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H et bedrag der som m en, behan- 
digd aan de « Gazette van Iseghem'*, 
te zamen 6 5  frs., voor de n ieu w -  
jaargiften aan Z. H. den Paus, zijn 
gezonden gew eest aan M. Leon M allié, 
Sekretaris van den Bond der Katho
lieke Dagbladschrijvers van B elg ië , 
7, Goudenhoofdstraat, Doornijk.

Kieskronijk.
Te Yper.

De algemeene raad der Katholieke Ver 
eeniging’ van Yper, is Zondag in het Volks
huis  bijeengekomen, om de kandidaten aan 
te duiden voor de wetgevende kiezingen.

M. Fraeys sprak eene redevoering uit, 
om het groot belang dezer kiezingen te doen 
uitschijnen. Hij hoopte dat, dank aan de 
onw rikbare eendracht der Ypersche katho
lieken, de katholieke meerderheid zal ver
sterken en meêhelpen om de regeering te 
behouden die ’s lands betrouwen bezit. Hij 
stelde vervolgens de twee u ittredende kandi
daten voor, MM. Colaert en Van Merris, die 
met algemeenheid en met toejuichingen aan 
genomen werden. Beide kandidaten hielden 
redevoeringen die den meesten bijval ver
wierven.

M. Fraeys kondigde vervolgens aan dat, 
M. Thevelin afgezien hebbende van de derde 
kandidatuur, deze aangeboden werd aan M. 
Georges Begerem, advokaat en gem eente
raadslid te Yper, van wien hij met den 
grootsten lof sprak.

De voorzitter las vervolgens verschillende 
voorstellen door kiezers van verschillende 
kantons ingezonden, den wensch u i td ru k 
kende deze derde kandidatuur aan eenen 
landbouwer aan te bieden.

M. Begerem verklaarde dat hij geheel en 
gansch gereed is. aan de hem aangeboden 
kandidatuur te verzaken, indien de eenheid 
der partij het vereischt. Zijne redevoering 
bracht den besten indruk teweeg en werd 
w arm  toegejuicht.

De voorzitter kondigde ten slotte aan dat 
hij in de eerste acht dagen stellige voor
stellen zal afwachten, en er werd besloten 
bij veertien dagen eene n ieuwe vergadering  
te houden, om den derden kandidaat bepaal
delijk aan te wijzen.

H et rood-blauw kartel te Kortrijk.
De afgeveerdigden van de liberale en de 

socialistische partijen van ’t arrondissement 
Kortrijk, dat bestaat u i t  de kantons Moes- 
kroen, Meenen en K ortryk , vergaderden 
Zondag namiddag in de Liberale Associatie 
te Kortrijk. Deze vergadering had tot doel 
een ontwerp van kartel te onderzoeken tus
schen de tw ee partijen en den Bond der 
Herbergiers en Drankslijters. De drie groepen 
zijn tot akkoord geraakt.

E r werd besloten de lijst als volgt op te 
stellen : 1° M. Vandevenne, uittredende volks
vertegenwoordiger ; 2° M. Naegels, secretaris 
van hoogergemelden Bond ; 3° een liberale 
kandidaat te kiezen voor het kanton Moes- 
kroen ; 4° een liberale kandidaat te kiezen 
voor den buiten ; 5° citoyen Debunne. u i t 
tredende volksvertegenwoordiger; l e plaats
vervanger M. Van Leynseele, advokaat te 
K ortryk , uittredende p la a ts v e rv a n g e r ; 2° M. 
Naegels. E r  werd geen socialistische p laats
vervanger aangeduid.

Indien citoyen Debunne gekozen wordt, al 
was het m aar met ééne stem meerderheid, 
dank aan de stemmen van M. Naegels, dan 
zal hij aan dezen laatste een jaar moeten 
afstaan, en wederkeerig.

VERGADERING VAN DEN

te ROUSSELARE.

De vergadering had plaats zondag laatst 
in de groote zaal van Den Hert. Een groot 
getal afgeveerdigden u i t  de verschillige ge
meenten van het arrondissement waren te

genwoordig. De heeren Ba Gillès de Pélichy 
en J .  Delbeke, volksvertegenwoordigers, 
woonden de vergadering  bij.

M. Demeester, voorzitter, opent de zitting. 
Drie punten waren aan het dagorde : 1° de 
militaire kwestie ; 2° het verplichtend on
derwijs ; 3° Eenm aking der kieswetten.

Het hoofd bureel is van gedacht : 1" dat 
men de militaire wet, nu zij gestemd is. 
moet aanveerden, en trachten er zooveel 
mogelijk verbetering aan toe te brengen, 
bijzonderlijk zich tegen alle verzw aring  in 
geld en in mannen te verzetten ; 2° Voor 
w at het verplichtend onderwijs aangaat,  is 
het bureel van meening dat de katholieke 
partij er niets kan bij winnen m aar veel 
verliezen ; men mag zich bij de oppositie 
niet aansluiten om het verplichtend onderwijs 
te steunen ; 3 ’ Eenm aking  d^r kieswetten : 
dit stelsel wordt eveneens verworpen omdat 
het veeleer groot nadeel dan voordeel aan 
de katholieke partij zou bijbrengen.

Deze punten van het katholiek program m a 
worden als dusdanig vastgesteld en aanveerd 
door de heeren volksvertegenwoordigers ; zy 
zullen deze gedachten voorstaan en verde
digen.

Verders brengt de heer Voorzitter hulde 
aan de heeren Gillès de Pélichy en Delbeke 
voor hunne houding tijdens de bespreking 
en stemming der militaire wet. Hij vraagt 
indien iemand het woord begeert.

M. Fred. Declercq (Iseghem) beknibbelt 
de houding van B u rg g raa f  de Jonghe d ’Ar- 
doye, senator, die tegen het p rogram m a der 
katholieke partij en den uitdrukkelijken wil 
der kiezers, de verzw aring  der krijgslasten 
voorgestaan en gestemd heeft, en onze volks
vertegenwoordigers, die zich naar den wensch 
ra n  het kiezerskorps schikten, voor scheur- 
magers uitgaf. W ie was er de scheurm aker ? 
Zij die ons program m a getrouw  waren  of 
senator de Jonghe d ’Ardoye die ertegen 
wrocht ?

M. Delbeke. — E r  is hier geen kwestie 
van stem m ing voor eenen senator m aar  voor 
de volksvertegenwoordigers.

M. Declercq. — Ik spreek in het belang 
der katholieke partij en in ’t voordeel der 
kiezers. De uitleg, die de heer Delbeke ons 
gaf over zijne houding tijdens de militaire 
wet. scheen ons voldoende ; m aar  burggraaf 

'de  Jonghe d ’Ardoye schijnt zich over de 
begeerte zijner kiezers weinig te bekreunen. 
Niemand kan daarover tevreden zijn ais dit 
zoo gemakkelijk passeert.

M. Sam baer  (Rousselare). — Spreekt men 
hier over ’t verledene of voor ’t toekomende? 
Die kwestie en s taat  op het dagorde niet.

M. Declercq. — Ik spreek in het belang 
der katholieke partij, zoowel voor ’t verledene 
als voor ’t  toekomende.

M de Voorzitter. — Ik kan M. Declercq 
geen ongelijk geven, m aar ben van gedacht 
dat het nu den gepasten tijd niet is om 
daarover te spreken. Als wjj over de k ie 
zingen voor den Senaat zullen handelen, zal 
eenieder vrij we^en zijn gedacht te zeggen 
en te stemmen volgens goeddunken.

M. Declercq. — Als ik  het leve pn gezond 
ben zal ik den moed hebben in tegenwoor
digheid van senator de Jonghe d ’Ardoye te 
zeggen hetgene ik nu zeg. Tijdens het jubel
feest verzekerde hij dat er geene verzw aring 
van krijgslasten zouden zijn ; wij zien w at 
er het gevolg van is.

M. A rth u r  Verstraete  (Rousselare) spreekt 
over het verplichtend onderwijs. Hij is van 
gedacht dat, indien het mogelijk ware eene 
overeenkomst te sluiten om de vrije en offi- 
cieele scholen op gelijken voet te stellen 
voor w at de subsidiën betreft, dit eene goede 
zaak zoude wezen, en het beter w are  dan 
er volstrekt tegen op te komen.

M. de V oorzitter  is van meening dat het 
verplichtend onderwijs ten nadeele der k a 
tholieke part ij zoude uitvallen. Het is niet noodig 
dw ang te gebruiken ; daarbij en reken t op 
geene beloften van onze tegenstrevers : wij 
zijn altijd zeker van bedrogen te zijn.

E. H. Van Coillie (Iseghem). — Met het 
verplichtend onderwijs te stemmen, zouden 
wij ons ontwapenen en verder onbekwaam 
zijn om het liberalism te bestrijden. De ver
plichting zou blijven en de subsidien zouden 
vallen.

M. de Voorzitter  geeft lezing van eenen 
brief waarbij een lid zich verontschuldigd 
de zit t ing  niet te kunnen bijwonen ; alsook 
van een schrijven waarbij er gevraagd wordt 
dat personen die geen lid zijn van den 
arrondissementsbond, den toegang tot de v e r 
gadering zouden ontzeid zijn. De schrijver 
v raag t  dat bij elke vergadering  de leden 
bij den ingang der zaal hunnen uitnoodigings- 
brief zouden vertoonen. De heer Voorzitter 
vindt het moeilijk daaraan te voldoen ; nie
mand zal hier komen zonder gevraagd  te 
zijn, en in geval van stemming zal er wel 
op gelei, worden dat deze alleen die er recht 
toe hebben, aan de stem m ing deel nemen. 
Verders stelt hij voor het dagorde te stemmen 
waarvan hij lezing gegeven heeft.

1° Het aanveerden der militaire w e t  zonder 
verdere verzwaringen noch in m annen  noch 
in gelden ;

2° Het verw erpen  van het verplichtend 
onderwijs ;

3° Het behouden van het tegenwoordig 
kiesstelsel voor de provintie en de gemeente.

