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STAD ISEGHEM

OPENBARE

Zitting ra den Gemeenteraad
Donderdag 2 6  Januari 1911.

Al de gemeenteraadsleden waren tegen
woordig.

M de Burgemeester  opent de zitting.
M. de S ekretaris  geeft lezing van het 

verslag der voorgaande zitting w aaru it  wij 
vernemen dat een verdrag  voor 10 jaar 
gesloten is tusschen den nieuwen bestuur
der van St Josephsgesticht, en het stads
bestuur. Het verdrag zal aan de goedkeuring 
van de hoogere overheid onderworpen worden. 
Verders wordt het onderwijzend personeel 
nogmaals aanveerd.

M. Seynaeve  v raag t dat er eene commissie 
zou benoemd worden gelast met het toezicht 
der scholen.

M. de Burgemeester.  — Het schepen kol
legie heeft er het toezicht over en is niet 
van zin hetzelve te veranderen.

Het verslag wordt goedgekeurd.
M. Constant Gits vraagt het woord; hij 

spreekt van de doktoors en den disch. Hij 
v raag t hoe de zaken staan sedert de laatste 
vergadering van den Gemeenteraad. Spreker 
wenscht dat al de doktoors zouden gelast 
zijn met den geneeskundigen dienst.

M. de burgem eester .  — Die wensch wierd 
eenparig door den Gemeenteraad u i tged ruk t  
en het ligt in ieders begeerte dat het alzoo 
zou wezen. Sedert de laatste vergadering 
van den gemeenteraad hebben wij van wege 
het disch bestuur niets ontvangen ; daaru it  
kunnen wij besluiten dat de zaken dezelfde 
gebleven zijn.

M. Gits spreekt over den brief van 31 
Januari 1910 door de Heeren Doktoors ge
schreven en w aarvan de gemeenteraad geen 
kennis had.

M. de Burgemeester. — In voorgaande 
zitting heb ik verschillige keeren gespro
ken over den brief in kwestie, gericht 
tot den disch raad en niet tot den ge
meenteraad. Ik had dus geen recht van 
mededeeling te geven van brieven die tot 
den gemeenteraad niet gericht waren, m aar 
tot een geheel ander bestier. Ik verhoop dat 
gij na dezen herhaalden uitleg  zult over
tuigd zijn dat ik hoegenaamd geen recht 
had hier over dezen brief te spreken of 
hem aan den gemeenteraad mede te deelen.

M. Gits. — W aarom  deed gij ons de 
benoemiug goedkeuren van Dr Vandewalle 
in Januari 1910 in plaats van op ’t einde 
van ’t  jaar, in December, gelijk het altyd 
geschiedde ?

M. de Burgemeester. - -  De dischraad had 
" een nieuw reglement gem aak t  in 1909 om 

den geneeskundigen dienst te verzekeren. 
Een doktor alleen had dit reglement aan
veerd, zijne benoeming wierd regelm atig 
door den gemeenteraad bekrachtigd in zitting 
van 27 Januari 1910. Al de Heeren doktors 
konden in '  dienst aangenomen worden en 
genoemd zijn, zoo zij het reglement aa n 
veerd hadden, door den disch vast gesteld. 
Men wilt de gemeenteraad namentlijk den 
Burgemeester verantwoordelijk maken, voor 
eene zaak die hen niet aangaat m aar uit- 
sluitelijk afhangt van een ander bestuur 
’t is te zeggen van den dischraad. Het is 
den dischraad alleen die noemt, wij gemeen
teraadsleden hebben enkelijk deze benoeming 
goed te keuren of niet.

M. Seynaeve  spreekt over de moeielijkheid 
die den ziekendienst oplevert als hij maar 
door een enkel persoon verzekerd is : Er 
kunnen veel gevallen voorkomen w aarin  de 
hulp van een tweeden geneesheer noodig is. 
Verders zegt hy dat er eenige gemeenteraads
leden zijn die bekennen dat zij over den 
toestand niet k laar ingelicht waren, toen zij 
in Januari 1910 de goedkeuring stemden van 
de benoeming van eenen geneesheer voor 
den disch.

Hij v raag t  ook betere vervoermiddelen voor 
de zieken.

