33,00
zwijngelkal.lOOk. 1 kvv. 35,00 a 40,00 

» 2* kw. 25,00 a 30,00
» 3« kw. 15,00 a 20,00
n 4* kw. 8,00 a 10,00

THIELT 1 Das.
Tarwe den hectol. . 13,40
Roode Tarwe . a 12,00
Rogge . . —, — a 10,25
Haver 100 kilos .
Boekweit
Vlas de 3 kilos . 
Kroten .
Aardappelen 100 kilos 
Boter de kilo 
Eieren de 25 
Verkens ’t  stuk. 
Hespe de kilo

WAREGHEM
Vlas 1* kw. per kilo 

» 2* ,  .
i) 3* * ,

Werk per kilo 
Aardappelen 
Boter per kilo

15 50 
00,00 

3,00 
00,00 

5,50 
. 2,65
. 3,50

00 00 a 30,00 
. 1,55

26 Nov.
1,35 a 1,40
1,15 a 1,20 
0,90 a 1,00 
0,00 a 0,52 
4,50 a 5,75 
2,40 a 2,90

AUDENAERDE 1 Dec.
Haver . . . 16,25
Aardappelen per 100 k. 4,75 
Boter de kilo . . 2,63
Eieren per 25 . . 3,44
Verkens . . . 25,00
Konijnen . . . 2,45
Hespe de kilo . . 1,50

LEUVEN 5 Döc.

Tarwe 100 k.nieuw* 17.00 a 16,00 
» handels » . . 16.50

Rogge nieuwe 00.00 a 13.25 
n handels . . a 13.00

Haver . C 0.00al5.50
» voor brouwers 00.00 a 16.00

Geerst . . 00.00 a 00.00
Tarwebloem . 00.00 a 23.00
Tarwemeel . . 11.50
Koolzaadolie per hectol. 50.00 

» geklaarde 55.00 
Lijnzaadolie . . . 4 0  00
Koolzaad . 00.00 a 00.00
Lijnzaad . . . 0 0  00
Klaverzaad de 100 kil. 00.00 

00.00 a 00.00 
00.00 a 00.00 

. 0.00 a 4.75 
. 3.50
. 5.50
. 2.50
. 3.45

0,60
0,55
0,55

6 Deo.

17.50 a 18,00 
00,00 a 00,00 
00,00 a 13,00
15.50 a 16,00
19.50 a 17,00
4.50 a 5,CO
2.50 a 2,70
2.75 a 3,00 

00,00 a 20,50
, a 14,75 

00,00 a 00,00 
, a 47,50 
, a 37,00

7 Dec.
5.00 a 5,50
2.50 a 2,80 
3,06 a 3,24 
1,45 a 1,54

25.00 a 33,00
35.00 a 40,00
25.00 a 30,00
15.00 a 20,00

8.00 a 10,00
8 Dec.

13,75 
12,00 
10,25 
15.50 
00,00 

. • 3,00
00,00 

5,50 
. a 2,70 

3,60
00,00 a 30,00 

1,55
3 Ddc.

1.1 o a 1,20 
0,90 a 
0,90 a 
0,50 a
4.75 a 
2,40 a

0,95
1.00
0,00
6,00
2,99

Koolzaadkoeken
Lijnzaadkoeken
Aardappelen .
Strooi
Hooi
Boter per kilo 
Eieren de 26

8 Dec.
a 16,50 
a 5,00 
a 2,67 
a 3,12 
a 25,00 
a 2,37 
a 1,45

9 Doe.
16,75 a 15,75 
00,00 a 16,50 
00,00 a 13,00 
00,00 a 13,CO 
00,00 a 15,50 

, ,» 16,00 
16,25 a 16,00

22.50
11.50
50.00
55.00
40.00 

00,00 a 00,00
00,00 

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

, a 5,75 
0,00 a 3,50 

0,00 a 5,50
2.50
3.50

00,00

Veemarkt Antwerpen 5 Dec.
95 ossen 1* kw. 0.82 2’ 0.00 3* 

116 koeien 0.00 0.00
42 veerzen 0.76 0.00
30 stieren 0.70 0.00
15 kalveren 1.05 0.00

0.62
0.00
0.56
0.50
0.85

Beurs van Brussel 8 Dec.
Belgische 3 p. c. 100,— 

2 1/2 p c. 93,00 
Annuiteiten 4 1/2 —

4 - , -
3 98,—

Gemeentekr. 4 1/2 —,—
4
3 98,25

. 3 „/• 1861 120,00 

. 3 «f. 1868 104,00 
Antwerp” 1887 21/2107.50

Brussel 1886 2 1/2 103,75
Gent 1896 2 p. c. 92,75
Luik 1853 2 1/2 93Ï00

, 1897 voluit b. 89,75

Oostende premie 1 . ------
Verviera 1893 —\—
Congo-leening 89.75
Buurtspoorweg 3 97.50

, 21/2 111,00


