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

Voorop te betalen.
Men schrijft in bij den 

Drukker-Uitgever 
J . D o o m s r 

Eousselaarstraat, 
en in alle Postkantore*.

Verschijnende Eiken Zaterdag.

GODSDIENST, MOEDERTAAL, VADERLAND.

BEKENDMAKINGEN:
0,15 c. den regel

Rechterlijke aankondigingen 0,50 o. id. 
Aanbevelingen 0,25 o. id.

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

De Annoncen voor Belgie, uitgeno
men West-VIaanderen, alsmede voor 
alle vreemde landen, worden uitsluite. 
lijk ontvangen door l ’Off ic e  d e P d .  
b l ic it é , te Brussel, Madeleinestr. n 4g

V o o r  den  P a u s  !
De inschrijving geopend door den 

Bond der katholieke dagbladschrij
vers van Belgie, beloopt reeds boven 
de 100,000 frank...

De giften kunnen gezonden worden 
aan het bureel der Gazelle van 
Iseghem  of aan M. L. Maillié, Berg
straat, 52, Brussel.

De giften, welke wij ontvangen 
worden naar Brussel gezonden ; wij 
wachten van opzenden tot dat wij 
eene zekere som te zamen hebben.

De minste giften worden met dank 
aanveerd.

Inschri jv ing voor den Paus.
B edrag der vorige lijsten fr. 222,00 
O n b e k e n d  M oorslede 2,00
V oor den Paus to t lavenis van r. r. 2,00 
Om eene genezing te bekom en 2,00 
J . P . en S. Iseghem  25,00

Staats Overzicht.
De zaak Dreyfus.

GROOT NIEUW S.
M. Dupuy, met den minister van 

justicie, heeft zich zaterdag namiddag 
in de commissie ter herziening bege
ven, die door de Kamer gelast was 
een voorstel te onderzoeken strek
kende om de crimineele Kamer 
in het verbrekingshof, van de zaak 
Dreyfus te ontlasten.

M. Dupuy heeft aangekondigd dat 
het gouvernement een wetsontwerp 
zal neerleggen waardoorhet enkwest 
der Dreyfuszaak op nieuw zal gedaan 
worden, doch nu door al de Veree
nigde Kamers van het verbrekings
hof.

De Dreyfusgezinde gazetten spu
wen vuur en vlam. « Het Dreyfus 
proces is in den doofpot, zoo 
schreeuwen zij, ’t is het straatschuim 
dat zegepraalt, met den trio Roche- 
fort, Beaurepaire, Drumont aan 
’t hoofd »

Eerst was het van licht immer licht! 
En nu zitten zij met de vrees en den 
angst op ’t lijf omdat er eindelijk 
licht zal komen.

** *
Maandag laatst hebben MM. Char

les Dupuy en Lebret zich om 2 ure 
naar het Paleis Bourbon begeven, 
om door de parlementaire commissie 
gehoord te worden.

M. Dupuy legde uit, dat de com
missie vroeger benoemd was met 
het doel vijandig te zijn aan de 
voorstellen, welke voor doel hadden 
het proces aan de krimineele kamer 
te onttrekken. Het gouvernement 
zelf was daar te dien tijde vijandig 
aan, maar de omstandigheden zijn 
veranderd, er zijn dingen voorge
vallen, die nieuw& besluitselen wet
tigen.

Als besluit kondigde M. Dupuy de 
neerlegging van het wetsontwerp 
tegen maandag aan.

Na het vertrek der ministers^ be
raadslaagde de commissie over de

houding, die zij zou aannemen en zij 
besloot geheel ter beschikking van 
de Kamer te blijven.

Deze beslissing van het ministerie 
heeft eene levendige ontroering ver
wekt. Er zal eene interpellatie in de 
Kamer zijn. Men zal de lezing eischen 
van het verslag over het onderzoek 
Mazeau om te weten of de feiten, 
door M. Quesnay de Beaurepaire 
aangeklaagdjuistzijn.

In de pers is men er voor en tegen 
al naar gelang of men anti herzie- 
ningsgezind is of nietJToch zijn ook 
herzieningsgezinde bladen van oor
deel dat de wet moet gestemd 
worden.

De Temps schrijft in een artikel dat 
om aldus van het openbaar recht af 
te wijken, het gouvernement bewij
zen in handen moet hebben, van de 
onmogelijkheid waarin de crimineele 
kamer zich bevindt voortaan nog een 
onpartijdig oordeel uit te spreken.

De bewijzen moeten in het onder
zoek van M. Mazeau te vinden zijn. 
De kamer kan geen uitspraak doen 
zonder ze te kennen.

Dood der prinses van Bulgarie.
De prinses van Bulgarie isdijnsdag 

nacht plotselings overleden. Haar 
toestand was maandag avond ver
ergerd. Zij ontving nog met volle 
bewustzijn de laatste Sakramenten 
en zegde vaarwel aan hare kinderen. 
De doodstrijd is maandag nacht nog 
begonnen en de ongelukkige prinses 
had dinsdag hare bezinningnietmeer. 
Prins Ferdinand heeft het sterfbed 
niet verlaten. Het pasgeboren prin
sesje is door een katholieken pries
ter gedoopt onder den naam van 
Clementina.

De geneesheeren van hethofschrij- 
ven de dood toe aan de influenza, 
verwikkeld met een begin van long- 
teering en aan de gevolgen der 
bevalling.

De tijding van de dood der prinses 
heeft in gansch Bulgarië eene diepe 
verslagenheid veroorzaakt. Overal 
te Sofia werd de rouwvlag uitgehan
gen; de rouw der bevolking is alge
meen; de winkels in den omtrek van 
het paleis zijn gesloten. 'Prins Ferdi
nand is ontroostbaar.

Prinses Louiza-Maria was de 
dochter van den hertog van P a rm a ; 
zij was te Rome geboren op 17 
Januari 1870, en in 1893 in het huwe
lijk getreden met prins Ferdinand 
van Bulgarie. Zij was een zeer god
vruchtige vorstin en toenhaargemaal 
ondanks zijne belofte, zijnen eerst
geborenen zoon Boris door een 
schismatieken priester liet herdoo- 
pen, verliet zij voor eenige weken 
Sofia; zij werd toen door den Paus 
in gehoor ontvangen en keerde wel
dra bij den prins terug. Toen deze 
later te Rome kwam, kon hij ondanks 
al zijn aandringen geen gehoor bij 
den H. Vader bekomen.

G eneraal A guinaldo.

Uit Manilla wordt gemeld dat 
Aguinaldo als een president der 
Philippijnsche Republiek den grond- 
wettelijken eed heeft afgelegd, en 
dan zijn ontslag als president gegeven 
heeft, om enkel als opperbevelhebber

m J a c U  u .
aan het hoofd der inlandsche troepen 
te blijven.

Een nieuw e keizer in China.
Volgens eene depeche uit Peking 

zou eene vergadering der keizerlijke 
familie plaats gehad hebben onder 
voorzitterschap der keizerin-weduwe 
en de aanstaande troonopvolger zou 
aangeduid zijn.

De duitsche Rijksdag.
Woensdag heeft de Rijksdag in 

derde lezing het voorstel van het 
Centrum gestemd, waardoor de wet 
het verblijf aan de jezuieten in 
Duitschland verbiedend, afgeschaft 
wordt, alsook in eerste en tweede 
lezing een wetsvoorstel voor doel 
hebbende de geheime stemming in 
de Kamerkiezingen te verzekeren.

In de Kamer.
In zitliug van 2 februari heeft M. Lorand doen 

opmerken dat de amerikanen meester zijn van 
de petrolmarkt. Volgens hem zouden er te Ant
werpen openbare stapelhuizen voor den petrol 
moeten ingericht worden, alsook in andere steden 
van het land.

De ongelukken met den 'petrol zijn in Belgie 
in getal toegenomen sinds dat de amerikanen ons 
hunnen slechten petrol zenden. Zou het gouver
nement niei tusschenkomen? Het kontrakt met 
c r̂ie groote petrolmaatsehappijen eindigt toeko
mende jaar. Het oogenblik is gepast om een nieuw 
kontrakt met onafhankelijke leveranciers aan te 
gaan. De petroldokken te Antwerpen zouden ook 
dienen uitgebreid en verbeterd te worden.

M. Gielen wijst er op dat het van het grootste 
belang voor de werkende klas is goedkoopen 
petrol van goede hoedanigheid te kunnen koopen. 
Onlangs nog stond de petrol aan 30 centiemen 
den liter. De werklieden die dikwijls thuis nog 
laat moeten werken, konden er schier geen koo
pen. Spreker verklaart dat hij volle vertrouwen 
stelt in het gouvernement voor het nemen van 
afdoende maatregelen om de nadeelige gevolgen 
der petrolrust te keer te gaan.