M. de Burgemeester.  — Op al die ge- 
zegdens ga  ik niet eens antwoorden.'„Ik heb 
k laa r  en genoegzaam bewezen dat noch den

gemeenteraad noch den Burgemeester voor 
iets in de zaak zijn. Een ieder weet w at 
wij gedaan hebben om dezelven in der 
minne te regelen. Wij zullen onze werkingen 
voorzetten met de bespreking van de punten 
aan het dagorde.

I 8 P u n t  : Abonnement vaststelling
maximum.

De gemeenteraad die in voorgaande zitting 
besloten heeft de aanvraag  in te zenden tot 
het behouden van het tegenwoordig cijfer van 
het algemeen bedrag der abonnementsrol, 
besluit ook met meerderheid van stemmen 
op verzoek der hoogere overheid de vern ieuw 
ing te vragen van het reglement op het abonne
ment zooals het sedert 2 jaa r  toegepast en door 
de heer Gouverneur is voorgeschreven.

2e P u n t  : Stadsrekening 1809. — Goed
gekeurd.

M. Gits spreekt over den slechten staat van 
den g rav ie r  der Slabbaardstraat.

M. de Burgemeester. — M. Van Naemen, 
schepen van openbare werken, is ter plaats 
geweest met den heer Ingénieur. De plaatsen 
zijn aangeduid w aar de stad en w aar de 
ondernemer, M. Samain, den g rav ie r moeten 
herstellen.

M. Seynaeve  v raag t  verbetering aan de 
dijken in de Slabbaardstraat. Verders spreekt 
hij over de verbreeding dezer straat. Hij heeft 
vernomen dat den eigendom van M. Vanneste- 
De Leu, die in die s t raa t  uitkomt, in ’t korte 
misschien zal verkocht worden en vraagt,  zoo 
dit geschiedt, dat de stad maatregelen zou 
nemen om die s traat op eene breedtp van

Spreker vraag t ook verbetering voor de 
stadsgevangenis.

Hij wenscht ook dat er een bijzonder budjet 
voorden dienst der electriciteit zou opgem aakt 
en medegedeeld worden. gelijk het in vele 
steden, namelijk te St-Gillis bij Brussel, ge
daan wordt.

M. de Burgemeester. — Gelijk ik  het reeds 
beloofd heb, zal er hierover aan den gemeente
raad een zeer nauw keurig  verslag ter hand 
gesteld worden, w aarover eenieder zal voldaan 
zijn.

3» P unt : Stadsbegrooting 1911.
M. de Burgemeester  deelt de cijfers mede 

der uitbating van de electriciteit(ziehieronder).
Bij de bespreking der schoolbegrooting 

dring t M. Seynaeve  aan opdat er op de dagen 
dat er geene klas gehouden w ordt,  een toezicht 
zou gedaan zijn over de schoollokalen, de 
schoolmeubels, enz.

M. Dierick  spreekt over den taks op het 
leuren, en vindt dat hij bijna niets opbrengt.

M. de Burgemeester.  — Wij zijn van he t
zelfde gedacht en wij vermanen daarvoor 
dikwijls de politie-agenten. Voor w a t  den taks 
op de herbergen betreft, ik vind dien zeer 
gewettigd.

M. Seynaeve. — Een brief w ierd hierover 
n aa r  den Burgersbond gezonden.

M. de Burgemeester  zegt dat er 70 wagons 
o-ravier toegestaan zijn voor het onderhoud 
der wegenis. Eene som van 800 fr. is voorzien 
voor het onderhoud der pompen. Verleden jaar 
wierden er  door Mc E. Gasquet twee pompen 
geplaatst en de putten gem aakt voor 400 fr. 
ieder, met 2 jaar  w aarborg  : een aan ’t Kruis, 
en de andere aan de Knok, Gentstraat.

M. Seynaeve  v raag t  dat er eene pomp zou 
geplaatst worden in de Dweerstraat, daar er 
een pompeput in de s traat ligt, voortkomende 
van de afgebroken huizen.

M. Gits k laagt over den slechten staat der 
Statiestraat, de steenen zijn slibberig en veel 
te klein ; hij zou wenschen dat de kalsijde 
w at verbreed en de voetpaden versmald 
worden, ingezien het groot verkeer m et 
rijtuigen in die straat.