De stem m ing zal geschieden bij staan en 
zitten.

AJ de leden blijven gezeten. De voorgestelde 
punten zijn dus eenparig  aanveerd.

E. II. Vandeputte  (Ardoije), zegt dat hij 
de zaak niet we! verstaat. Hij v raag t  uitleg

M. de Voorzitter  geeft de gevraagde  in
lichtingen — Niemand rechtstaande wordt 
het dagorde, door het hoofd bureel voorge
houden, aanveerd. Indien er zich bijzondere 
gei;:illeti voordeden zal den arrondissements
bond geraadpleegd worden die dan eene 
vergadering zal beleggen.

*
E. H. Vandeputte. — W ie zal er oordeelen 

w anneer de zaak belangrijk genoeg is om 
den bond te vergaderen ?

,M de Voorzitter .  — Het hoofdbureel zal 
dit beslissen. Het ware onnu ttig  de leden 
bijeen te roepen voor kwestien van weinig 
belang.

M. Declercq. — W ie m aakt er deel van 
het hoofdcomiteiten door wien z i jnde  leden 
benoemd ? Wij weten daar niets van.

M. de Voorzitter. — Volgens het reglement 
van den bond is de pastor lid van rechts
wege voor de gem eenten beneden de 5000 
inwoners. Boven dit cijfer zijn het de heeren 
Burgemeester met den Pastor, wel te verstaan 
indien de Burgemeester tot de katholieke 
partij behoort, zoo niet wordt hij door een 
ander bevoegd persoon vervangen. V o o rd e  
gemeenten die meer dan 10 000 zielen tellen, 
zijn het de E. H. Pastor, de Burgemeester 
en twee andere invloedhebbende personen 
der gemeente,

E. II. Van Coillie. — Het w a re  goed dat 
al de leden van den arrondissementsbond 
dit reglement kennen en een exem plaar daar
van ontvangen.

M. de Voorzitter.  — Wij zullen zorgen 
dat het ged ru k t  worde en aan iedereen 
besteld zij.

Verders wordt e r  besloten dat er op
20 Maart eene vergadering zal plaats hebben 
voor het vaststellen der lijsten. De leden 
zullen in tijds eene uitnoodiging ontvangen.

De afzonderlijke kandidaten moeten voor
gedragen worden op eene lijst met 20 hand- 
teekens bekleed, en op gestelden tijd ingediend 
worden, volgens a r t .  11 van het reglem ent.

M. C arpen tier  (Iseghem) ondervoorzitter, 
gééft uitleg over de m anier en den tijd op 
dewelke de lijsten der kandidaten moeten 
overgelegd worden.

M. Staessens  (Rousselare), v raag t dat onze 
volksvertegenwoordigers de vakvereenigingen 
zouden voorenstaan opdat zij zich meer en 
meer zouden uitbreiden ; zij zouden moeten 
.subsidien genieten evenals de maatschappijen 
van ouderlingen bijstand en de lijfrentkassen, 
gelijk M. Verhaegen in de kam er voorenhield.

M. J. Delbeke. — Het program m a kan 
uitgebreid worden. Zoo is het dat er voor 
landbouwers, burgers en werklieden andere 
punten kunnen bijgebracht worden ; b. v voor 
de werklieden : dat de vergoeding voor on
bekwaamheid van werken door ongevallen 
veroorzaakt, zou betaald worden van den 
eersten dag in plaats van na acht dagen ; 
verbetering der wet op de zondagrust, enz.

— Voor de lan d b o u w ers : kosteloos vervoer 
van den g rav ie r  niet alleen voor ’t leggen der 
nieuwe wegen m aar voor het onderhoud der 
bestaande wegen. — Voor de kleine burgerij 
ook verschillige nu ttige  verbeteringen w a a r
mede Baron Gillès de Pélichy zich gedur ig  
bezig houdt en die welhaast" in de kam er 
zullen besproken worden.

M. de Voorzitter  spreekt over de kies- 
w erking. Wezen wij eendrachtig in w erk ing  
om een goeden en volledigen zegepraal te 
behalen. Onze tegenstrevers zijn e r o p  geluimd 
een zetel in ons arrondissement te winnen ; 
hunne gazetten staan er vol van.

M. Declercq. — Om nog iets te zeggen 
over de kleine burgerij zal ik spreken over 
de koophandelsrechtbanken w aar  wij m aar 
al te veel over te klagen hebben. Als er 
eene zaak voor de koophandelsrechtbank 
opgeroepen is, weet men wanneer zij begint, 
m aar nooit wanneer zij eindigt. Als de zaak  
op de rol komt om gepleit te worden is er 
altijd een of ander advokaat die uitstel v raag t.  
Men gaa t naar tribunaal denkende dat de 
zaak zal afgewezen worden, men zegt : 
rem is  a qu inzaine  en dat d u u r t  alzoo jaren 
en jaren vooraleer het vonnis uitgesproken 
wordt. Den aank lager en den betrokkene die 
er beide belang bij hebben dat de zaak ten 
spoedigste zou afloopen, zien er geen einde 
aan. Voor een te goed van 75 of 100 fr. 
m ag  men zich beloven als men het proces 
wint, met niet te moeten toedragen voor 
den advokaat te betalen. Het is waarlijk 
eene schande dat e r  heden nog zulke mis
bruiken bestaan. Zoo is het ook met de fail
lieten w aar  alles in onkosten vergaat door 
de schuld van curators én advokaten, ten 
nadeele der burgerij die er altijd het slachtoffer 
van is.

Baron Gillès de Pèlichy .  — Zulks zal 
in ’t korte in de kam er besproken worden.

M. A r th u r  Verstraete  spreekt over de 
bevoegdheid der vrederechters die zich moeten 
u its trekken tot een beloop van 600 fr. in 
plaats van 200 fr.

M. Declercq. — Ik ben commis-greffier 
geweest bij het vredegerecht. De advokaten 
krijgen altijd uitstel, en deze die gedagvaard 
zijn. staan daar alleen. Indien de advokaat 
uitstel vraag en verkrijgt zou de tegen
partij moeten verw itt igd  worden.

M. de Voorzitter.  — Het w are  wenschelijk 
dat er daar verbetering in kwame. Wij 
zullen nu de z it t ing  sluiten en op 20 Maart 
wederom bij een komen. Intusschen werken 
wij van nu af uit al onze krachten, om met 
Gods hulpe, de zegepraal der gansche k a 
tholieke lijst in het arrondissement Thielt- 
Rousselare te doen zegepralen

KAMER.
Dijnsdag werd de bespreking voortgez et over 

de schoolkwestie.
M. Harmignie,  katholiek van Bergen, heeft 

eene zaakrijke redevoering uitgesproken waar
in hij de gevolgen van eenen nieuwen school
strijd deed uitschijnen.

Daarna nam M. Denis, socialist, het woord, 
om den schoolstrijd in Frankrijk  op te hemelen,

M. Iloi/ois, katholiek van Doornijk, heeft de 
getuigenissen van gekende liberalen ingeroepen 
die bekennen dat zij, door de school, het geloof 
zouden willen uitroeien.

M. Woeste had het laatste woord. Hij stelde 
een treffend en onloochenbaar feit vast : Naar
mate de liberale partij verder gaat op den weg 
van den strijd tegen het geloof, naarmate ook 
komen e r  meer en meer liberalen naar ons 
over. Nu ziet men, in onze rangen, mannen 
wier vaders of grootvaders vroeger zelfs aan- 
leiders waren der liberale gezindheid, in de 
Kamers zetelden, en die nu voorbeeldige katho
lieke werkers zijn. Kijkt romdom u — en ge 
zult e r  overal vinden.

Hoe is dit gekomen ? Omdat het liberalisme 
van nu niet meer gelijkt aan het liberalisme 
van vroeger. Toen de schoolwet van 1812 — 
eene wet van vrede en eendracht — gemaakt 
werd, stemden de liberalen ze zoowel als de 
katolieken : iedereen was t ’ akkoord dat het 
onderwijs een godsdienstig karak ter  moast 
hebben.. En nu ! . . . W at zijn wg daar verre 
van.



De onzij dig^eid in zake van onderwijs is een 
volstrekte onmogelijkheid. Wij willen de op
voeding onzer kinderen op de groote waarheden 
van het geloof gegrondvest zien. Is het school- 
program daar i iet op gesteund, dan zal het 
onvermijdelijk op het rationalism steunen. 
Steunt gij het onderwijs op de christene zede- 
leer, dan zijt gij niet onzijdig, en w eert gjj God 
uit de school, dan is uw gezag en uw onderwijs 
onmachtig, omdat gy' niet steunt op Hem van 
wie allege?ag en alle licht komt.

Na ten voordeele van eene grootere onder
steuning van staatswege ten voordeele van de 
aangenomen en aanneembare vrije scholen ge
sproken te hebben, doet M. Woeste uitschijnen 
dat de katolieken het rechtzinnig en goed 
meenen met het openbaar onderwijs, dat zij de 
vrijheid van de huisvaders ongeschonden willen 
handhaven, doch dat de liberalen, komen zij 
terug aan het bewind, den schooloorloog zullen 
herbeginnen.

M. H ym ans.  — Dat n o o i t !
M. Woeste. — Gij zult e r  toe meegesleept 

worden. Gy zijt de « oorlog », terwijl wy de 
« vrede » zijn ( Ovatie rechts. )

De bespreking over de schoolkwestie, welke 
woensdag in de K am er afgeloopen is, heeft 
het groot voordeel gehad eens te m eerde libe
ralen en hunne bondgenooten, de socialisten, te 
ontmaskeeren.