M. Liebaert, minister van financies. Eene bij
zondere kommissie zal de petrolkwestie onder
zoeken en het gouvernement zal al het mogelijke 
doen om den ongunstigen toestand te veranderen, 
Mijn inziens ware het goed de kwestie ook den 
Hoogcren Handelsraad te onderwerpen.

Onze Missionnarissen.
Eene gansche karavaan belg'che enhollandsche 

missionnarissen heeft zich in China gevestigd.
Ziehier degenen, die volgens een ontvangen 

telegram in oostenrijk Mongolië aankwamen:
De paters Remi Haezenbrouck, van Elseghem ; 

Lodewyck Van Dyck, vanLoenhout; Willem Meer 
van Zeddam; Leo Delhaye, van Frasnes; Joseph 
Heys, van Ooien; Jozeph Van Eygen, van Neriter 
bij Weert; Ernest Van Obbergen, van St-Pieters 
Jette en Frans Vervloesem, van O. L. Vrouw 
Waver.

Deze hebben eene allergelukkigste reis gehad. 
Zij waren op 10 October uit Marseille vertrokken.

Andere depechen melden de aankomst te Kon- 
Sou, van de paters Jules Scheirs, van Zele, Frans 
De Peuter, va* Deurne; Joseph Van den Bemt, 
van Oudenbosch en Lodewyk Weys, van Horst.

In Midden-Mongolië: de paters Pieter De 
Boeck, van Wolverthem; Désiyé Abeloos van 
Opwyck; Jan De Gryse, van Isi-gh.em; Constant 
Gysen, van Antwerpen; JulesPloviër van Comen; 
Amédéè Van Dorpe, van Cruyshautem en André 
Zylmans, van Waalwyk.

En in Zuid-westelijk-Mongolië de paters Alfons 
Bermy, van St-Pauwels; W. Stragier, van Ise- 
ghem ; Jules Bekaert,van Meenen; G. Jaspers,van 
Geldrop; Florent Lauwere, van Antwerpen en 
Edmond Vereenooghe, van Lichtervelde.

Hanen vechten.
Hanenvechten!... H antnvechten!... Zoo klinkt 

het ten allen k a n t! En inderdaad, geachte lezer, 
hoe wreed, hoe barbaarsch, hoe onmenschelijk

zelfs u dit moge voorkomen, toch staat dit spel 
aan de orde van den dag. W aarin bestaat hanen
vechten?

Hanenvechten bestaat in eene onwettige over
eenkomst, waarin twee met rede en verstand (?) 
begaafde wezens, zich verbinden, twee onschul
dige., redelooze diertjes eenen lang/amen, pijnlijken 
dood te doen ondergaan. — Welnu, vraag die 
bepaling nog verderen uitleg? Voorzeker neen. — 
Doch om de aanhangers van wreed vermaak 
dat heeten ze een vermaak — noch meer te over
tuigen van de ongerijmdheid, die er in zoogezegde 
hanenwedstrijden zit, willen wij een blik werpen 
op eenige voorname nadeelen, die zoo in stoffelijk 
als in zedelijk opzicht, aan dit laakbaar spel 
verbonden zijn. Vooreerst — en wie durft het 
miskennen — hanenvechten geeft aanleiding to t 
eene menigte stoffelijke verliezen. Geld, goed en 
gezondheid worden geslachtofferd aan die vurige 
drift. Hoe menige daghuur wordt verwaarloosd. 
Hoe menig winstgevend werk wordt veronacht
zaamd om zich met lijf en ziel over te geven aan 
de hanenwedstrijden. Doch genoeg!... Groot 
voorwaar zijn deze nadeelige gevolgen, doch klein 
tevens, wanneer men ze vergelijkt met die op 
zedelijk gebied !

Hoe is het mogelijk, dat degene, welke geenen 
eerbied koestert, voor Gods Scheppende Hand in 
het dier, hoe is het mogelijk, dat deze in zijnen 
evenmensch datgene zou . eerbiedigen, wat hem 
boven het dier verheft! Neen, eén mensch, welke 
zijn vermaak vindt in het kwellen van zeer nuttige 
dieren, verdient geene plaats tusschen de be
schaafde lieden.

Toen ik over tijd een uitstapje deed naar de 
Tentoonstelling van Terveuren, sloeg ik met 
verontweerdiging gade, hoe onze zwarte broeders 
de hennen levend pluimden, ze halfdood boven 
het brandend vuur hielden, om ze vervolgens op 
te peuzelen. Een vriend, die evenals ik, van dit 
tafereel getuige was, deelde volkomen mijne ver
ontweerdiging. Doch alles wel inge/.ien en rechtuit 
gesproken, zijn onze verlichte Belgen, die thans 
zooveel pochen op beschaving en vooruitgang, 
niet schuldiger dan de Congolee/en ? Mij dunkt 
ja ;  want terwijl de laatsteu, uit onwetendheid, 
zoo te werk gaan, om hun lichaam te voeden, 
handelen de eersten enkel en alleen met het in
zicht van te martelen. En zulke daad aarzel ik 
niet met den naam van wraakroepend te bestem
pelen.

Ik vraag het u, mag men hem niet dwaas 
noemen, die zijnen tijd verspilt rond een hanen- 
p e rk ! Verbeeld u eene ronde, afgesloten plaats, 
langs alle kanten met bloeddorstige lieden om
geven. Welk gewemel! Welkgetier! Welk gevloek! 
Zie! daar komen de partijen, door den drank 
verhit, waggelend en schreeuwend aangetreden. 
Wreedaards! Is het alzoo, dat gij de dieren be
loont voor de onschatbare diensten, welke zij u 
bewijzen? Maar wat wil ik van erkentenis spreken. 
Schuilt èr nog wel eenig menschelijk gevoelen in 
uw steenen hert ?

Daar worden de lieve kampers in het ongeluks- 
perk gezet. Let hoe die onschuldige diertjes, 
door bloedverlies uitgeput, algauw bewusteloos 
ten gronde vallen.

De toestand in Congo.
Sommigebladeii hebben den toestand in Congo 

in de somberste kleuren atgeschilderd. Heel de 
streek tusschen de Falls en Tanganika stond te 
vuur en te zweerd ; Kassango was ingenomen en 
de Falls was in opstand.

De toestand is al erg en de inneming van Ka- 
bambare door de muiters al noodlottig genoeg 
om hem nog zwaarder voor te stellen.

Ziehier den toestand :
Bij de neerlaag van Sungusa zijn er van de 

Staatstroepen 52 op de 150 ontkomen. De rebellen 
overmeesterden 100 geweeren en 10,000 kardoe
zen.

Bij kabambare zijn de verliezen nog niet ge
kend.

Op 20 november had Dhanis reeds 150 man 
onder zijne orders en hij zou er binnen kort nog 
250 bij krijgen; bij zal dus met 1100 zwarte sol
daten, met voldoende blanke officiers en onder
officiers tegen de rebellen kunnen optrekken.

** *
— Nieuws u it Congo. Volgens een brief uit 

Congo toegekomen, zou Lothaire met 300 solda
ten opgerukt zijn tegen den stam, die onlangs 
verscheidene blanken gedood en opgeëten heeft. 
Hij ontmoette den vijand na zeven dagmarschen 
en versloeg hem volkomen; de inboorlingen lieten



talrijke dooden en gekwetsten en 1,800 schilden 
op het slagveld achter. De blanken hadden zelfs 
geen gekwetste; in het negerskamp vond men de 
toebereidselen voor een feestmaal van menschen- 
eterij.

Volgens dien brief waren noch Lothaire, noch 
luitenant Doorme gekwetst. Volgens eenen ande
ren brief zou daarentegen de toestand in Manyema 
zeer onrustwekkend zijn, doch men hoopte dat 
M. Dhauis, met zijne nieuwe versterkingstroepen, 
den opstand zou kunnen onderdrukken.

Godsdienstig Nieuws.
LOURDES.

22‘te Belgische bedevaart der Meimaand naar
O.-L.-V. van Lourdes. Bedevaart vergezellende 
de arme zieken onder de hooge bescherming van 
den Kaïdinaal-Aartsbisschop van Mechelen en 
het eerevoorzitterschap van Mgr Mercier.

D atum : Van 25 April tot 3 Mei 1899.
Vier bijzondere rechtstreeksche treinen . — 1.