M. Seynaeve  spreekt over de St P ie ters traat 
en vraag t dat de trottoirs a ldaar zouden 
verbreed worden, en het groot gerij verboden.

M. de Burgemeester. — M. Van Naemen, 
schepen van openbare w erken , zal de zaak 
der Sta tiestraat onderzoeken, en zoo mogelijk, 
zal er eene voldoende oplossing aan gegeven 
worden. Voor w a t de St P ie ters traat  betreft, 
ben ik  van gedacht dat er daar moet een 
einde aan komen.Het is reeds verschillige 
jaren dater daarover gesproken wordt. Den 
nieuwen Boulevard zal hierin veel verhelpen, 
nochtans wij zullen dan het zw a a r  gery 
aldaar verbieden.

M. Seynaeve  v raag t  nogmaals de verbinding 
der K ortrijkstraat en Meenenstraat, door de 
onteigening van twee koeren. Het is een w erk  
van openbaar nu t en gezondheid.

M. de Burgemeester.  — Ik ben daarover 
’t akkoord, m aar de gelden ontbreken om deze 
w erken uit te voeren.

M. Van Naem en , Schepene van openbare 
werken. — De duikers zullen gelegd worden 
in de Kortrijkstraat.

M. Seynaeve. — Zoo krijgen wij toch iets. 
Wij zijn ge lukkig  dat M. Van Naemen ons 
kw artie r  bewoond, anders kregen we niets.
Is het niet ongelukkig  dat de Kortr ijkstraat 
met de Meenenstraat niet verbonden is ? 
Hadde M. Van Naemen achter de k e rk  ge
woond. men hadde wel de onteigening laags t 
den eigendom van Désiré Verhelst gedaan.

M. de Burgemeester. — Het is spijtig dat 
men zulks niet gedaan heeft ten gepasten tijde.

Een krediet van 600 fr. wordt voorzien 
voor het aankoopen van bluschmateriaal. E r 
zullen tien minimax gekocht worden en in 
de huizen geplaatst zijn w aar  aangeduid is : 
Hulp tegen brand. lederen minimax kost 
rond de 60 fr. hetgeen eene uitgaaf van rond 
600 fr. zal vergen.

E r is ook 500 franks voorzien voor den aan
koop van tw ee velos voor den dienst der politie.

’t Akkoord met den heer Schepen van open
bare w erken, zullen er op verschillige plaatsen 
in en rond de stad nieuwe elektrieke lichten 
geplaatst worden, onder ander in den Bosse- 
kouter, in de Mandelstraat, bij den Menten- 
ècarti' uecreii, ’Tis ere gerircetweratiu u a n w ™  
dat men buiten de palen niet kan gaan.

M. de Burgemeester  zegt nog dat de nieuwe 
machien en den dynamo in het electriekgesticht 
de beste uitslagen geven. Ingevolge de over
eenkomst met het huis Pare t,  zal de machien 
door deskundigen nagezien zijn, om goedge
keurd  te worden.

M. Seynaeve  v raag t i n d i e n  hij mag tegen
woordig zijn bij de expertise, in gezelschap, 
van een expert.

M. de Burgemeester.  — Niets en belet dat 
o-ij bij het onderzoek tegenwoordig zijt. m aar 
gij moet den expert die gij aanstelt zelf betalen.

De openbare zitt ing is gesloten.
In geheime zitting is Jan Himpe benoemd 

tot nachtwaker der stad.

Opbrengst Electriek 1909 fr. 36,624,29
Opbrengst Electriek 1910 46,784,22

Levering Electriek 1910.
A) L ich t:  aan 5 c“ 355,000 HW =  ]£,000

41/2 140,000 H W  =  6,500
4 130,000 HW  = _  5,500

fr. 30,000 
4,950 
5,750

B) K rach t:  aan 2 1/2 194,500 HW  
1 1/2 383,500 HW

ongeveer 1,203,000 HW fr. 40,700 
Voorzien voor 1911.