Men had verwacht dat minister Schollaert in 
de bespreking zou tusschengekomen zijn en 
verklaard hebben wat de regeering over den 
schooldwang denkt. Hij heelt die zorg over
gelaten aan den minister van wetenschappen 
en kunsten. M. den baron Descamps. Deze 
heeft doen opmerken dat liberalen en socialisten 
het eens zijn, om zooveel mogelijk de uitbrei
ding van het vrij onderwys tegen te werken. 
Hij voegde erby dat verscheidene leden der 
rechterzijde niet vyandig zijn aan het grond
beginsel van het verplichtend onderwijs, doch 
dat zij nooit de verplichtende school zullen 
aanveerden, want ’t is eigenlyk die verplichting 
welke onze tegenstrevers willen invoeren.

« De regeering is het eens met hare meerder
heid om te verklaren dat de ouders voor plicht 
hebben h u n n e< kinderen te onderwijzen, doch 
zij heeft geen vertrouwen in de toepassing van 
den schooldwang, die maar al te gemakkelijk 
de verplichtende school kan worden. Overigens 
in ons land is de schooldwang niet noodig, want 
dank aan de vereenigde pogingen der vrije en 
openbare scholen, naderen wij het oogenblik 
dat men geen andere ongeleerden meer zal 
vinden, dan de ongelukkigen die voor geen het 
minste onderwijs vatbaar zijn. »

En de minister besloot zyne redevoering met 
de verklaring dat gansch de rechterzij het eens 
is om de ziel der kinderen tegen de aanslagen 
onzer tegenstrevers te verdedigen.

De kwestie van de toelagen aan de vrije 
scholen moet nog opgelost worden. M Hoyois 
heeft voorgesteld, daarvoor eene som van
1,200, 000 fr. op het budjet in te schrijven.

Volgens de cijfers, door M. Descamps aan de 
Kamer meegedeeld hebben de lagere gemeente
scholen in 1907 aan de belastingbetalers gekost 
gemiddeld 67 fr. 98 per leerling ! De aange
nomen scholen ontvingen, 21 fr. 12 per leerling 
en de vrije ondersteunde scholen, 14 fr' 74 per 
leerling.

Met de gevraagde 1,200,000 fr. aan de vrije 
scholen te verleenen, zouden deze elk 300 fr.
’s jaars per klas ontvangen Dat is voorzeker 
niet overdreven, wanneer men bedenkt dat elke 
leerling der officieele scholen te Brussel aan 
Staat, provincie en gemeente 136 fr. 97 k o s t ! 
Wij moeten nu op dat punt de verklaring van 
het ministerie afwachten ; ’t is te hopen dat zij 
zal gunstig z ijnen dat e r  eindelijk ten minste 
gedeeltelijke voldoening zal geschonken wor
den aan de duizenden en duizenden katholieke 
huisvaders van gansch het land, die verzoek
schriften aan de Kamers gezonden hebben, om, 
voor wat de verdeel]ng der toelagen van de 
openbare besturen betreft, de gelijkheid der 
vrije en der officieele scholen te vragen

Erge woelingen te Halewijn
Dinsdag morgend wilden vier honderd w erk 

stakers met geweld in de fabriek Defretin, 
te Halewijn, dringen. E r  ontstonden botsingen 
met de gendarmen. W eldra was de bende 
ruststoorders tot twee duizend aangegroeid. 
Zij trokken naar de fabriek Ovigneur, namen 
den dessel van een kamion en beukten ermee 
de poort in. Al de ruiten der woning van 
den po rtie r  werden verbrijzeld. De toestand 
werd zoo erg, dat er troepen van Rijssel 
moesten ontboden worden. Een bataljon van 
het 43e voetvolk en een schadron jagers te 
peerd kwamen toegesneld, doch de w erkstakers  
hadden reeds de machienenzaal van de fabriek 
Ovigneur verwoest. De getouwen werden 
eveneens vernield.

In den namiddag trokken de w erkstakers  
naar de woning van mad. Lemaïtre-Bonduel: 
het huis paalt aan de fabriek Demeester, 
w aar  zich slechts drie gendarmen bevonden, 
die niet bij machte waren erge wanorders 
te voorkomen. De woelmakers vernielden de 
de ruiten, beukten de koetspoort in en dron
gen in ’t bureel van M. Paul Lemaitre, dat 
zij gansch in gru is  sloegen. Zij poogden het 
huis in brand te steken. Mad. Lemaitre-Bon- 
duel, 75 jaa r  oud, moest vluchten met over 
den hofmuur te klimmen.

Aan de fabriek Demeester hadden de w oe l
makers van stukken  hout, karren ,  k ru iw a
gens, weefgetouwrollen en andere voorwerpen, 
uit de fabriek gehaald, twee barikaden op
geworpen. De gendarmen, klein in getal, 
kwamen tusschen en hielden eene vrouw aan. 
De werkstakers  dwongen hen de aangehou--' 
dene te rug  los te laten.

De w erkstakers  hadden zich in benden 
verdeeld Een dezer benden trok naar de 
fabriek Huet, in de Rijsselstraat, w aar zij 
ook al de ruiten uitwierpen : de ijzeren 
staven der keldergaten werden u i tg e ru k t  en 
de venstergordijnen afgesleurd. De gendarmen 
chargeerden opnieuw en een der woelmakers 
werd gekw etst.  De fabrieken W allaert  en 
Hennion, op den steenweg naar Linseele, 
ontvingen ook het bezoek der oproermakers. 
Geene ru it  bleef er heel. Tijdens den storm
loop der gendarmerie, die daa r  plaats had, 
viel een gendarm van zijn peerd en brak 
den arm. De w erkstakers  zongen de « In te r
nationale » en eischten «Brood of Bloed!»

’s Avonds herbegonnen de woelingen nog 
verwoeder dan in den dag. Rond 7 1/2 ure 
stonden een dertigtal gendarmen in de Statie
straat, aan de fabriek Defretin, toen eene 
ploeg kerels uit eene lierberg kw am  en met 
flesschen en andere voorwerpen naar de 
openbare macht wierp. Verscheidene gen d a r
men werden nogal erg  gekw etst.  E r werd 
vers terking gevraagd  en de aanvallers met 
den blanken sabel gechargeerd. De rust werd 
na eene poos hersteld.

Dank aan strenge ordemaatregelen, die 
onmiddelijk genomen werden, keerde de rust 
stilaan te ru g  ; de w erkstakers bepaalden 
er zich bij, de gendarmen en de troepen 
op de grofste wijze uit te schelden. Gansch 
den nacht werd de stad door patroeltjes door
kruist.

Hoog W ater.
Zondag namiddag brak een dijk door te Lede, 

(Oost-Vlaanderen), zoodat het water in groote 
massa binnenstroomde ; men was verplicht 
spoedig den steenweg op te breken, om het 
w ater eenen uitweg te geven, waardoor het 
gauw verminderde.

In Brabant is de toestand veel verbeterd. Te 
Loth en te Rybroek is het w ater reeds uit de 
straten verdwenen. Slechts eenige huizen langs 
deZenne staan nog onder water.

Te Jemappe (Henegouw) is een dijk door
gebroken. Diensvolgens zijn de steenweg en 
alle omliggende landerijen onder water.

De spoorbaan Dour-Roisin-Bavai is over
stroomd. Talrijke ledige waggons werden door 
het w ater weggespoeld.

Maandag avond begon het w ater langzamer
hand te zakken. W eldra verdween het water- 
dan ook uit de straten van Charleroi Marchienne 
en Chatelineau.

In de laatste dagen is e r  van alle kanten 
goed nieuws toegekomen, ’t is te hopen dat de 
watersnood nu voor goed zal ophouden.

Voor de overstroom den.
Verscheidene volksvertegenwoordigers heb

ben dinsdag op het bureel der Kamer een 
wetsvoorstel neergelegd, waarbij een eerste 
buitengewoon krediet van 500.000 frank voor 
de slachtoffers der overstroomingen in België 
geopend wordt.

De B elgische W erk lieden , 
in Frankrijk.

Indien de Fransche Kamers de taks op de 
vreemde werklieden moesten stemmen, dan 
zal de Belgische regeering alles doen w at 
mogelijk is om aan onze landgenooten, die 
daardoor van hunne broodwinning zouden be
roofd worden, bezigheid te verschaffen, ’t zij in 
België, ’t zij in andere aangrenzendestreken . 
De minister, M. Scholaert. heeft dit beloofd, 
in antwoord op eene vraag hem daarover in de 
Kamer gesteld.

’t Is nog te vroeg.
M. Tibbaut, volksvertegenwoordiger, die 

verleden jaar Congo bezocht, heeft m aandag 
avond eene voordracht gegeven aan de Jonge 
Brusselsche Balie over K atanga (Congo).

De toehoorders w aa r  zeer ta l r i jk ;  elk wil 
iets over K atanga hooren van iemand die het 
gezien heeft.

Onder andere heeft M. Tibbaut de vraag 
behandeld : moet men kolonisten-landbouwers 
naar Katanga zenden ?

Zijn antwoord is kort en duidelijk : neen !
En hij legt dat u it  :
Niet in dezen oogenblik, zegt hij.
Een kilo bloem kost in K atanga 3 fr. De 

Engelsche bedienden zeggen dat zij niet 
kunnen toekomen met 600 fr. per maand, 
en wij, Belgen, hebben noch de noodige 
bekwaamheid of vorming om ons in derge
lijke avon tuur te wagen.

Het is de Staat, die moet beginnen, het 
vee invoeren, proefhofsteden inrichten, enz.

Dus, Vlaamsche landwerklieden. blijft nog 
wat te huis — rechtuit gezegd : ’t en deugt 
ginder nog niet.

De 2 0 0  fr. der plaatsvervangers.
Er is eindelijk nieuws voor de personen, die 

200 fr. gestort hadden om in 1910 een plaats
vervanger te bekomen. Het Staatsblad meldt 
dat die personen zich van af 15 m aart  aan
staande mogen aanbieden bij den ontvanger 
der registratie, bij wien zij die som gestort 
hebben, en dat zij daar hun geld kunnen terug  
ontvangen ; zy moeten voorzien zijn van hunnen 
kwijtbrief.