Van Luik, langs Namen en Charleroi. II. Van 
Tongeren, langs S1 ïru id en , Landen en Charleroi.
— III. Van Antwerpen, langs Brussel en Bergen.
— IV. Van Gent, langs Kortrijk.

P rijzen  : Van Antwerpen, Luik. en Tongeren: 
l ‘u , 148 f r . : in 2Je, 9*5 fr. ; iu 3de, 64 fr. — Van' 
Gent, S* Truiden, en Landen , : 1*", 146 fr. ; in 
2d", 95 f r . ; in 3d“, 63 fr. — Van Brussel en 
Namen: in 1 8t0, 144 f r , ; in 2,u, 93 fr. in 3d", 62 fr.
— Van Charleroi, Bergen en Kortrijk: in 1**°, 
140 f r . ; in 2do, 80 f r . ; in 3d0, 60 fr. — Verhooging 
van 5 frank voor deze die, na den 31 M aart ’s 
middags, zullen inschrijven. Definitieve sluiting 
der lijsten, den 10dc April.

Arme zieken. — Men wordt verzocht de 
almoezen voor ’t werk der arme zieken en de 
aanvragen ter aanveerding van zieken bij de bede
vaart, vóór 15 Meert te verzenden aan deu eerw. 
heer Thiéry, leeraar ter Katholieke Hoogschool, 
Vleminckxstraat, 1, Leuven.

Voor omstandige prospectussen, inlichtingen en 
inschrijvingen, te schrijven naar den voorzitter 
van het komiteit, M. Rosman, Fabriekstraat, 13, 
te Brussel, of naarde briefwisselaars der provincie:

WEST-VLAANDEREN. — B rugge: A. Ru- 
zette, provinciaal raadsheer, St-Martmus plaats, 
4; Baronnes van Caloen de Goübcy, Dy ver; 
Mej. Dis CijEECK, Sint Jansstraat, 12 ; eerw, heer 
Graai van dfn Steen de J ehay, 2, Biscayens- 
plaats ; eerw, heer J. J ansen, onderpastoor van
O. L. V. kerk, 30, Dijkplaats ; K e s te lo o t, 
advokaat, Burgtplaats ; eerw. heer H. Van 
Ryckegem, onderpastoor te Sint-Gillis, — 
D iksm uide: eerw. h. D e w iite , kapelaan. — 
K ortrijk : eerw. heer Fonit.yn , onderpastoor; 
M. C asen s-T h iv aeet, fabrikant, Lage S tad; 
V erbue, apotheker; Mej. De M u llié , Rijsel- 
straat, 4 . — Iseghem : eerw. heer O. Desmedt 
kapelaan. —■ Meenen : eerw. heer V e u stb a e tf , 
pastoor van St-Franciscus. — Moescroen : Cyrille 
D e la e re , drogist; eerw. heer Goemaeke, prin
cipaal van het College. — Oostende: eerw. Pater 
De Busscheke, dominikaner, Christinastraat. — 
Poperinghe: eerw. heer P koot, kapelaan van 
Sint-Bertinus. — R oesselare : eerw. heer De- 
vaebe, kapelaan van Sint Michiel. — T b ie l t : M. 
M in n ae rt, uitgever der Gazet van Thielt — 
Veurne : eerw. heer B eblam ont, kapelaan van 
Sint Nikolaas. — Waereghem • eerw. heer R iet- 
h ag e , pastoor. — W ervicq: Mm0 M ü llié -O sty n , 
Groenstraat. — ïp e re n : eerw. heer D elam eil- 
i/euke, onderpastoor van St-Pieter, Rijselstraat, 
118.

ST A D SN IE U W S.

Het t a o s l t  der 1 .  Daens,
TE ISEGHEM.

Zondag laatst zijn Priester Daens en zijnen 
broeder P. Daens-Mayart, drukker en uitgever 
van den Werkman en 't land van Aalst, naar 
Iseghem gekomen.

Zij vvierden aan de statie afgehaald door eenen 
welgekenden liberalen schoenmakersbaas bij wien 
er een banket ter hunner eere plaats had.

1 V ervolg .

VEEVOEDEEING.
Ile t water komt overvloedig voor (75 tot 90 p. 

h.) in groene planten.
Het heeft eigentlijk geene voedende waarde 

het dient als oplossing en vervoermiddel der 
spijzen.

P rak tische besluiten.
Alle dieren moeten in hun voedsel eene zekere 

hoeveelheid, eiwit, vet, koolwaterstoffen, asch- 
deelen en water bekomen.

De waarde of kracht van een voeder hangt 
grootendeels af van de hoeveelheid die het van 
deze bestanddeelen bevat.

De voeders die het meest verteerbaar eiwit 
inhouden hebben de grootste waarde (koeken) aan 
dieren die groeien, vrurhtdragen, melkgeven, 
diene men eiwitrijk voeder toe. Moeten zij daarbij 
nog werken, zoo moet ook de hoeveelheid kool
waterstof en vet in ’t  voeder verhoogen. Aan 
vettende dieren behoeven veel eiwit (voor vleesch 
aangroei) en voeder dat tevens rijk  aan 
vet is.

Om voeder pl anten te bekomen rij kaan voedende 
bestanddeelen zal de landbouwer zijne akkers en 
weiden wel bemesten. Hij zal bij voorkeur die 
verscheidenheden van voeder gewassen kweeken 
die de grootste som voedende stoffen ople- 
veren.

’s Namiddags zijn de gebroeders Daens met 
bunnen gastheer naar eene herberg gegaan waar 
de liberalen dezer stad meest samenkomen. Onder 
het rooken eener cigaar en het drinken van een 
glas bier hebben zij wat over politiek gesproken.

Men zegt dat M. Daens alhier eene meeting zal 
geven in den loop dezer maand. Wat er van zij, 
zijn bezoek alhier, zal hem weinig partijgenooten 
gewonnen hebben, trouwens het is nu goed te 
zien geweest met wien dat de leider der zoo
genaamde chi istene volkspartij, mede»pant

Dinsdag rond 11 uren ’s avond, toen de koop- 
warentrein van Rumbeke naar Iseghem kwam, is 
de genaamde JanDebel, 46jaaroud, dienstdoende 
bareelwachter aan de traverse van den ijzerenweg 
tusschen de statie van Iseghem en den Abeele, 
misschien willende de baan overschrijden om de 
barrière toe te doen, en bedrogen door dengrooten 
mist, door de gezegde trein geraakt geweest. Zijn 
lichaam was zoodanig vermorzeld dat de stukken 
hebben moeten verzameld zijn en in eenen bak 
naar het doodenbuis in het oudmanhuis zijn 
gedragen geweest.

Zijne stoffelijke overblijfsels zijn alhier vrijdag 
op het kerkhof begraven geweest.

STAD ISEGHEM.
Lijst der jongelingen die deel genomen hebben 

aan de militieloting op Dijnsdag den 31 Januari
1899, om 2 ure des namiddags'

Leegste nummer 40 — Hoogste nummer 140

62 Acx Benoni
53 Allewaert Emile
60 Anseeuw Victor
80 Bardoel Camille
45 Bollaert Leon Joseph
66 Boone Gustave

113 Bostoen Remi
106 Bouckaert Victor
138 Bourez Aimé
96 Braet Aloise
58 Buyse Hippolyte Hri
91 Casier Camille
55 Colpaert Oscar
94 Corteville Jules

]20 Cottenie Philomin 
90 Couckhuyt Cyrillus
78 Couckuyt Julianus 
77 Daene Camille
50 David tlen ii Joseph

127 David Joannes Bap'“
49 Debenne Cyrile

130 Debi^schop Camille
125 Deblauwe Eugène

71 Deboo Julius
118 Decoene Hilonius
133 Decoopman Achille
100 Defoere Julianus
126 De Jonckbeere Gaspar
41 Deleu Valentin

132 Delobelle Leon
122 Demoen Eugène
101 Demonie Victor

63 Denys Odile
137 Derobaix Alphonse j
134 Desimpelaere Joseph 
52 Dewulf Camille
76 Dochy Cyrille

115 Duyek August
111 Geldhof Victor Henri 
136 Geldof Camille Em.
129 Gerne Felix

97 Herman Julianus
84 Hoornaert Aimé
92 Kesteloot Joseph Lucas
59 Kesteloot Leopold Joseph 
83 Kints Leon
51 KipsAdolf
86 Labeeuw Eugeen 
40 Lagae Achille
79 Lapeire Augustin 