L o o n .................................................
K o l e n .................................................
V erlichting te lande .
A s s u ra n c e n .......................................
Accumulateurs . . • •
Onderhoud mekanieken en electriek o,UUU 
Lampen • • • •
Cables « Extension » . • •
C o m p te u r s .......................................
Onderhoud gebouwen .

fr. 34,000

5,600
12,000

350
600

1,950

Stadsbegrooting 1911
Al^emeene ontvangsten 530,610,99 voorzien 
Algemeene uitgaven 530,077,77 voorzien

Batig slot ~fi\ 533,22 voorzien

Voor inschrijving in de uitgaven van vol
gende cijfers voor het bekostigen gedurende 
1911 met eigene middels, der hierna vermelde 
werken  :
Minimax — vélos — saldo feesten 1,500
Tienjarige optelling bevolking 
Te leggen graviers  wegen n r8 2 en 9 ll,ouu
Gezondheidswerken 4,UUU
Tusschenkomst in de algemeene kosten

ongeveer o,UW
fr. 26,500

Rekening Stads-Electriciteit 1909.
Ontvangsten 451,892,17 
Uitgaven 414,911,92

Batig slot 36,980,25
van hetwelke reeds 22,738,00 in de begroo- 

ting van 1910 gebracht zijn.
Blijven fr. 14,242,25 welke in buitengewone 

ontvangsten der begrooting van 1911 zullen 
ingeschreven zijn.

1909 — R ekening Electriek.
Loon . . • • • 4’400
A ssu ra n cen .......................................
Kolen . ....................................... W.oOO
Accumulateurs . . . .  J .öw
L a m p e n ....................................... -5ÜU
Cables . , . . 1 ,o0u
Onderhoud mekanieken en electriek 2,500
Onderhoud gebouwen . . 2,000

24,500
7,500 
4,000

Compteurs .
Nieuwe dynamo en uitbreiding

fr. 36,000

W ij ontvangen den volgende n 
brief met verzoek van opnam e :

Heer Uitgever der
Gazette van  Iseghem.

In uw num m er van 31 December laa ts t
leden neemt gij de woorden over door den 
heer Burgemeester van stad in zitting van 
den gemeenteraad op donderdag 29 December 

Geen enkele burgem eester zoi,w0 ,•enkele gemeenteraad van Bêigic op fi-u. onan 
tegen geneesheeren durven uitvallen .

Wij bekommeren noch bekreunen ons niet 
met hetgene de Burgemeester gezeid heeft 
Daar zijn wij ver boven, wij laten hem 
zijne woorden voor zijne rekening.

Om van ons recht van antwoord gebru ik  
te maken, vragen wij u enkelijk, Heer u i t 
gever de volgende regelen te willen opnemen.

Den 31 December 1909, ’s m iddags  ont
vingen wij den volgenden b r i e f :

Iseghem, 31 December 1909

Mijnheer De Doktor,
Wij hebben de eer u te berichten dat 

achter volgens een besluit door het Armbestuur 
genomen in zijne zitting van 30 Dece™ ^  
laatst, de toepassing van het reglem ent 
betrekkelijk den geneeskundigen dienst der 
behoeftigen, goedgekeurd door den gemeen 
teraad in zitt ing van 23 December laatst, 
verschoven is tot op 1 Januari 1900 en elf.

Indien gij als geneesheer van het Arm
bestuur w ilt  benoemd worden om in dienst  
te treden met 1 Jan uari  1900 elf, gelieft 
een dubbel van het reglem ent in uw  bezit 
met uwe aanveerding te bekleeden en in te  
zenden tegen heden avond om  / ure  naa r  
den heer Voorzitter van het Armbestuur. 

Aanveerdt, Mijnheer, onze beleefde groeten.
Namens het Armbestuur.

De sekretaris  De voorzitter
Get.) A. W erbrouck. (Get.) A. Le Corbesier.

Denzelfden dag om 6 1/2 ure ’s avonds 
na groote moeilijkheden, gelukten  wij erin 
samen te komen, en wij zonden onmid- 
delijk het volgende antwoord .

Aan de Heeren Voorzitter en Leden van 
het Arm bestuur in stad.

Mijnheeren ,
De ondergeteekende Doktoors in Genees

kunde aanveerden eenparig dat de genees
kundige dienst van het Arm bestuur voor 
het iaa r  1910 zoude waargenomen worden 
door de Heeren Doktoors V erham m e en Van 
W tberghe ;

en zullen trachten in den loop van t jaar 
1910 een reglement op te maken, i n  over
eenkomst m et het Armbestuur,  dat volle 
voldoening kan geven aan de leden van 
het Arm bestuur en aan de geneesheeren van
stad.