De groote loten. — Wjj hebben reeds ge- 
zeid dat het groot lot van 150,OOC fr. van de 
6 ' reeks der Tentoonstelling van Brussel ge
kocht wierd in den juweelwinkel Lens te 
Antwerpen, alwaar het tentoongesteld is.

Ziehier de lijst der meest belangrijkste loten 
dezer reeks. Lot van 50,000 fr. vier paneelen 
in gedreven koper, voorstellende : De Pauwen, 
—De Reigers — De Leien en Het W erk  ; een

middentafelstuk in zilver, versierd met bloem
werk, eene prachtige vergulden vaas in 
Renaissance-stijl, een groote vaas in zilver en 
twee schalen in gedreven zilver, van den jon
gen kunstenaar Adolf Lambert, die zich bij
zonder op de heropvatting der drijfkunst in 
België toelegt.

Het lot van 25 000 fr. even eigenaardig als 
voorgaande, bestaat in een kunstig medaillon 
dienstig voor scherm in drie paneelen, met 
bekleeding in gedreven zilver. Op het boven
stuk staan er 75 gedenkpenningen van de beste 
belgische graveerders ; vijftien zijn in massief 
goud, acht en tw intig  in zilver, de overige in 
brons — dit alles uit het werkhuis der heeren 
Fonson & Cie.

voor het lot van 15,000 fr. heeft het huis 
Stroobant-Bogaerts van Mechelen kostelijke 
Mechelscheen Brusselsche kanten geleverd.

Het lot van 10,000 fr. bestaat uit een volledig 
zilveren tafelservies stijl Lodewijk XVI 
met Bloemvaas, Kandelabers en Kofifijservies, 
enz. uitgesteld bij M. Duray goudsmid Beurs
straat te Brussel.

Wij zullen later zeggen waarin de zes loten 
van 500u fr, bestaan.

Lezers opgepast. -  E r wordt veel vieux 
système verkocht in «w it te  kru ik jes  » of stoop- 
kens, maar e r  bestaat maar eene echte vieux 
systéme van het m erk « ’t W it stoopke » wilt 
gij dus den echten eischt de woorden, ’t wit 
stoopke op het etiket en den stop, alsook de 
naam van Jacques Neefs op het etiket.

Assisen van W estvlaanderen.
Er zijn reeds twee zaken ingeschreven op den 

rol van den zittijd der assisen, die op het einde 
van de maand april geopend wordt.

De eerste is deze ten laste van den gewezen 
griffiersklerk Dumalin, van het vredegerecht 
van Brugge, die beticht is van ontvreemdingen 
in eenige sterfhuizen, voor een bedrag van ruim
30,000 fr. Daar het gerecht eerst dacht dat 
Dumalin wel in het hoofd kon geraakt zijn, 
werd hij aan een geneeskundig onderzoek 
onderworpen. De geneesheeren hebben hun 
verslag ingediend, dat besluit tot volstrekte 
verantwoordelijkheid van den oneerlijken 
griffiersklerk.

De tweede zaak is deze der moord, die te 
Wynghene gepleegd werd op Pharailde Lam- 
paert, echtgenoote van Hector Vandevoorde. 
Men weet dat deze laatste, die op het oogenblik 
der misdaad slechts sinds tien weken gehuwd 
was, aangehouden werd ; ondanks zijn kracht
dadig loochenen, werd hij in de gevangenis van 
Brugge opgesloten. Een leeraar van de hooge- 
school van Gent, die als expert gelast werd de 
kleederen van Hector Vandevoorde te onder
zoeken, heeft in zijn verslag verklaard dat hij 
bloedvlekken gevonden heeft op de kleederen 
vau den betichte.

Sterfgeval.
E. H. Farazyn, Pastoor van Heestert, is al

daar overleden den 2 ü Februari,  in den ouder
dom van 6 9 ja a r e n  2 maanden.

De tw eede  
Internationale T entoonstelling  

~  van H oenderteelt 
te Iseghem .

( Vervolg)
Fransche rassen. — Houdans. — Eene goede jonge 

hen nr 231, eerste prijs aan den heer C. Desseyn.
La Flêche. — Dit ras waarvan men in de vorige 

tentoonstelling een zeker getal dieren aantrof. schijnt 
plaats gemaakt te hebben voor de Hamburgers ; doch 
den heer Cain. Vandenberghe blijft dit ras getrouw en 
bekomt dan ook den Eere-prijs met zijnen ouden haan 
232; eerste prijs 233 oude hen; tweede prijs 235 jonge 
haan en Eere-prys 236 met eene schoone jonge hen ; 
terwijl den heer C. Desseyn in de jonge hanen den 
eersten prijs behaalt met 234 een zeer goed dier.

De faverolles zijn door zeer goedje dieren vertegen
woordigd; allen bekomen onderscheidingen. Trios : 237 
Eere-prijs aan den heer H. De Poorter, schoon lo t ; 
prac’ntigen haan 238 Eere prijs aan Mev Stainforth- 
Heuneu ; tweede prijs 239 aan dezelfde, goed dier ; den 
heer Desseyn behaalt den Eere-prijs met eene beste 
hen nr 241, alsook den derden prijs 240; E. M. 242, 
deze laatste min goed van figuur ; 243 en 244 Z. E M en 
vierde, prijs ook goede tijpen. Jonge hanen : eerste prijs 
245 aan den heer C. Desseyn met een krachtig dier; 
tweede prijs 246 goed, voor zijnen ouderdom. Jonge 
hennen : 647 en 248 Z. E. M. en tweede prijs, zijn even 
goed ; 249 eersten prijs aan den heer H. De Poorter, 
zeer schoon figuur.

De heer^ O. Desseyn stelt ten toon eenen trio en 
eene hen “ Bourbourg „ waarmede hij de eerste prijzen 
behaalt; het zijn schoone exemplaren van het ras.

Spaansche rassen — Spaansche hoenders. Zelden vindt 
men nog dit ras op de tentoonstellingen ; hier zijn 
tentoongesteld : eenen haan 254, de twee eerste toebe- 
hoorende aan den heer (J. Desseyn. de laatste aan den 
heer Em. Colpaert; zij bekomen allen den eersten prijs ; 
het zijn goede dieren, doch wij zouden ze wat zuiverder 
in het gelaat willen.

Andaloesiërs. — Dit ras is altijd te Iseghem goed 
vertegenwoordigd geweest; het eenigste dat wij er aan 
te verwijten hebben zijn de feilen in den kam en ook wel 
eens in de oorlellen ; de teekening is doorgaans goed, maar 
gelijk ik voor de Hamburgers gezegd heb, staat een mooie 
hoofddeksel zeer goed op een schoon kleed. De Eere-prijs in 
de trios valt te beurt aan den heer G Benoidt, den primus 
der kweekers van het ras. welke ook den Eere-prijs 
behaalt in de hanen ; eerste prijs in de jonge hennen, 
22 prijzen en verscheidene meldingen in de andere klassen! 
met alle schoone dieren. De heer J. Simoen bekomt 
den Eere-prijs in de jonge hanen met een zeer wel- 
geteekend diertje ; verders treffen wij nog goede dieren 
aan van den Hoenderbond ’t Vlaatnsch Neerhof, de 
heeren Van Naemen en Em Huys.

(Wordt voortgezet).

Burgerstand van Jsegtieni
G E B O O R T E N :

61. Maurice Vandorpe, zv. Jules en Leonie 
Verthez. — 62. Camille Verlinde, zv. Victor en 
Elisa Dupont. — 63. Remi Cools, zv. Emile en 
Irma Ferteyn. — 64 Jules Maes, zv.
Camille en Emma Devoldere. — 65. Maria 
Vandendriessche, dv. Frangois en Magdalena 
Vuylsteke. — 66. Gérard Caryn, zv. Henri en

Maria Neirynck. 67. — Aloïse Vanderschaeve, 
zv. Antoine en Angéle Enghien. — 68. Antonia 
Hoornaert, dv. Homère en Maria Demuynck.
— 69. Rachel Lafaut, dv. André en Pharailde 
Deforche. 70. — Maurice Deblauwe, zv. Henri 
en Maria Lammertyn.

S T E R F G E V A L L E N  :
3 ' .  Marie Vandendriessche, herbergierster, 

60 j. echt*6 Auguste Dejaeghere, Rousselarestr.
— 32. Ivonne Gerne. 3 m. dv. Théophiie en 
Maria Verstraete , Zevecote. — 33. Emma 
Decommere. huish. 24 j. ech,ü Remi Deblauwe, 
Rousselarestr. 34 — Marie Maes, huish. 68 j. 
w »  1° Petrus Maertens, 2° Ernest Vroman, 
Hondstraat — 35. Camille Deleersnyder, 
kloosterling 58 j. ong. zv. Frangois en Rosalie 
Vandekerckhove. Rousselarestr, (Capucijnen 
klooster). — 36. Philomena Naert, huish. 48 j. 
w° Aloys Folens, echt’6 Camille Astaes, Gentstr.

SCHEEPVAART V A N  ISEGHEM.
Sêcurité,  met kolen voor Conrard V e r

straete. — Nooit gedacht,  met bloem voor 
Constant Vandemoortele en Henri Pattyn, 
Emelghem. — Marie-Alice, met bloem voor 
de gebroeders Vandemoortele, Emelghem. — 
Dc Durme,  met lijnzaad voor A. Dassonville, 
Lendelede. — Ivonne de Merville, met ciment 
voor Aiidor Vandewalle.

STAD ISEGHEM

JPoli c i e  r e g l e m e n t
nopens het

schoonhouden der openbare wegen  
en w egruim en der vuilnissen.