121 Malisse Francis
116 Mestdagh Camille
112 Meurisse Joannes
67 Missiaen Joseph Jean
68 Mistiaen Aloys Joseph

131 Moerman Adolf
108 Mulier Gustave
61 Naess< ns Gustave 

124 Oosteriynck Joannes

70 Perneel Joannes
73 Rapoeye Camille

119 Rigole Leo
114 Rousseau Alexis

54 Samyn Julius
72 Samyn Xaverius

117 Seynaeve Joannes Dom.
88 Seynaeve Odile Vir.c.
82 Seynaeve Valere Alb.
65 Sinnaeve Petrus Cam.

123 Supply Ferdinand
56 Tack Joseph

103 Uyttenhove Camille
47 Vancanneyt Michel

135 Vancompernolle Joseph
128 Vandamme Felix
87 Vandecapelle Florent
46 Vandecasteele Hr;
75 Vandenberghe Cyrille
74 Vandewaetere Carolus
57 Vandommele Cesar

110 Vandommele Julien 
85 Vandommele Pierre
42 Vandromme Petrus 
44 Vanneste Gustaf
48 Vansteenkiste Benoni

104 Vansteenkiste Henri
139 Vansteenkiste Joannes
81 Vansteenkiste Willebrod 
99 Vanthieghem Cyrille

102 Verbeke Camille
89 Vercruysse lJetrus

109 Verhelst Florent
93 Verbeust Michel
64 Vermeulen Jules

107 Verstraete Alphonse
43 Verstraete Emile
98 Verstraete Joseph

105 Werbrouck Florent
140 Windels Jules Arthur
95 Wolfcarius Joseph
69 Wybo Arsène

De milicieraad zal plaats hebben te Rousselare 
op Woensdag den 1“ Maart 1899.

AAN DE RHUMATISMLIJDERS.
Het ia eene groote dwaling te denken dat het rhumatism 

enkel de gewrichten aantaat, 't  is ook nog eene dwaling te 
gelooven dat zij door koude en vochtigheid te weeg 
gebracht wordt. Het rhumatism is vooral eene pijn te 
weeg gebracht door eene wrangheid van ’t  bloed en 
slechte werking der nieren, die er op eene onvoldoende 
wijze de stoffen verwijdert die er gansch zouden moeten 
uitgenomen worden. Dan hebben de koude en de vochtig
heid het meeste vat.

Deze bloedwrangheid prikkelt ’t  zij de gewrichten, 
’t zij de spieren. De wrijvingen ingeval van rhumatism 
hebben eenen onzekeren uitslag, ’t Is dus het bloed dat 
men herstellen moet, zooals volgenden brief het aanwijst :

Schaarbeek, 10, Gallaitstraat (België)
“ Ondanks de geneesmiddels gedurende zes maanden 

genomen, leed ik als eene martelares Maagzeer, voort
durende verstoptheid, suizingen en schedelhoofdpijn, on
dragelijke pijnen in den rug en de lenden, rhumatism in 
de beenen. Zeer verzwakt door gedurig vloedverlies was 
ik van waterzucht bedreigd. Acht aozen Pillen van 
Pink deden al deze kwalen verdwijnen. Ik eet en slaap 
zeer wel. Ik ben niet meer mager, mijn vleesch wordt vast, 
met de struischheid zag ik mijne wangen weêr kleuren en

mijne oogen glanzen van 
vreugde. In een woord, ik 
gevoel mij gansch her
steld en herleef als in den 
tijd mijner eerste jeugd. 
Aan al mijne vrienden, 
verwonderd mij in zulke 
goede gezondheid te zien 
roem ik en beveel hen de 
Pillen van Pink aan, wel- 
ke mij de gezondheid 

i / V  weêrschonken en mij toe-
l lieten het kritische jaar te

bereiken zonder erge on-

fevallen. Laat mijnen 
rief verschijnen, mijne 

Heeren, ik geef er u de toelating van, en bedank u. ,
Geteekend : Wwe. Vr. Molteni, eigenaarster.
Alle dagen verneemt men zulke genezingen van rhuma

tism bekomen op de wijze hierboven aangehaald. De Pil
len van Pink verzuiveren en verrijken hetoloed, en genezen 
alzoo al de ziekten voortgebracht ’t  zij door zijne ar
moede, 't  zij door zijne machteloosheid. De bloedarmoede, 
de klierziekte, de uitslagen, het sciatiek, de beenderzwakte 
bij de kinderen, de schedelhoofdpijn en de uitgeputheid 
worden bij deze ziekten gerekend. De Pillen van Pink 
voor bleekzuchtige personen zijn te koop in alle apotheken 
en in in het hoofadepot, in België, A. Derneville, apot
heker, 66, Waterloolaan, Brussel, 3,50 fr. de doos en 17 ft. 50 
voor 6 doozen, franco tegen postmandaat.
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BUITENLAND.
HOLLAND.

— Bedelaars... per velo. Zaretdag kwam te 
Vlodrop een bedelaar per velo aan verschillende 
huizen een almoes vragen. De man beweerde, dat 
hij tegenwoordig meer op een dag verdiende, dan 
vroeger op eene geheele week, toen, hij alles te 
voet moest tfleggen.

RUSLAND.
— Een rooversgeschiedenis.In een dorpken in

den omtrek van het russiscbe Charkow woonde 
eene 70 jarige vrouw wier zoon in den omtrek het 
beroep van roover uitoefende. Het gelukte de 
policie niet den misdadiger in handen te krijgen. 
In de hoop dat hij nog wel eens naar zijne oude 
moeder zou terugkeeren bewaakten ze goed haar 
huis om hem bij die gelegenheid te kunnen ge
vangen nemen. Doch hiervan kwam niets.

Op zekeren dag verliet de oude vrouw haar huis 
en trok het gebergte in, om zelf haren zoon te 
gaan opzoeken. Toen ze door ’t bosch ging, werd 
ze plotseling door een gewapenden ru iter aange
houden, die geld van haar verlangde. De oude 
antwoorde hem met een schot uit haren revolver, 
dat den ru iter gewond van zijn peerd deed 
storten.

Op hetzelfde oogenblik kwam een tweede ruiter 
aangereden, die de oude vrouw een mes in de 
borst stiet. Beiden — de vrouw en haar moorde
naar — slaakten daarop een vreeselijken kreet, 
ze hadden elkaar erkend: moeder en zoon. De 
oude stierf weldra. De jonge roover, hevig ontzet 
over zijn vreeselijke misdaad, leverde zichzelf aan 
’t  gerecht over, dat hem tot levenslangen dwang
arbeid veroordeelde.

BINNENLAND.
— Stoutmoedige aanslag te  St-Gilles. Eene 

vrouw aangerand, bijna verwurgd en bestolen. 
Gister avond werden de Fontainasstraat en om
streken te St. Gillis, in de grootste opschudding 
gebracht.

Mev. wed. Faes houdt aldaar eenen winkel 
open in het huis n. 3.

Zij zat in eene aanpalende kamer te weenen, 
want zij kwam juist een telegram te ontvangen 
dat haar vader schielijk was gestorven.

Op dit oogenblik trad een 20 jarig  jongeling 
in het magazijn.

Mevr. Faes stond op en ging bij hem.
De kerel greep haar vast bij de keel, poogde 

haar te verwurgen en wilde haar met geweld in 
het aanpalend vertrek stooten.

Hevig was de worsteling tusschen den schelm 
en de vrouw die zeer kloek is.

Nu kwam een medeplichtige van den kerel 
binnen en deze maakte zich meester van de toog- 
lade waruit hij eene beurs nam inhoudende drie 
portemonnaies.

Een dezer hield eene som van 250 frank in, de 
tweede, drie oorbellen, vier brochen en eenige 
bons van de Nationale Bakkerij, de derde, be- 
taa'de quitanties.

Mev. Faes gelukte er in zich los te rukken en 
in de vestibuul te vluchten waar zij noodkreten 
aan hief.

De twee kwaaddoeners namen de vlucht met 
de beurs.

Het geroep van Mev. Faes werd gehoord in het 
naburig koffihuis gehouden door M. W alter 
Flamand, waar nog vijf klanten aanwezig waren.

Deze snelden onmiddelijk toe ter hulp en achter
volgden de twee schelmen, die in de richting van 
den Square aan de Hallepoort liepen.

De kwaaddoeners konden echter niet ingehaald 
worden en verdwenen eindelijk uit het gezicht.

Het signalement dezer stoutmoedige dieven 
werd naar al de Commissariaten van Brussel en 
voorsteden gezonden.

Mev. Faes gelooft een der kwaaddoeners her
kend te hebben. Eene aanhouding is op handen.
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— De E. V. Verschillende politieke vereeni- 
gingen vaa Aalst haddeu de toelating gevraagd 
om zondag eene openbare betooging te houden 
ten voordeele der E. V. De burgemeester heeft 
die betooging verboden, omdat hij ze aanschouwt 
als een verzet tegen de grondwet en vreest dat zij 
aanleiding geven tot zou wanordelijkheden.