Iseghem 31 December 1909
(Get.) D' Van W tberghe, Dr J. Gits, 

Dr Van Eecke, Dr Depoorter, Dr Verhamme.

Den 27 januari 1910 — elf maanden 
vroeger dan het tot nu toe ooit gebeurde en  
buiten onze w ete  — noemde de Gemeenteraad 
eenen gemeesheer voor ’t jaar 1911.



De brief door het Armbestuur aan de 
eneesheeren van stad gericht, werd door 
en heer Burgemeester aan den gemeenteraad 

medegedeeld.
De brief door de Geneesheeren aan het 

arm bestuur gericht kw am  voor den klaren  
niet en w erd doodgezwegen.

De gemeenteraad heeft dus gestemd op 
onvoldoende inlichtingen.

Doch sedert de gemeenteraadsleden onzen 
brief van 31 December 1909 kennen, heeft 
meer dan de helft der leden, uit eigen 
beweging, ons de volgende verklaring gedaan :

« Hadden wij den brief der genees- 
« heeren gekend, nooit nooit zouden  
« wij uwe u itslu iting  gestem d hebben ; 
« nooit, nooit zouden wij aan éénen 
« doktor den geneeskundigen dienst van 
« het Armbestuur hebben toe vertrouwd !»

Wij bedanken de leden van den gemeen
teraad die ons deze verklaring deden. Daar
door geven zij ons het bewijs dat onze 
handelwijze gegrond en eerlijk is.

En aan u, Achtbare Medeburgers, zeggen 
wij : oordeelt nu.

Dr Van Wtberghe 
Dr J. Gits 
Dr H. Depoorter 
Dr Van Eecke 
Dr Eug. Verhamme

Burgersbelangen.
Bij de bakkers  te Gent.

Wij lezen in de « L andw acht » : Een 
algemeenen oproep w'as gedaan door de 
maatschappij « De Vereenigde Bakkers der 
Stad Gent », in haar lokaal, « De Hazewind », 
Koornmarkt, om gezamentlijk protest aan 
te teekenen tegen de handelwijze van het 
Bureel van Weldadigheid, die thans besloten 
heeft het brood, dat het jaarlijks uitdeelt 
aan de behoeftigen der stad, en dat in het 
jaar 1909, 118,180 brooden bedroeg, in aan
besteding te leggen.

Een groot getal bakkers hadden den oproep 
beantwoord.

De heer J. Temmerman, voorzitter, zette 
breedvoerig uiteen, hoe sedert vele jaren 
reeds, de bakkers, hoe langer hoe min te 
bakken hadden voor bovengemeld bureel, 
die nu goed gevonden had bijna gansch de 
le vering aan eene cooperatief te geven, tot 
dat het nu eindelijk beslist heeft, de gansche 
levering in aanbesteding te leggen.

Verscheidene bakkers drukten den wensch 
uit zich met eenige stielgenooten van de 
verschillige wijken der stad onderling te 
verstaan, om gezamentlijk deel te nemen 
aan de aanbesteding, daar art  10 van hetr*V4»wn i----H/Ov- DCli Ifjgu-
richt worden door den aanbesteder, waar 
de behoeftigen dagelyks- het brood kunnen 
bekomen ; maar als zij de gansche lezing 
van het lastencohier gehoord hadden, zagen 
zij alras van hun ontwerp af en moesten 
zij vaststellen dat de onderneming slechts door 
eene kooperatief kon uitgevoord worden.

Eindelijk wordt er beslist, een brief van 
protest te sturen aan het gemeentebestuur, 
onderteekend door al de belanghebbende 
bakkers in de hoop, dat er toch wel enkele 
leden in den Raad zullen zijn, die de zoo 
zeer gekrenkte belangen der Gentsche bakkers 
zullen ter harte nemen, waarna de zitting 
geheven werd.

De heer J. Temmerman ontving ook van 
den Vrijen Burgersbond de gelukwenschen 
voor zjjn kranig optreden in het belang der 
bakkers.