DE GEMEENTERAAD DER STAD ISEGHEM ; I
Gezien art.  78 der gemeentewet ;
Gezien het algemeen policiereglement dezer 

stad, gedagteekend van 18 Augusti 1866 ; I
Willende aan dit reglement volledigingen 

toebrengen in verband staande met de tegen
woordige omstandigheden betrekkelijk het net 
houden der straten en w egru im en der v u il
nissen :

BESLUIT :
A r t i k e l  1. — De artikels, 18, 19, ?0, 21 en 22 van 

het algemeen policiereglement in date 18 Augusti 1866 
zijn afgeschaft en vervangen door de volgende: I

A r t i k e l  2. — A 11e eigenaar of pachter is gehouden I
den voordam en den greppel voor zijn woonhuis, magazijn, 
hoving ol koer in eenen staat van gedurige netheid te 
houden. °

A r t ik e l  3. — Wanneer het kuischen der straat en 
greppels noodig geacht wordt, zullen deze die door de 
politie daartoe aanzocht worden, zonder uitstel aan dit 
bevel moeten voldoen. Twee recht op elkander wonende I
geburen zullen elk de helft der straat moeten kuischen. j

Artikel 4. — Deze die de straat en greppels vagen i 
zijn verpacht de vuiligheid op hoopen te verbaren voor 
hunne gebou wen of eigendommen. Het is streng verboden 

i° vuiligheid voor den eigendom v*n anderen t,e ver
zamelen of in de greppels te vagen en door lesteken.

A rtikel 5. H et is ten allen tijde verboden en 
bovenal gedurende den vorst, van water in het midden 
der straat uit te gieten ; gedurende den winter is het 
ook verboden sneeuw of ijsstukken in de straat te 
werpen en gedurende de vorst, de voordammen met 
water al te kuischen of water er over te laten loopen.

A r t i k e l  6. — Wanneer het glad of slibberig is door 
ijzel, sneeuw of vorst, zijn de inwoners gehouden’ zand 
of assche te strooien, | wanneer het gesneeuwd is, moeten 
zij de voordamtnen geheel afkuischen.

A rtikel 7. — Tijdens het ontstaan van den dooi zal 
men moeten de riolen en de greppels ontlasten ’ de 
voordatnmen vagen en kuischen.

A rtikel 8. — Telkens dat zij daartoe door'de politie 
aanzocht worden zullen de pachters of eigenaars gehouden 
zijn, binnen de drie dagen, voor hunne huizen, voor- i
plaatsen, hoven, fabrieken en andere gestichten, tot 
t halvent den openbaren weg, het kruid te wieden, dat 

zij op hoopen zullen vergaderen om weggenomen te 
worden door wie het behoor».

A r t ik e l  9. — De verplichtingen in bovenstaande 
artikels vermeld, vallen ten laste van de eigenaars of 
hunne plaatsvervangers, der onbewoonde of ongebruikte 
eigendommen.

A r t i k e l  10. — De yuilnissen waarvan hiervoren 
spraak is, alsmede de vuilbakken der bewoners en het '
slijk der straatontvangers, zullen door den reinig
heidsdienst door de stad ingericht, weggehaald worden.

A rtikel 11. — Het weghalen der vermelde vuil
nissen uit de verschillige wijken en straten der stad 
zal geschieden op gestelde dagen en uren door het 
schepencollege vastgesteld en aan de inwoners bij plak
brief kenbaar gemaakt.

A rtikel 12. — Op de dagen en uren voor ieder wijk 
of straat vastgesteld, zullen de bewoners, de straathoopen 
moeten samenvagen en hunne gevulde vuilbakken voor 
hunne huizen moeten plaatsen.

De bewoners van gangen of koeren, zullen op de gestelde 
dagen de voormelde vuilnissen op de straat moeten 
brengen.

A r t ik e l  13. — Het is verboden, de stadswerklieden in I
de huizen binnen te roepen voor het uithalen der vuilbakken.

A r t i k e l  14. — Het is de bewoners verboden, buiten 
de dagen en uren. voor hunnen wijk, straat, koer of gang 
aangeduid, hoegenaamde vuilnissen of asschen te brengen 
op den openbaren weg en de geledigde vuilbakken langer I
dan noodig buiten te laten staan. j

A r t i k e l  15. — De reinigheidsdienst zal geen steengruis, 
noch eenige afbraak van huizen m ogen opladen. — Dit 
vervoer zal m oeten geschieden door de zorgen der 
belanghebbenden.

A t ik e l  16. — De overtredingen aan dit reglement waar- 1
voor er noch in wetten, noch in algemeene ol provinciale 
verordeningen geene andere straf voorzien is, zullen 
gestraft worden met eene geldboete van een tot vijf en 
twintig franken en met eene gevangzitting van een tot 
zeven dagen of met eene dezer straffen alleen.

Opgemaakt en vastgesteld in openbare 
zittingen van den 11 November en 23 De- j
cember 1909.

Het kollege van Burgemeester en Sche- I
penen d er  s ta d  Iseghem ;

Gezien de vorenstaande policieverordering ;
Gezien het besluit der Bestendige afveer- 

diging van den Provincialen Raad in date 
18 Februari laatst, vaststellende dat er volgens 
artikel 78 der gemeentewet, van deze polieie- 
verordering melding zal gem aak t worden in 
het bestuurlijk memoriaal der provincie ;



Gezien ar tike l  90 der gem eentewet ;
BESLUIT :
Vorenstaande verordening uitvoerbaar te 

stellen.
Dezelfde z-tl afgekondigd • en aangeplak t 

worden, naar luid van artikel 102 der g e 
meentewet, op Zondag 6 Maart 1910..

Gedaan in zitting van den 5 Maart 1910.

V U I L N I S D I E N S T
Burgemeester en Schepenen der  s ta d  Iseghem.

Overeenkomstig art.  11 van het policie- 
reglement nopens het schoonhouden der 
openbare wegen en w egru im en der vuilnissen, 
hebben de eer aan hunne ingezetenen te r  ken
nis te brengen dat het weghalen der vuilnissen 
u i t  de verschillige wijken en straten der stad, 
regelm atig dezelfde uren zal geschieden op de 
hierna aangeduide dagen :

WOENSDAG namiddag1
Zwijnsmarkt, Hondstraat, Statiestraat, Wulvenstraat, 

Brugstraat, Ketelstraat en Vaart.
DONDERDAG voormiddag

Kasteelstraat, Zottinnestraat, Nieuwstr., de Pélichystr., 
Groote Markt en Statieplaats,

DONDERDAG namiddag
O.-L-Vrouwstraat. Paterommegangstraat, Kruisstraat, 

gedeelte Rousselarestraat, Wijngaardstraat en hare koeren 
en Kruisplaats.

VRIJDAG voormiddag
Slabbaardstraat, Meenenstraat, St Pieterstraat, Kre

kelstraat en een gedeelte der Rousselarestr. tot aan de Post.
VRIJDAG namiddag

Marktstraat. Gentstraat, (gedeeltelijk) tot aan en met 
de Priesterstraat, alsook de School- en Oudmanshuis- 
kou tertjes.

ZATERDAG voormiddag
Baerthof, Wulven'straat, Statiestraat, Ameyestraat, 

Rousselarestraat, Nederweg, Molenweg, Gentstraat, Kloos
terstraat, St Amandstraat, St Hiloniusstraat, Kórtrijkstr., 
Kerkplaats, Droogen Janstraat en Maandagmarkt.

ZATERDAG namiddag
Wegruimen van alle de vuilhoopen in al de straten

der stad (zonder bakken).
De inwoners worden dringend verzocht op bovengemelde 

dagen hunne vuilbakken op tijds voor hunne woningen 
te plaatsen, en dezelve niet langer dan noodig buiten 
te laten staan.

B e r i c h t
aan de

W e  r  km a ns ge zinnen
Burgemeester en Schepenen der  s ta d  Iseghem,
maken de Werklieden kenbaar dat de degenen die 
begeeren deel te nemen aan den prijskamp van O R D E  en 
N E T H E ID  voor het jaar 1910, hunnen naam moeten 
doen inschrijven, te rekenen van heden tot 1 April 
toekomende, in  de POLLTIEWACHT, Marktstraat, alhier.

Na voormelden datum zullen geene inschrijvingen 
kunnen aanveerd worden.

Namens het Kollege voornoem d :
De Sekretaris, De Burgemeester-Voorzitter,

A. WERBROUCK. EUG. CARPENTIER.

W ANNEER
mijn dochtertje
begon tanden te krijgen, vertoonde 
zich een gezw el aan de wang. Door 
het gebruik der Emulsion SCOTT 
verdween het g e z w e l; het kind her
kreeg zijne vorige krachten en het 
tandenschieten gebeurde v e r d e r  
zonder pijn.
Brief in date IO Mei 1908, van M. Lodewijk 
DEBORGER, 6, Waijez-plaats, Anderlecht- 
Brussel.
Het getuigschrift van 33 jaren genezingen als 
deze hierboven, heeft aan de SCOTT de faam 
geschonken van eene

onovertrefbare 
emulsion;

faam, welke zij behoudt en altoos behouden zal, 
niettegenstaande tal van namaaksels, en zulks 
door de deugdzaamheid harer allerzuiverste be
standdeelen, door het eenig stelsel harer samen
stelling en door hare verzekerde genezingen. 
De minerale zouten, vereenzelvigd in de SCOTT, 
doen witte, rechte en sterke tanden verkrijgen. 
Zoo gij dus de

Emulsion SCOTT
vraagt, weiger volstrekt elke andere emulsion; 
zoo niet, zult gij niet genezen Eisch dit merk 
op het omhulsel.

De vervaardigers der Emulsion 
SCOTT voegen bij de bereiding de 

. genezing; bij de namaaksels der 
SCOTT ontbreekt dezelve.

Prij* 2 ,25  fr. en 4 ,5 0  fr. 
bij alle apothekers.

Staal vrachtvrij, m its 50 centiemen in 
postzegels, gestuurd aan M. G. C o b b e n - 
HAGEN. 39, Zuidstraat, Brussel.

MEN VRAAGT eene bekw am e bottien- 
stekster om op den. winkel te w erken  bij 
Henri Canniere, Emelghem-Dam.

G E V R A A G D :
bekwame snijder alsook bottienstekster,
ten volle haar ambacht kennende bij A. COUP- 
PÉ schoenfabrikant te Thourout.

Goede loon.