— Scholen zonder God. De liberalen weten
niet hoe hunnen spot uitdrukken, telkens dat een 
katholiek spreekt van scholen zonder God. Zulke 
scholen bestaan immers niet, want onze tegen
strevers zijn veel te verdraagzaam om God, het 
denkbeeld van een Opperwezen, uit het onderwijs 
te verbannen ! «

Nochtans, ziehier, wat de officieele hoofd- 
inspekteur van Charleroi schrijft aan den heer 
minister van openbaar onderwijs :

Een groot getal gemeenten, gehoorzamende aan 
een ordewoord en den geest der nieuwe schoolwet 
miskennende, in plaats van de zedelijke opvoe
ding, gegrond op den godsdienst, te versterken, 
hebben gemeend uit hunne scholen al de school
boeken te moeten verbannen waarin het Jwoord 
God voorkomt eu dat woord, dikwijls tegen dank 
der onderwijzers en der ouders, te vervangen door 
boeken waarvan het meeste deel niet vermeld zijn 
in de lijst der werken door de regeering aanbe
volen. Men mag zich afvragen wat de toekomende 
volksklassen zullen zijn, welke opgevoed worden 
in de onkunde van het Opperwezen en van alle 
godsdienstige zedeleer.

Daaraan ziet men dat de nieuwe schoolwet nog 
ver is van voldoening te geven aan de katho
lieken, aangezien liberale en socialistische ge
meentebesturen nog de macht hebben het 
onderwijs, waarvoor de katholieken betalen, voor 
hunne kinderen onbruikbaar en gevaarlijk te 
maken.

— Niet afgehaalde loten. Men leest in eene 
brusselsche correspondentie eene opmerking, die 
de aandacht van velen trekken za l:

« Ter gelegenheid der drie groote loten, die nog 
niet gereclameerd zijn, en die Brussel altijd in 
kas het ft, wordt opgemerkt dat bij ons de belang
hebbende besturen weigeren de premiën aan te 
duiden, die niet gereklameerd zijn: de lijsten aan 
de wisselagenten gegeven duiden het nummer der 
serie slechts aan en dewijl ieder serie 25 nummers 
telt, weet de houder niet of het wel zijn lot is dat 
is uitgekomen.

u E r bt staat een ander misbruik in deze zaak : 
in Belgie als een stadslot is uitgekomen, gaat 
men voort met de intresten te betalen alsof het 
lot niet uitbetaal baar is. Slechts als de titel in de 
kas wordt aangeboden ter uitbetaling, zien de 
steden de nummers der koepons na.

“ In Vrankrijk, indien een titel uitbetaalbaar 
is, worden de koepons niet meer aangenomen. De 
houder van ’t lot weet alzoo dat zijn titel is uitt 
gekomen. Dit moest ook zoo zijn in België, want 
men zou niet moeten vergeten dat de honders van 
loten dikwijls geringe menschen zijn weinig geleerd 
die zich niet altijd bekommeren de lijsten der 
trekkingen na te zien, zich tevreden stellende me
de koepons te ontvangen.

'n Zóo komt het dat er thans uitgekomen obli- 
gatiën zijn die nooit zijn ihgtvorderd, voor eene 
weerde van 1 millioen 429 duizend 130 frank. 
Onder die titels zijn er drie uitbetaalbaar met
100,000 fr. In het geheel zijn er 7144 obligatiën. 
die recht hebben op eene premie en die niet wer
den uitgewisse'd.

Wij roepen de aandacht van onze lezers in op 
dit artikel. De houders van loten moeten hunne 
nummers nazien: wie weet of er in de kas der 
stadsbesturen niet een spaarpotje voor hem ligt, 
dat 100,000 fr. ol minder bedraagt, en dat hun 
zeker goed te pas zou komen !

— De Minister van den arbeidin de Vereenigde- 
Staten van Amerika stelde onlangs de volgende 
vraag aan meer dan zeven duizend bestierders 
van fabrieken :

3d* LES.
A. De verteerbaarheid.

Hierdoor verstaat men de eigenschap volgens 
dewelke de yoeders, zich in de spijsverterings
organen, onder den invloed der verteringsvochten 
in opgeloste voeden, de bestanddeelen kunnen 
omzetten.

E r is maar een gedeelte van het voeder dat 
verteerbaar is.

De verteerbaarheid stelt men vast door her
haaldelijk het toe te dienen voeder en de uitwerp
sels der dieren te ontleden. Wordt de hoeveelheid 
verteerde bestanddeelen per honderd berekend, 
dan bekomt men den verteringsgraad of het 
coëfficiënt van verteerbaarheid van een voeder.

De verteerbaarheid versch ilt:
a) Volgens de natuur van het voeder. In gewoon 
gras, in klaverhooi is de verteerbaarheidsgraad
55 tot 60. In strooi 45 tot 50 ; in lijnkoeken 81.
b) Volgens den ouderdom der gewassen. N aar
mate gras, klaver ouder en rijper worden ver
mindert de verteerbaarheid.
c) Volgens de soort van dieren. De herkauwende 
dieren hebben krachtige m agen; zij verteren beter 
dan de eenmagige (paarden).
d) Volgens de voedende verhouding. Hierdoor 
verstaat men de betrekking, die er bestaat, tusschen 
de hoeveelheid eiwit van den eenen kant en de 
hoeveelheid vet en koolwaterstoffen van den 
anderen kant,

Komen eiwit, vet en koolwaterstoffen in gepaste 
hoeveelheid in het voeder, dan oefenen zij weder
zijds hunnen invloed op elkander uit, en ver- 
grooten hunne wederzijdsche verteerbaarheid.
e) Volgens de bereiding en het toedienen der 
eetwaren. (Hierover zal geproken worden in de 
7de les).

Nuttige gevolgtrekkingen.

Maakt gij in de keuze uwer werklieden verschil 
tusschen geheelonthouders (of waterdrinkers) en 
anderen ?

Over de drie duizend vijfhonderd bestierders 
antwoordden:

Wij geven de voorkeur aan de geheel onthouders: 
want dat zijn de beste werkers.

Meer dan twaalf honderd bestierders an t
woordden :

W ij nemen geene werklieden meer aan, of zij 
moeten geheelonthouders zijn.

■— Over Geneesheeren. Een monnik uit de
abdij van Solesmes heeft op de lijst van de per
sonen die door de Kerk werden heilig verklaard 
zestig geneesheeren gevonden.

De eerste op de lijst is de evangelist Lucas, die 
geneesheer en schilder was.

Een groot getal geneesheeren uit de eerste 
eeuwen stierven als m artelaars van het geloof.

Men heeft opgemerkt dat ra de protestansche 
landen onder geene klas van personen de bekee- 
ringen zoo talrijk  zijn als onder de geneesheeren.

En geen wonder : de geneesheer bezoekt den 
mensch maar alleen als hij lijdt of sterven g a a t ; 
en dan is het vooral, dat de kracht van den waren 
godsdienst zich openbaart.

C. Van Agt.

— De belgische zendelingen. Mgr Vau Aert- 
selaer, bisschop van Oost-Mongolië, is op het 
einde van november te Tien-Tsin aangekomen.

Een brief uit Boma meldt dat Mgr Van Ronslé, 
eerste bisschop vanCongo, op 25 december aldaar 
in goede gezondheid is aangekomen met de Paters 
en Zusters-missionnarissen, welke met hem ver- 
troken waren.

STERFGEVALLEN .
Wij vernemen het overlijden van den Eerw- 

Pater Mortier der Societeit Jesu, den ieverigen 
Missionaris en zielenbestierder, die in Vlaanderen 
veel goed gesticht heeft.

Hij was opvolgentlijk leeraar in het Kollegie 
van Thielt, Oostende en Brugge, waar hij ’tambt 
van onderpastor in O. L. V. uitgeoefend heeft. 
In 1872 trad  hij in de Societeit Jesu, waar hij als 
predikant eenen grooten naam verwierf. Hij heeft 
om trent 20 jaa r te Kortrijk geweest waar hij de 
bloeiende Congregatie der Heeren bestuurde die 
de kweekschool is van alle de mannen die in de 
katholijke rangen hedendaags uitmunten.

De lijkdienst heeft heden om 8 acht ure in de 
St-Michielskerk plaats gehad.

P riesterlijk e  benoem ingen.
Mgr. den Bisschop van Brugge heeft benoemd:
E. H. Gyquiere, priester in het Seminarie tot 

hulppriester van den E. H. Lelieur, pastor van 
Hnlste.

SCHEEPVA ART van ISEGHEM.
Le duc de Brabant van Louis Vantroyen met 

kolen voor Joseph Olivier. — Oscar van Cyril Van 
Hal met lijnzaad voor Dassonville (Lendelede). — 
Les tro is frères van Alphonse Lateur met bouw
stoffen voor verscheidene. — Le Rapide met 
lijnzaad voor de Gebroeders Van de Moortele 
(Ëmelghem). — Brijdelsgenootschap van Char
les Depaepe ladende zavel voor Kortrijk.

Markt van ISEGHEM. 4 Februari
Eoter per kilo fr. 2,40 a 2,55
Eieren per 26 1,80 a 2,00

28 Januari
2,30 a 2,50 
2,00 a 2,25

1») De weerde van een voeder hangt niet alleen af 
van zijne scheikundige samenstelling maar ook 
van zijne verteerbaarheid.
2" Celstofrijke voeders hebben maar eenen kleinen 
verteringsgraad; granen, koeken zijn zeer ver
teerbaar.
3° Jonge planten zijn altijd de voedzaamste.

Het geschikste tijdstip voor ’t maaien van gras 
en klaver, tot hooi bestemd, is gekomen, als zij 
voor het grootste deel in den bloei staan. Zij geven 
dan de grootste opbrengst en zijn nog zeer ver
teerbaar.
4° Het is zeer belangrijk de voedende verhouding 
van een voeder of voedermengsel te kennen. Im 
mers zijne verteerbaarheid en dus ook zijne waarde 
vergroot naarm ate het cijfer der verhouding 
kleiner is.

Hoe grooter het cijter der verhouding is (10-15- 
20) hoe magerder het voeder is, men moet er dan 
eiwitrijke voeders bij voegen, dat zijn deze met 
kleine verhouding (2-3-4.) De beste verhouding is, 
wanneer het voeder of mensel voor 1 deel eiwit 
van 4 tot 8 deelen vet en koolwaterstoffen bevat.

B. P r ijs  der voeders.
De handelsprijs van een voeder hangt af:

1° Van den inhoud aan verteerbare elementen.
2° Van de beschikbare hoeveelheid en de 

aanvraag.
3° Volgens de voeders min of meer onmisbaar 

zijn aan zekere dieren zooals de melk aan kalveren 
de haver voor paarden.

4° Van hun gebruik in de nijverheid of als 
voedsel voor den mensch.

Om een ju ist gedacht te hebben van den prijs 
van een voeder, berekend men den 
prijs der voedende eenheid. Aldus heelt de land
bouwer een practisch middel bij de hand om den 
aankoop of verkoop van voedermiddeleh op de 
voordeeligte manier te doen.

Wordt voortgezet.

Burgerstand van  ISE&HEM.
G E B O O R T E N :

40. Jeanne Quagebeur, d. v. Francis en Boone 
Marie. — 41. Rachel Coudenys, d. v. Henri en 
Veifaillie Emma. — 42. Elisa Baes, d. v. Henri 
en Vancompernolle Augusta. — 43. Achille De- 
scheemacker, z. v. Juliaan en Behaeghe Marie.
— 44. Jeanne Mestdagh, d. v. Alberic en Naessens 
Emma. — 45. Ju lia Maes, d. v. Constant en 
Dewulf Rosalie. — 46. Joseph Heldenbergh, z. v. 
LeanderenLinseeleSilvie.— 47. Jerome Dewaele, 
z. v. Henri en Verstraete Marie. — 48. Gerard 
Stove, z. v. Cyrille en Parmentier Marie.

H U W E L I J K E N  :
7. Frederic Vanoverbeke, schoenm. 25 j. en 

Marie Devildere, z. b. 29 j.

S T E R F G E V A L L E N :
r r  Julia Segers, 7 weken, d. v. Henri en Par- 

mentier Mathilde. Sloore. — 19. De Jaeghere 
Ilekiii, z. b. 56 j. Wr Debacker Marie. Gentstr.
— 29. Joannes Debel, peerdengeleider, 46 j. Ech‘ 
C tsteleyn Marie. Nederweg.

S N E L L E  W A S D O M
Wekere kinderen groeien zoo spoedig, dat zij 

hunne krachten  verliezen en in eenen staa t van 
verzwakking vervallen, die aanleiding geven kan 
to t ziekten. Men moet zich im m er herinneren dat 
da wasdom de levensbestanddeelen  van het 
voedsel bem eestert, en som s is de vereenzelvi
ging van het voedsel zoo onvoldoende, dat de 
nöodige deelen voor den wasdom eens genomen, 
er niets m eer van overblijft om levenskracht te 
bezorgen of de hersens te ondersteunen.

W at in al deze gevallen noodzakelijk wordt, is 
een voedsel dat zich 
gemakkelijk vereenzel
vigen kan en doelmatig 
tevens is.

Zoo is de Scott’s 
Emulsie die de genees
kundige traa n , onder 
zijnen zuiversten vorm 
is, uitstekend verzorgd, 

[aangenaam  van sm aak 
! en verbonden m ethvpo- 
I phospliieten van kalk 
' en soda. Deze laatste 
zijn algemeen herkende 
voedingsbestanddeelen, 
als dusdanig geprezen 
scholen en door alle 

m annen van w etenschap.
De traan m aakt vleesch en geeft krachten aan 

gansch he t organism , terwijl de hypophos- 
phieten van kalk pii soda de hersenen onder
steunen,geven veerkracht aan het zenuw stelsel, 
wekken de spijs verte-, mg op en begunstigen de 
gezonde vorming der beenderen. De Scott’s 
Emulsie, voorbeeldige toebereiding, is onont
beerlijk w anneer de kinderen aan onvolmaakten 
wasdom of uitputting lijden.

In den volgenden brief, geschreven na per
soonlijke ordervinding, w ordt al hetgeen wij 
komen te zeggen ten volle bevestigd.

Port-S"-Mar!e(Lot-et-Gar.),Frankrijk,*5 Maart «897.
MIJnheeren.mIJn kind,7 jaren oud, leed aan aleemeene 

rertwakking ten gevolgi; van eenen te snellen wasdom: 
nu had geen eetlust meer en verzwakte van dag tot dag. 
.Rai.k aan uwe kostbare Scott's Emulsie, verbetert 

?.J«aoestand van dae tot dag en nu is lil j v. ilkotiien gezond.■ï lfïtlfl nam UIA (Mumo mva t n o h a i ' a i H i n n '  i n  l , ; : ____

’l Kind b e h v iïXE
!n alle geneeskundige

u n i i  • u i  U I  a n ^ i l  KJ i  l

Emulsie xonUer de minste moeite.
Aanvaardt', Mijnheeren, de verzekering mijner diepe 

genegenheid. (Geteekend): Mw bervilie, onder wijzere».

B  E E  T Z A .  n  E N
te  verkrijgen ran  de volgende soorten

bij Charles Y E R R Ü C H T - W I L L E
St. Jan sstraa t, 114, te TH IELT.

GELE LANGE, nieuwe soort ver boven de 
grond en diep in d’aarde met weinig bladeren en 
weinig geworteld van groote opbrengst, voor 
lichten en zwaren grond aan 1,75 de kilo.

ROODE MAMMOUTH, zeer boven den grond 
met weinig bladeren en wortels, zeer lang 
bewarend voor lichten en zwaren grond
1,75 de kilo.

ROODE LANGE, zeer boven den grond, met 
weinig bladeren en weinig geworteld voor lichten 
en zwaren grond van groote opbrengst, zwaar van 
natuur en lang bewarend 1,75 de kilo.

WITTE LANGE, met groenen hals van groote 
opbrengst, weinig bladeren voor lichten en zwaren 
grond 1,75 de kilo.

WITTE HALVE LANGE, dik groeiend met 
groenen hals, half suikerachtig, weinig bladeren, 
effen beeten voor lichten en zwaren grond 1,50 de 
kilo.

DU1TSCHE OELE LANGE GROOTE HALVE 
SUIKERBEETEN, met weinig bladeren en wor
tels, effen beeten, voor zwaren grond alleen, deze 
soort wordt veel gekookt als de aardappels duur 
zijn voor zwijns 1,75 de kilo.

GELE LANGE, reusachtige zeer dik groeiend 
m etredelijk wel bladeren, voor lichten en zwaren 
grond van groote opbrengst 1,75 de kilo.

ECKENDORF, gele en roode van de effenste 
soort, gansch loven den grond, kan tot 200,000 
kilos opbrengen per hectare, in de goede gronden, 
zeer weinig bladeren, om dik te planten, voor 
lichten en zwaren grond 1,95 de kilo.