G E V R A A G D , voor groote fabriek van 
stad, een bekwame jongen van 18 a 20 jaar, 
voor den bureau, met schoon geschrift en 
kennende een weinig engelsch, vrij van den 
soldatendienst.

Schrijven onder de letters A Z bureel der 
Gazette van Iseghem.

Men vraagt bekw am e stoker bij 
Eug. D eldycke-Sintobin , N ed erw eg , 
Iseghem .

Prijskamp met de Jaskaart
Zondag 6 Maart 1910

Au Duc de Brabant,  bij Ed. Garrevoet. 
Nederweg.

25 fr. prijzen fr. 25

« De voed ing der zieken
en der herstellenden. >

Uittreksel van het vlugschrift van den vermaarden Ameri- 
kaanschen praktizijn, Dr Savin : “ De

Revalenta du Barry
“ door hare geneeskundige eigenschappen en hare merlt- 
* waardige gemakkelijkheid van snelle verteering, vervangt 
“ beter dan welkdanige andere spijs het vleesch gedurende 
“ den noodigen rusttijd om aan de door de ziekte verzwakte 
‘ organen den tijd te laten, hunne krachten te herwinnen. 
“ Ik heb er altoos den besten uitslag mede verkregen. „

Vermageringziekte (Verkwijning). — De heer dokter 
Benecke, professor van geneeskunde bij de Hooseschoel van 
Marbourg, deed het volgende verslag in de “ Kliniekgazet „ 
van Berlijn :

“ Ik zal nooit vergeten dat ik het behoud van het leven 
“ van een mijner kinderen aan de Revalenta Du Barry 
“ verschuldigd ben. Het kind leed, zonder zichtbare oor- 
“ zaak, aan eene volledige vermagering, met voortdurende 

brakingen, welke weerstand bood aan de meest verzorgde 
dieet, aan twee minnen en aan dat der behandelingen der 
geneeskunst. De Revaleuta heeft onmiddelijk de brakin
gen doen ophouden en de gezondheid in zes weken tijd 

“ volkomen hersteld Mijne proefnemingen hebben sedert 
denzelfden goeden uitslag bekomen De Revalenta is vier 

" maal voedzamer dan het vleesch. „
De gelukkige genezing, door de Revalenta Du B arry  van 

Z. H. den Paus, Pms IX, thans overleden :
“ De gezondheid van den Heiligen Vader is uitmuntend, 

“ zij is het vooral sedert dat hij, zich onthoudend van ge- 
“ neesmiddelen waarmede men, naar men beweerde, de van 
“ zijnen ouderdom onafscheidelijke ongemakken zou gene- 
“ zen hebben, bijna uitsluitelijk gebruik maakt van de uit- 
“ muntende Revalenta Du B a rry , die op zijnen Persoon 
“ verrassende uitwerkingen had. Men verzekert dat zijne 
“ Heiligheid er regelmatig een telloortje van neemt bij al 
“ zijne maaltijden, en dat hij niet genoeg de voordeelen 
“ kan loven, die hij er door ondervindt. „ (Briefwisseling 
van de Oazette du Midi, van Marseille.)Rome, 21 Juni 1866 

In doozen: fr. 2,50; fr. 4,50; fr. 7,75. — K alckek- 
W ie l e m a n s ,  Hoofdagent, rouppestraat, 2-, te Brussel; bij 
alle goede apothekers en kruideniers. 4

Depots te Iseghem RODENBACH, apoth ; Meenen 
VAN OST, apoth. Groote Markt, en SIOEN. apoth Rous
selare, F. AMEYE, apoth. DUBU1SSON, apoth. GRY- 
MOJSPREZ. apoth.

Te bekomen 
bij J. DOOMS, Rousselarestr. 

en J. De Busschere-Boate, St Hiloniusstr. 
Laatste n ieuw igh ed en  

voor de Eer te Com
munie : K erkboeken, 
paternosters, dozen. 
Groote keus van g e 
dachtenissen , printjes 
en  n i e u w i g h e d e n  
v o o r  g e s c h e n k e n .

SOC1ETE ANONYME DES

Tuileries du Sterreberg
Siège Social d  Courtrai

Assem blée générale ordinaire.
Le conseil d ’Administration a  1’honneur de 

convoquer M.M. les actionnaires aux  fins 
d ’assister a  1’assemblée générale ordinaire 
qui au ra  lieu a  VHotel Royal,  place de la gare 
a COURTRAI, le Lundi 21 Mars prochain, 
a  3 1/2 heures de relevée.

O rdre  du J our :
1° Rapports du Conseil d ’Administration et du 

Collége des Commissaires.
2° Approbation du bilan et du compte « Pertes 

et P ro f i t s» arrètés au 31 Décembre 1910.
3° Proposition relative aux  attributions du 

Collége des Commissaires.
4° Autorisation de vente d ’une bande de terrain.

Pour être  admis a faire partie de 1’assemblée 
générale, M.M. les actionnaires doivent se 
conformer aux prescriptions de 1’a r t .  34 des 
statuts et déposer leurs actions au  Siège Social 
ou a  1’un des Etablissements suivants :

Banque de et a  Courtrai.
Crédit Générale Liégois a  Bruxelles.
La Société Générale etses succursales a Paris. 
Banque Centrale Tournaisienne a Paris.

Verloren 500 frank.
Een onzer lezers schrijft ons : Ik heb 500 frank 

verloren, die ik besteed heb aan verschillende genees
middelen. om mij van asthma te genezen. Had ik 
maar eerder de Abdijsiroop gekend, want deze heeft 
mij ten volle van mijne asthma verlost en dat kostte 
mij nog geen 3 fr. , (1 1/2 flacon van 2 fr.)

Aarzelt dus niet, neemt'de Abdijsiroop, Klooster 
Sahcta Paulo. Zij voorkomt de tering, geneest asth- 
ma, bronchitis, veroudeide en verwaarloosde ver
koudheden, keelpijponsteking, hooikoorts, pleuris, 
keelziekten, kinkhoest, longonstelung. bloedbrakin- 
gtn bloedspuwingen, mfleunza, en alle borst- en long
aandoeningen.

Prij? per flacon van 230 gr. fr. 2, van 550 gr. fr. 4, 
van 1000 gr. fr. 7. Hoe grooter flacon, hoe voor- 
deeliger dus ! !

Algemeen Depot L. I. Anker, Rotterdam.
Hoofd-Depöt voor België : O de Beul, Lange 

Nieuwstraat, 57, Antwerpen.
Verkrijgbaar bij alle goede apotheken.
Een fraai boek, vermeldende tal van genezingen, 

zenden wij U gaarne gratis toe, na ontvangst van 
Uw adres, te zenden aan : L. I. Akker, stefaniestraat 
142 Brussel.

D E  VULQANISËS

ENGLEBERT
EERSTE KWALITEIT

M o d e l  1910
OVERTREFFEN ELK ANDER MERK

( B U IG Z A A M H E ID  
A LS  {WEERSTANDSVERMOGEN

/ IN G E B R U IK
GLVRAAGD bekwame schrijnwerkers

bij J u l e s  DENYS-G1TS Gentstraat.

Over te nemen
Een goed gekend en welgekalant h a n d e l s 

h u i s  v a n  k o lo n ia le  w a r e n  en  b lo e m  in  
’t  g ro o t ,  te  R o u s s e la r e .  — Men zal den
overnemer op de hoogte stellen van den 
handel en het reizen. Geene bijzondere ken
nissen vereischt. — Zich te wenden ten bureele 
dezer.

Studie van de Notarissen
MEULDERS te Ingelmunster en DUPONT  

te Ardoye.
OPENBARE VERKOOPING 

van twee

GOEDE HOFSTEDEN
tweewoonst  en bouwgrond

te Ingelmunster en Lendelede (R o o zes tra a t)  
en te Iseghem.

Koopen 1 tot en met 24 en koopen 27 
tot en met 32, uitmakende eene schoone hof
stede, groot 14 hektaren 88 aren 60 centi
aren, in gebru ik  door Medard Dewulf tot
1 October 1910 mits 1700 fr. bij jare en 
de lasten. Boom- en haagprijs 1095 fr.

Koopen 25 en 26, eene schoone twee
woonst, met 87 aren 20 centiaren erve en zaai
land, in gebru ik  door Camiel Rommel en de 
W 6 Pieter Hoornaert, tot 1 November 1910, 
mits 315 fr. bij jare en de lasten.

Koopen 33 tot en met 40, uitmakende eene 
hofstede met woonhuis, schuur, stalling, boom
gaard en land. gelegen te Iseghem sektie D ; 
groot 2 hectaren 92 aren en 80 centiaren, 
gebru ik t door Camiel Vrötnant, tot 30 April 
1910 mits 535 fr. ’s jaars  en de lasten, boom 
en haagprijs 170 fr.

I N S T E L  w o e n s d a g  3 0  M a a r t  1910 om
2 ure  namiddag in  de Kroon,  bij Victor 
Verbeke te Ingelmunster op de plaats.

O V E R S L A G  w o e n s d a g  13 A p r i l  1910 in 
Cafe Beige, bij Conrard Devriese te Ingelm un
ster bij de statie

Er zullen samenvoegingen toegestaau wor
den.

1/2 ten honderd instelpenning te winnen.

Inlichtingen te bekomen bij voormelde 
notarissen.

Studie van den N otaris Ameye,
te Rousselare.

Openbare Verkooping
van de w’elgekalante herberg  « In ’t Nieuw  
K ruis  », onmiddelijk vrij van brouwer, en 
8 nieuwe woonhuizen met stagie en 7 aren 
02 c. grond, te EMELGHEM (dam), hoek 
der Reeper- en Baronstraat — verdeeld in 
5 koopen (zie de plakbrieven). Jaarlijksche 
opbrengst : 1236 fr.

1/2 0/0 instelpenning.
Recht van samenvoeging.

ZITDAGEN ;

S£33“ a£ ü Iwio. Wh» «.*!/*
ure zeer stipt namiddag, te ROUSSELARE 
in de Café francais,'.Sint  Amandsplaats.