GELE OBERNDORF, deze nieuwe soort is 
voor zwaren en lichten grond, met veel bladeren, 
geheel boven den grond, ’t binnenste is geel, met 
wat donkere strepen, het vel is ruw, en is van 
groote opbrengst 1,50 de kilo.

GOUDBEETEN, nieuwe soort, dik groeiend, 
gansch boven den grond, roodbruin van buiten, 
goudgeel van binnen, iets bijzonders voor de 
goede boter en melk, heeft bijna geen bladeren, 
al de bladeren die op een goudbeet groeien, kun- 
ken al door de ooge van eene schare, deze mogen

voel dikker staan als rapen d’eene tegen d’andere 
en groeien best in zwaren grond, sedert twee jaa r 
dat men er in Thielt van plant, heeft men nog 
geen enkelen opschieter gezien, en bewaard van 
het een jaar to t het andere, men heeft met
1 Ociober 1898 in de landbouwtentoonstelling 
van Thielt de groeite goudbeeten van 1897 ten 
teon gesteld, een bewijs dat zij lang bewaren, men 
zal er nu ten alle kanten van zaaien en dik laten 
staan, om als het heet wordt, wat te verdunnen, 
om aan de meikkoeien te geven, voor schoone, 
goede en vaste boter op de m arkt te brengen, van 
den eersten keer dat gij van deze soort wat 
geeft als het heet wordt zult gij meer boter 
hebben, en daarbij nog veel gemak vinden in 
’t kernen 3,00 de kilo.

GELE DIKKE EN ROODE DIKKE LATE 
BEETEN, met weinig bladeren en wortels voor 
deze die zouden mislukt hebben, of niet eerder 
kunnen zaaien hebben, goed voor geheel de mei
maand voor lichten en zwaren grond.

Deze die begeeren goudbeeten te zaaien of 
Eckendorl, men kome of schrijve algauw, want 
er is m aar weinig voorraad, van deze twee 
soorten.

Degene die om beetzaad komen of schrijven 
worden verzocht te zeggen of het voor lichten of 
zwaren grond is.

Indien het noodig is, kunnen ai mijne beetsoor- 
ten zacht koken, die overjaar zaad gehad hebben 
kunnen dat nu beproeven.

Nog te verkrijgen raapkoolen groeiende van 10 
to t 20 centimers boven de grond, nieuwe soort 
gekend onder de naam van wereldbollen, kunnen 
van 10 tot 12 kilos wegen den bal alleen zonder 
de bladen, is ook goed soepegroensel, dik ge
scheld heeft de smaak van bloemkoolen 50 cen
tiemen voor 10 grammen.

5 kilos zend men franco to t de naaste s tatie .

W e l Opgelet!
Mr en Mm’ MAURICE MEIER

Chirnrgiens-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 smeeke4 het zij 
oud of jong de zelfde naam dragende of niet in 
geen commercialen betreking mede zijn dat Mr en 
Mm<’ Maurice MEIER geen gebruik maken van 
rond te loopen maar wel gelijk gewoonte té 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 t® 
Korfrijk wat gesticht is in (1884) die in Kortrijk 
komt <oor Mr en Mm' 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 
s bij Mr EN Mm* MAURICE MEIER.

Mr en Mm9 MAURICE MEIER hebben geen 
broeder, geen zoon, geen bloedverwanten of 
geen domestieken die hun huis vertegenwoor
digen.

STAD ISEGHEM.

LUISTERLIJKE

P n i J S n O L L I J S T G
O p Z o n d a g  12 F e b r u a r i  1899 ,

Om 7 ure stipt,

in de herberg DE KOUTER,
bij D  U B A E R E -R O  USSEA U,

15 Fr. prijzen.
10 fr. voor de mans,
5 » > het vrouwvolk.

Pianos, Harmoniums
M uziek en Instrum enten  handel.

Julien CLEMENT,
M a r k ts t r a a t ,  53 , IS E G H E M .

Hoek der Groote Markt.

Duitsche en Fransche Pianos.
Eenige vertegenwoordiger voor de beide Vlaan

deren der ver maarde pianofabriek van
H. SC IIW AN D ER te Parijs.

10 jaren waarborg. 
Akkoordzetting.

Gemak van betaling. —

Te rekenen van 6 Februari aan
staande zal het bureel van Mijnheer 

MOUZON, ontvanger derd irek te  be
lastingen en accisen, overgebracht 
worden in de Pater Ommegangstraat 
n° 28, nevens het huis van Mmo Vande- 
putte-Devos. 

Het bureel is open van 9 ure ’s 
morgens tot 3 ure namiddag.
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, rtö  B IN  C U E
t> r m g t[  0 é d $  ‘ w e r h n u f i s  v o o r  g e 1 

U a a k l e  sèf ioencn',  v o o r  ' M M s! e n  
v r o u w e n ,  l ste h e u s .  —  W e r k  g e w a a r 
b o r g d  h e t  j a a r  d o o r .  —  G o e d e n  lo o n .

Ik  heb dé eer het publiek kenbaar te maken dat 
ik eenen winkel van T  i A K T f f C T V  
en H O E D E N  geopend heb op den 
hoek der K O O R N  M A R K T  en de K E T E L -  
S T R A A T .

Groote keus van nieuwe modellen.
Door. mijne getrouwe en genadige bediening 

verhoop ik de gunst van eenieder te genieten.
H . Schelpe-Corteville.

Studie van ALFONS DE BRABANT
Notaris te Ingelmunster.

OVERSLAG
op Vrijdag 17 Februari 1899, om 2 1/2 ure, in
’t Vredegerecht te Iseghem van eene schoone en 
gerieve

T  W E E  W O  O N S  T
itiet allerbest Z A A I I - j A N D  ,  groot 
17 aren 72 cent. gelegen te INGELMUNSTER, 
nabij de plaats, sectie B. opbrengst 162 fr.

Te bekomen bij

F d Blom m e-Loosveldt
Wijngaardstraat, ISEGHEM.

Alle slach van raenagie stoven, te 
beginnen van 22 franks.

Trouwe bediening. L

T E  P A C H T E N  
de herberg « S t  J o r is  >
met grooten hof en achtergebouwen.

in de Rousselaresiraat, te I S E G H E M

T A A H T E B A K
Op Zondag 5 F ebruari, IN DE PAUW, bij de 

wed. Thibau.
Oj) Zondag 12 Februari, IN ’T SCHUTTERS - 

HOI, bij Bruno Demeyere.

schoenen wi 1 len, d ragpn , gaan bij

D EVO S-JANSSENSti-> rTiteii .1 ,.r> .syq jun iM  lauaiijl .l  !■ —
i n I! ./ Kruisstraat,'-Iseghem,* i( i

gij .zult daar vinden alle slach van schoenen voor 
den winter en den zomer, werk- en prachtschoe- 
nen in alle vormen, wmterpantoufels 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 leveringen in 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 m et 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 :

1
Drama in 5 bedrijven

ZEGER MAERTEN
Drama in 4  B edrijven

ELLENDELING
Drama in 3 Bedrijven

door D" J. GITS. — ±  ZEï'x-. ’t  s t u i t .

Ten bureele van dit blad,
en bij Jaques D e  B u s s c f i e r e ,

St Hiloniusstraat te Iseghem :

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

SPEELKAARTEN aan genadige prijzen.

Th.Debenne-Uytenhove
P anne- en Schaliedekker, 

ISEGHEM, Wijngaardstraat,
recommandeert zich als voeger, en voor het droog 
maken der rhmnatieke muren.

Indien gij eenen onwaardeerbaren tjienst wilt 
bewijzen aan uwe kennissen , die aan eene long
tering, eene verwaarloosde valling, of ’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 beeft een 
apotheker des lands met daszelfs bereiding gelast.

De altijd klimmende faam yan 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 : 3  FRANK.

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

Dépöt bij Arthur Rodenbach, Groote Markt 
Igeghem.

zijner m i n t ,

D e ld y c k e  - JD em eester
bij de M arkt, ISEGHEM.

Agent eener belangrijke duitsche firma voor de 
koorden.

Alle slach van koorden, dienstig  voor alle 
nijverheid.

Prijsverm indering ingevolge hoeveelheid .
Vraagt prijzen en stalen.

rfiii* lanilen, zells (le meest 
gewone, voor priesterlijke ro» 

pingen van arme kinderen. 
Kostbare godsdienstig» 

gedenkenissen in ver* 
wisseling gegeven* 

Viaagt rnlich 
/?<?/, tingen of 

"o  zend

postze
gels aan het

WERK VAN 
BETHLEHEM 

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

VERANDERING van WOONST.