Markt van Iseghem 1 Maart 26 Feb.
Boter per kilo fr. 3,60 a 3,70 i 3,30 a  3,40 
E ieren  per 26 1,90 a  2,00 i 1,80 a  1,90,

___ _________ _______

H ofbouw gestich t — Zaadhandel

Victor Daeninck-Debaere
II VENIER — ZAADHANDELAAR 

te EMELGHEM
langs de kalsijde van den Dam naar de Plaats

Bekroond met 18 eerste en 10 tweede prijzen 
in de Tentoonstellingen van :

1893 Vlam ertinghe 5 eerste en 1 tweede prijs
1897 IJperen ) » en 2 » »
1898 Vlam ertinghe 1 » en 2 » »
1901 IJperen I » en 2 » »
1906 » 5 » en 3 » »
1907 » 1 »
1907 Iseghem 4 » en 2 eerediplomas

ik  gelast mij met hetonderhouden van hoven, 
serren en versieringen van allen aard.

Groote keus van alle slach van fruitboomen, 
in hoog- en laagstammen, in de beste soorten 
en juiste benaming; rozen in hoog- en laag
stam m en; trosbeziën, stekelbezen aardbezie- 
planten, hydransioc, rhododendrons, ocuba’s, 
lauriers roses, bloeiende planten, sieraad- en 
zaaiplanten, 3000 beschikbare geranium s 
in de beste soorten, a rau ca r ia ’s, droecena’s, 
azaléa’s. mimosa’s, gen is ta ’s, beronia’s, ivoni- 
musen, hortensia’s, laurieren in hoogstammen 
en pyram iden ; altijd beschikbare bloembollen 
en knolgewassen, zooals begonia’s, glocinia’s, 
mombresia’s, jacinthen, tulipen, crocus, cannas 
in 20 verscheidenheden, dahlia cactus in 50 
verscheidenheden, chrysanthèmen in 75schoone 
soorten, rechtstreekschen invoer van alle slach 
van landbouwzaden, groensel- en bloemzaden, 
voortkomende van de beste gekende huizen 
van het land en den vreemde, alle slach van 
graszaden voor weiden en lusthoven.

Voordeelige p r ijzen  en spoedige bediening.

Voederbeet, gele lange 
uit den grond, van 
Duitschland.

V oederbeeten en Klaverzaden
Betterave, jaune 

longue d ’Allemagne, 
hors terre.

2.25 fr. de kilo.
Betterave blanche, | Voederbeet, w it te  lan- 

longue, demi sucré, | ge, half suikerachtig, 
collet vert. | met groene k raag .

2 .0 0  fr. de kilo.
Betterave blanche, | Voederbeet, w itte  lan- 

longue, demi sucrée | ge, half suikerachtig, 
collet rose. | met rose kraag.

2 .0 0  fr. de kilo.
Betterave jaune, de | Voederbeet, gele Vau- 

Vauriac. | riac, overgroot boven
| den grond.

2.25 fr. de kilo.
Betterave jaune, | Voederbeet, gele

Eckendorf. | Eckendorf.
3 .50 fr. de kilo.

Betterave rouge, | Voederbeet, roode
Eckendorf. j Eckendorf.

3.50 fr. de kilo.
Klaverzaad, zuiver Merckhemsch, goede 

soort, met breede bladeren, 3,00 fr. de kilo. 
— Suikerijzaad. — Al deze zaden zijn van 
eerste kw alite it  en zuivere soorten.

Prijzen veranderlijk.

Superphosphate KUHLMANH
S É C H É  AU F o u r

LE PLUS PULVÉRULENT

Dosages garantis

Exigez la Marqué
CHEZ TOUS

les Négociants en Engrais

G e d r o o g d  i n  Ov e n

HET VLUGSTE

Mengelingen gewaarborgd

Eischt het merk
BY A LLE

vettenkooplieden



i  ' i w i m i ' i  u *  h

Bericht.
Men kan altijd beste en van allen aard van 

KOLEN verkrijgen bij
Camiel Scheldem an-Portem an

Belle  Vue — ISEGHEM.
Spoedige bediening  — Voordeelige prijzen .

Groote Stoom verw erij
« en N ieuw w asscherij

E. E f?
35 Marktstraat, I S E G H K M

Verwerij volgens staal van g em aak te  klee 
d ings tukken  iu alle kleuren.

Bijzonder zw art  voor rouwe. W asschen in 
’t drooga van bleeke en gekleurde costuimen 
en toiletten. — In ’t n ieuw  wasschen van 
stors, gordijnen, tapijten, karpe tten ,  wolle 
sargien , enz.

Groote keus van ceinturen, kam m en, 
brochen, portemonnaies, portefeuilles, tabak- 
beurzen. pijpen, cols, manchetten, plastrons, 
foulards, fijne zeepen, enz.

Ivindercostuimen en toiletten.
Grooten keus van planten en bloemmanden.

Mr & Mme Maurice Meier,
bijzondere heel- en tandmeesters ,  
op den hoek der  Moscroenstraat,  
2, huis met koetspoort ,  bij het ge 
vang, te Kortrijk, kan men r aa d 
plegen van 9 ure tot s middags, en 
van 2 tot 5 ure, uitgenomen op 
Zon- en Feestdagen. — Ziekten van 
den mond en de t a n d e n ; kunst
tanden van 5 fr. voort ;  geheele 
gebitten van 100 fr. voort en hooger 
gew aarborgd  voor het gansche leven

BEETZADEN — KLAVERZADEN
te bekomen bij

Th. De Meyere - Duyck
Hovenier , zaadh an de laar  

K I V I E L i G H J S I V I  (DAM)

Betterave, jaune 
longue, d’Allemagne, 
hors te r  re.

B e t te ra v e ,  blanche 
longue, col vert, hors 
terre.

Betterave, blanche 
1/2 sucrée, col vert.

Betterave, blanche 
1/2 sucrée, col vert- 
rose.

Betterave, jaune 
Vauriac.

Voederbeet, gele 
lange, uit den grond 
van Duitschland.

V o e d e rb e e t  witte 
lange, uit den grond, 
met groenen kraag.

V o e d e rb e e t ,  v e r 
beterde, witte halfsui- 
kerachtig metgroenen 
kraag gewicht per 
hectaar 200.000 kilos.

Voederbeet, witte 
half suikerachtig, met 
rooskleurige kraag.

Voederbeet, geel 
Vauriac, overgroot 
boven den grond.

Betterave idéale de | Voederbeet, idéale 
Kirsche de premier | van Kirsche, van eer- 
choix. I ste opbrengst.

ONDERZOEK MANGELS
door den Boerenbond Deurne.

pro  cen t p ro  cent 
su ik e r droge

Roode E c k e n d o r fe r .......................3.3 7.8
Gele E c k e n d o r f e r .......................3.6 8.5
Kirsch I d é a l e .................................. 5.9 10.5
Gele O b e n d o r fe r ............................ 6.2 10.9
Roode J a a b i e s b r e t .......................7.6 12.5
Colaert’s Idéal groene en roode 8.9 14.0

Klaverzaad, echt Merckhemsch, goede soort 
met breede bladeren.

Deze klaver geeft veel vertakking en is eene 
der beste soorten die er bestaan. Zij groeit 
tot 1,50 m. lengte.

Voederklaverzaad.
Suikereizaad, echte pa lingkop  met breede 

bladeren — eigen kweek.
Graszaden voor weiden in goede mengeling, 

echte soorten. P e r  groote hoeveelheid verm in
dering van prijs.

Schoone Sieraadboomen, voor lusthoven, 
Fruitboomen, Rozelaars,Rhododendroms, 
Azalées in potten uit de serre. — Alle slach 
van bloemen. — Alle slach van bloempotten, 
corbeillen, zaaiteelen, duivenesten, enz.

By groote hoeveelheid verm in derin g  van  
prijs  op al de artikels. Prijzen buiten alle 
konkurentie.

Trouwe bediening.

Groote Stoom verw erij
en N ieuw w asscherij

Otto KOENTGES
13, S t  Jacobstr. B R U G G E . — Telefoon 8 4  en 2 6 2

Huis gesticht in 1868.

Vertegenwoordigd te ISEGHEM door
de Gezusters BUYSE, Nieuw straat, 8

Het huis beveelt zich aan voor het verwen 
en in ’t nieuwwasschen van alle slach van 
kleederen, gordijnen, tapijten, handschoenen, 
pluimen, boas, enz. — Verzorgd w erk .  — 
Prijzen buiten alle concurrentie. 13-5-10

A G E N T  S C H A P
VAN DEN

Crédit Piénéral Hypothécaire
Bestier  :

65, Koninklijke s t ra a t ,  BRUSSEL.
Beheer voor beide Vlaanderen :

Predikheerenstraat, GENT.

L eeningen van geld  op hypotheek
aflosbaar met annuiteiten of op vaste termijn, 
bijzonder ingerich t om het koopen en bouwen 
van woningen te vergemakkelijken.

U itgaaf van obligatiën 4  %
van den « Crédit Général Hypothécaire », 
gew aarborgd  door overeenkomstige pand lee
ningen en door het maatschappelijk kapitaal 
van 7.500.000 fr.

De maatschappij verschaft onder hare w a a r 
borg hypotheken aan deze die het begeeren. 
Voor nadere inlichtingen, men wende zich bij

Jules Crochon,
M a r k t s t r a a t ,  21, I S E G H E M .

Vloeibaar - v l e e s c h e x t r a c t  - Vast.
voor

soepen
en

consom-
més

voor
saussen

en
spijzen

In Blokjes om dadelijk in de minnut eene tas 
gekruide boullion te bereiden.

Telefoon Brussel 7838 „ „

'W ekelijksche Markten
KOKTSIJK 21 Peb. 28 Feb.

Tarwe heet fr. 21,00 a 21,75 21,00 a 22,00
Rogge . . 16,00 & 16,75 16,OJ a 16,50
Haver . . 16,00 a 16,75 16.00 a 17,00
Koolz. olie 100 k.00.00 a 60,00 00,00 a 60,50
Lynz. olie 100 k. 00,00 a 71,50 00.00 a 74,25
A ardappels . 5,00 a 5,25 5,00 a 6.o0
Boter per Kilo 3,20 a 3,40 3,30 a 3,70
Eieren per 25 2,10 a 2,30 1,90 a 2,10
Suikeryb. beschikb. 23,00 23,00 a 23,50

id. 1908 20,00 a 23,50 00,00
V e e m a r k t : 28 Feb. 157 koeien, 139 veerzen, 

52 stieren, 67 ossen.
ftOÜSSELAEE 2 i  Feb.

Tarw e 100 k° 21,00 a 21,50 
19,50 i  20,00
16.00 a 16,50
16.00 a 16,50 
20 50 a 21,00

8.00 a 3,50 
3,65 a 3,85
2.00 a 2,10

Rood» tarwe 
Rogge . •
Haver .
Boonen .
Aardappelen 
Boter per Kilo 
E ieren per 25 
Suikeryboonen gele 23,50 
Suikeryboonen oude a 23, 5 
Viggens . 28,00 a 38,00
Koolz. olie 1 0 0 k° 00,00a60,00 
Lynz. olie 100 00,00 a 74,50 

DÏYHZB 23 Feb.
Aardappels lOOk. 6,00a 6,50 
Boter per kilo 3,30 a 3,40
Eieren  de 26 
Hespe de kilo 
Viggens . .

BRUG&I

2,10a 2,30 
0,00 a 1,80 

45,00 a 50,00 
22 Feb.

Tarw e de 100 k» 17,00 a 22,00
Rogge . .
Boter . .
Aardappels 
Haver 100 k* 
Boonen 
Vlas

HU QE5AÏ R1JJC
Aardappels 100 k° 
Boter de kilo . 
E ieren  per 25 . 
V erkens  . . .
Konijnen . .

15.00 a 16,00 
3,20 a 3,50 

6,00 a 7.00
15.00 a 18,50
20.00 a 21,00 

1,65 a 1,80
24 Feb.

5,25 
3.50
1.87

48,50
3,25

1 Maart
20.00 a 21,00
19.00 a 20,50
15.00 a 15,50 
16,50 a 17,00
20.00 a 21,00 

S,00 a 9,00 
3,70 a 3,90 
1,90 a 2,00

00,00 a 22,50 
00,00 r 25,50
27.00 a 37,CO 
CO,00 a 59,50 
00,00 a 71,25

2 Maart

5.50 a 
0,00 a 
0,00 a

a
45.00 a 50,00

88 Feb.
17.00 a 22.00
15.00 a 16,oO 
3,20 a 3,50
6.50 a 7,50

15.00 a 18,50
20.00 a 21,00 

1,60 a 1,80
3 Maart

a 4,75 
a 3,25 
a 1,87 
a 50,00 
a 3,25

6,00
3,30
1,90
1,65

ANTWERP1W 28 Feb.
Soda-nitraat beschikbare fr. 20,50
Sulfaat van Ammoniak beschikbare 28,00

V eem arkt A ntw erpen 28 Feb.
24 ossen 1* kw. 0,78 4 0,98

156 koeien 0,73 0,93
30 veerzen 0,76 0,96
42 stieren 0,64 0,84
19 kalveren 1,02 1,22

F A B R I E K  v an
Vraagt en gij zult verkrijgen  !!

MATRASSEN in ooetle aewaarUorotle zuivere
TRASSEN

voor ‘2 personen, gereed om op de bedden te leggen, zachter dan schaapwol. Proper en gezond, duurzaam en niet 
knollend. met traversin erbij, aan 29, 34, 39„ 43 en 47 frank. — Matrassen en traversins voor één persoon, «oholieren, 
enz., aan 23, 25. 27 frank, enz., volgens grootte, gewicht en prijs en wol. Gezien de goede floconwol niet verknoopt 
wordt, kan iedereen zijne beddery zelf opvnllen ; daarom zend ik balen floconwol van 20 kilos, voor matras en traversin 
aan 20, 25, 30, 34 en 38 frank. De zuivere floconwol kan gewasschen en gekuischt worden als schaapwol. — Dus niet 
verwarren met katoentiocon die hard en in ballen komt.

voor

i v t a r g a z l j n

i r s r  ’t  g r o o t

Matrassen in  echte schaapwol
! personen, met of zonder erin, aan  62, 70, 82, 92, 95 fr.
Schaapwol aan fr. 2 ,60 , 3 ,50 , 3 ,95, 4 ,20 de k ilo

Levering roljens prijs en in  volte vertrouwen
Matrassen m  konijnhaar-windhaar

gezuiverd met machien, allerbeste kwaliteit haar aan 20 frs
van moei- dan  ÏOO s>?maalcte matraaaen 

in alle prijzen en hoedanigheden
VOORALEER ELDERS T£ KOOPEN —

komt zien en u overtuigen van de kleine prijs ca ie goed» utnren
M atrassenmakerij < DE STER >

IIN T  ’ t  K L E Q I I V

A. VANNESTE-M ATTHYS, Oyghem
Tramstatie. — Telefoon N ’ 2 0

Antwerpsche Hypotheekkas
Isaamlooze M aatschappij  

Oudaeii, Ü4, Antwerpen

Maatschappelijk kapitaal : fr. 10 ,000,000,00  
Reserven en W aardeverminderingen : fr. 5 ,202,859 ,87

Hypothecaire Leeningen
Terugbetaalbaar  op vasten termijn of p r annuiteiten op goederen, 

binnen of buiten de stad, namelijk, tot het aankoopen en 
opbouwen van huizen.
BEDRAG DER ANNUÏTEITEN te betalen om eene som van fr. ± 0 0 0  

terug te geven in kapitaal en intresten :
Duur A nnuiteiten
5 jaa r  fr. 2 2 2 0 , 3 0  

10 jaa r  fr. ± 2 - 4 , 0 0  
15 ja a r  fr. 9 1 , 0 0

Duur
20 aar 
25 jaa r  
30 jaa r

A nnuiteiten  
fr. 75,SO 
fr. 05,SO 
fr. 50,00

Grondpandobligatiên aan fr. 3 ,60 °
SPAARKAS : Interest : 3,25 %  op stortingen voor korten duur en 3,80 °(0 

op stortingen voor overeengekomen termijn.
Voor verdere  inlich tingen z ich  te w enden  to t eenen der  a g en ten :

Aloys VERHAMME, D eurwaarder, Iseghem. Camille SCHOTTE, Gemeentesekretaris, j 
j Ingelmunster. Charles  COOLS, Hovenier, Emelghem.

CIGAREN
W ilt  gij goede en fijne cigaren rooken, g a  

en doe uwen aankoopen bij 
Henri VE ICAMERT-DKCLERCK,

de Pélichy s tra a t ,  ISEGHEM.
Bij hem is ook verkrijgbaar gewone cigaren 

aan zeer voordeelige prijzen.

Mei.i w e n d t
tot

Maatschappij
om de beste 

aan de voordeeligste

Oud Soldaten
W ilt gij den overschot van het geld 

uwer militievergoeding wanneer gij het 
noodig hebt; alsook Óenade. Indien gij 
veroordeeld zijt voor de Rechtbank gelijk 
welke straf, het mogelijke zal gedaan 
worden. — Wendt u tot het huis Matthys, 
Zandberg, 8, Gent. — Open van 9 tot 11 1/2 
uren ’s inorgends. en van 3 tot 5 uren 
’s namiddags. — Mits een postzegel geeft 
men schriftelijk inlichtingen. 24-4-10

z i c h  a l t i j d
de

SINGER
naaimachien

voorwaarden te bekomen.

Groot gem ak van betaling
B EZ O E K T  O N ZE  M AG AZIJN EN. — VRAAGT O N ZE KATALOGEN.

ISEGHEM, 18, Gentstraat
^ ^ . 47» D oornijkstraat. I iv,5Cc>ssc;**c>®rv, 1 2 1 , S tatiestraat.
P o p e r i n g l i e ,  3 2 , P riesterstraat. 8 B o u * s e l » e r e ,  104, O oststraat.
M e e n o n ,  6, K oningstraat. j I J  p e r e n ,  14, D ixmudestraat.

V ijf-en-zeventig  eigen magazijnen in België.

BELANGRIJK BERICHT
T A N D E N

E H . & r H . H K I E R ' W
Bijzonder* Chirurgijns Taaclmeesters-Specialiötan 

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

vereerd  door de g eeste lijk h e id  en de k loosters.

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

kunnen geraadpleegd worden voora l  wat de tandheelkunde betreft. Genezing voor alle pijnlijke 
tanden; plombeeren der holle tanden; rechtzetten der ongeregelde tanden v o o ra l le  ouderdom. 
Het plaatsen van de kunsttanden geschied zonder de minste pijn en de oudt tanden en wortel* 
hebben niet van doen uitgetrokken te worden. Met de kunsttanden, komende uit het huis van 
Mr en M“* Maurice MEIER, kan men de hardste spijzen knabbelen en de spraak verklaart. Deze 
tanden worden geplaatst zonder platen, zonder haken en zonder veeren, men kan ook niet /den 
noch aan den vorm noch aan den glans dat het kunsttanden zijn. Mr en M“* MAURICE MmJi ER  
ondernemen ook de herstelling van alle mislukte gebijten en vermaken ze volgens hun n 'euw  
stelsel w aarvoor zij gebreveteerd zijn.

Kunsttanden te b3?ina«a r ta  at 5 fraaie. — V o lled ig e  gebijten van af 
10 ) franken en hooger. — Al i e  k u asttan id ü  en gsb ijtaa  l o n s a i s  uit de 
laboratoir* van Mr en M“* M aurice M EIER, zijn verzekerd vooi het leven  
Te raadplegen alle dagen te KORTRIJK van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uren  uitgezonderd de sop* 
eu hoegaagea.