J. D e ld a e le -  V a n n e s te
Marmer- en Steenhouwer te Rousselare, maakt 
het geacht publiek bekend dat met 1“ JU L I 1898, 
hij zich vestigt Ardoijesteenweg, n° 48 in het 
huis en werkplaatsen, thans gebruikt door M. 
Constant Coussë-Bbstoên:

- 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.

W ili gij op ‘ eenige dagen genezen 
zijn vatf 'Zilte, uitstag, jmistrn, kortom 
van alle zoogezeide ongeneesbare vel- 
zïëMen, gaat naar de-Apotheek van
. , vi A, Arthuj* 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 Zilte za lf  en Zütesiroop 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 E C K E , Iseghem.

Prijs 3 fr. per pak.

-io-m9T fi i -m im  »W . u b ™ 7  .V .a  ed  -  
W e k e l i j  k s c h e  M a r k t e n .

P u r g e e r  C h o co la d e
zoet en aangenaam zuiveringsmiddel 

0 ,50 cent. de Pak 
5 centiem en per croquet voor kinderen.

GEZONDHEIDS CHOCOLADE n ’ 1
gewaarborgd zuiver Cacao en suiker 

aan 1,25 fr. de 1/2 kilo.
te bekomen bij Apothekers Rodenbach 

en Verhamme, Iseghem.

S T A U F F E R ’S M E L K B L O E M
(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 .

>
>
>
>
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>

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

A. Combes-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 
Parquetten op bitüme en roostering.

BELANGRIJK BERICHT.

T A N D E N  
M. &ITM.  MEIER Z f  •* o  r | i  r  5
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 tan d en ; 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 Mme 
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 Mmo MAURICE MEIER ondernemen ook de 
herstelling van alle mislukte gebijten en vermaken ze volgens hun nieuw stelsel waarvoor zij 
gebreveteerd zijn.

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

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

KORTRIJK
Tarwe liecjt. Ir. 
R ogge" . .
Haver
koolzaadolie 100 k“

23 Jan. 30 Jan.
15,50 k 16,00 00,00 a 1G.75
12.00 a 00,00 00,00 a 12‘,75
15.00 a l  6,00 00,00 a 16,00

— a 46.50 46,50 a 48,50
00,00 a 40,00 
0,00 a 6,00 
0,00 a 2,02 
0,00 a 2.65 

a 00,00 
a 00,00

Veemarkt Kortrijk 30 jan . per kilogr. op voet.
91 veerzen 1* kw. 0,77 2e kw. 0, 3*kw. 0,60

Lynzaadolie 100 k“' —,— a 34,00 
Aardappels . 5,50 a 6,00
Boter per Kilo 2,62 a 2,68
Eiers per 25 . 1,99 a 2,26
Suikerijboonen . 00,00

id.

13 ossen 
130 koeien 
47 stieren

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

0,76
0,75
0,75

0,
0,
0,

34 Jan.

17.00 a 00,00
16.00 a 16,50
13.00 a 00,00
15.50 a 16,00
17.00 a 17,50
4.50 a 5,00 
2,30 a 2,60 
2,00 a 2,20

Suikeryboonen beschik. 18 25 
Suikeryboonen 1899 . a 14,25
Viggens . . 00,00 a 00,00
koolzaadolielOOk0* 00,00 a 00,00 
Lynzaadolie 100 00,00 a CO,00

0,60
0,55
0,55

31 Jan.

17,50 a 00,00 
00,00 a 00,00 
13,25 a 00,00
16.00 a 16,50
17.00 a 17,50 
4,50 a 5,00 
2,40 a 2,60 
2,00 a 2,10

00,00 a 19,50 
, a 14,25 

00,00 a 00,00 
, a 47,00 
, a 38,50

DETNZE
Aardappelen 100 k. 
Boter per kilo 
Eieren de 26 . 
Hespe de kilo 
Viggens .
zwijngelkal.lOOk. 1 kw. 

» 2* kw.
» 3* kw.
» 4* kw.

25 Jan.
4,00 a 5,00 
2,50 a 3,00 
2,26 a 2,35 
1,36 a 1,5-1

20.00 a 00.00
30.00 a 35,00
15.00 a 20,00
10.00 a 15,00 

8,00 a 10,00

5,50 
2-,75 
2,09 
1,45

THIELT 28 Jan.
Tarwe den hectol. . 13,50
Roode Tarwe . a 12,00
Rogge . . —, — a 10,00
Haver 100 kilos . . 15 7ó
Boekweit . . . 00,00
Vlas de 3 kilos . . 3,25
Kroten . . . .  00,00 
Aardappelen 100 kilos. . 5,25
Boter de kilo . . 2,50
Eieren de 25 . . 2,18
Verkens ’t  stuk. 00.00 a 15,00 
Hespe de kilo . 1,40

WAREGHEM 21 Jan.
Vlas 1' kw. per kilo 1,05 a 1,11

» 2* , 0,95 a 1,00
» 3* „ 0,80 a 0,95

Werk per kilo . 0,45 a 0,50
Aardappelen 3,50 a 5,00
Boter per kilo . 2,45 a 2,79

AUDENAERDE 26 Jan.
Haver . . . 17,00
Aardappelen per 100 k. 5,00 
Boter de kilo . . 2,54
Eieren per 25 . . 2,36
Verkens . . . 26,50
Konijnen . . . 2,75
Hespe de kilo . . 1 , 4 7

1 Feb
4.50 a 
2,35 a  
1.90 a 
1,26 a

25.00 a 32,00
30.00 a 35,00 
20,06 a 25,00
15.00 a 20,00 

8,00 a 10,00
2 Feb.

13,50
12,00
10,00
15,25
00,00

3.00 
00,00

5.50 
a 2,40

2.00
00,00 a 15,00

1.50
28 Jan. 

1,05 a 1,10 
0,90 a 
0,80 &
0,45 a
3.50 a 
2,54 a

1,00
0.90
0,50
5,00
2,38

LEUVEN
Tarwe 100 k. nieuw'

» handels »
Rogge nieuwe 00.00 a 

» handels . . a
Haver . CO.00 a

» voor brouwers 00.00 a 
Geerst . . 1.7.00 a
Tarwebloem . 00.00 a
Tarwe meel 
Koolzaadolie per hectol. 

geklaarde 
Lijnzaadoüe .
Koolzaad 
Lijnzaad
Klaverzaad nieuw 100 k.
Koolzaadkoeken 
liijnzaadkoeken 
Aardappelen . 
Strooi .
Hoai
Botfer per kilo 
Eieren de 26

30 Jan.

16.50 a 17,00 
. 16.50

13.25
13.25
16.25 
16.75 
17.50
23.00
12.00
50.00
55.00 

. 40 00
00.00 a00  00 

. 00 00 
00.00
15.00
19.00
5.50 
3.00
5.50 
2.40 
2.25

50

00.00 a 
00.00 a

0.00 a o.ju , a 5, 
0,00 a 3,00 

0,00 a 5,50 
2,40 
2,25

Veemarkt Antwerpen 30 Jan,

2 Feb.
*. lo,75 
a 5,00 
a 2,44 
a 1,94 
a 26,50 
a 2,50 
a 1,47

3 Feb.
16.25 a 16,75 
00,00 a 16,25 
00,00 a 13,25 
00,00 a 13,25
16.25 a 16,75 

, a 16,75
17,00 a 17,50 

22,75 
12,00
50.00
55.00
40.00 

00,00 a CO.OO
00,00 

21 ó a  220 
00,00 a 15,00 
00,00 a 19,00

00,00

10£ ossen 1* kw. 0.84 2* 0.00 3* 0.64
127 koeien 0.00 0.00 0.00
41 veerzen 0.73 0.00 0.58
38 stieren 0.70 0.00 0.50
11 kalveren 1.07 0.00 0.87

Beurs van Brussel 2 Feb.

Belgische 3 p. c. 100,30 
„ 2 1/2 p c. 92,—

Annuïteiten 4 1/2 —,—
4
3 93,30

Gemeentekr. 4 1(2 — —
4 i 108,00 
3 99,75

,  3 o/° .1861 —
, 3 »/o 1868 106,50 

Antwerp® 1887 21 /2103,75

Brussel 1886 2 1/2, 105,25 
Gent 1896 2 p. c. 91,75
Luik 1853 2 1/2 94,50

, 1897 voluit b. 91,25

Oostende premie 1. —
Verviers 1893 06,—
Congo-leening 89.50
Buurtspoorweg 3 —

,  3 1/3-, 112,00