BINNENLAND.
Rolleghem . — Op het gehucht Tombrouck 

tusschen Moeskroen en Rolleghem, waren 
dinsdag twee werklieden bezig met boom- 
snoeien. Rond vier ure, vond een hunner in 
eenen wilgenkop, een pasgeboren kind van 
het vrouwelijk geslacht. Een geneesheer ver
klaarde dat het wichtje ten hoogste sedert 
twee dagen d a a r  neergelegd is, het was in 
een papier gewikkeld.

Cachtem. — Z a ku u rw erk  gestolen. — 
Een onbekende leurder kwam ter’ herberg van 
Vanryckeghem Victor « In de statie » en 
vroeg een kopje koffie. Toen hij vertrokken 
was, bestatigde vrouw Vanryckeghem de 
verdwijning van haar mans zakuurwerk. Dé 
onbekende wordt opgezocht.

W ielrijdersplaten. — Er z\)n nog altijd 
wielrijders die meenen dat zij hunne nieuwe 
plaat niet moeten hebben van in het begin 
van het jaar en dat ze nog wel met hunne 
oude mogen voortreden tot Februari.

Dat is mis — velen hebben het reeds onder
vonden door zich een proces-verbaal op den 
nek te halen.

Opgepast — ’t is meer dan tijd !

Yper. — Eene m erkweerdige ontdekkinq
— In het huis van M. Moerman, te Yper 
heeft men eene merkweerdige ontdekking ge
daan, namelijk eene eikenhouten zoldering der 
XIV. eeuw, gansch gaaf en ongeschonden ge
bleven, waarvan al de balken gebeeldhouwd 
Ü n.

De helft der zoldering is blootgelegd en men 
trof reeds 130 gebeeldhouwde figuren aan, al
len verschillend, voorstellend : bladeren, bloe
men, koppen, dieren, enz. Naast edele figuren, 
treft men satirische en grimmende personagiën 
aan; andere worden, voorgesteld als hond- 
mensch, andere nog steken de tong uit of trek
ken vervaarlijke gezichten, enz.

Men w e e t  d a t  in  ’t oude s ta d h u is  van  D am m e 
ook d e rg e iy k e  z o ld e r in g  te  zien is.

De w erks tak ing  in de koolmijnen.
De werkstaking mag als gedaan aanschouwd 

worden. In het meerendeel der koolmijnen 
bestaat de werkstaking nog slechts bij naam.

Hier en daar hoort men nog van werklieden 
die, als zij naar den arbeid gaan of er van af 
komen, aangerand worden door werkstakers. 
De gendarmerie heeft strenge maatregelen ge
nomen om de vrijheid van den arbeid te be
schermen.

Droevige toestand.
De afloop der noodlottige werkstaking van 

Turnhout zou eene moeilijkheid kunnen ver
oorzaken. waaraan men nog niet gedacht had.

Van de 450 stakers zijn er nagenoeg 90 terug 
aanveerd en voor al de andere bestaat er 
weinig kans nog ooit terug in de fabriek te 
geraken, vermits nu ongeveer al de plaatsen 
bezet zijn. ’t Is droevig!... En dan schreven 
de socialistische bladen nog eenige dagen voor 
het einde d?r staking : « De strijd staat goed... 
ja, veel schoonerdan bij het begin »...

Ook zijn vele oogen opengegaan., als het te 
laat is.

De w erkstak ingen  te Ingelmunster.
De minister van nijverheid en arbeid, 

M. Hubert, heeft zijnen kabinetsoverste, 
M. Mavaux naar Ingelmunster gestuurd om 
een onderzoek te doen over de werkstaking, 
en hij heeft brieven geschreven aan de bazen 
en aan de twee werkmanssyndikaten, om 
hun voor te stellen een verzoenings- of 
scheidsrechtersraad te benoemen.

Het Nieuws van den dag schrijft in zijn 
nummer van gister :

« Er wordt verzekerd dat de tapijtfabri- 
kanten van Emelghem, Iseghem, Meulebekë, 
Oostroosebeke, Thielt en Waereghem van 
zin zyn ook den lock-out uit te roepen.»

Het is te hopen dat dit gerucht onnauw
keurig is ; iedereen wenscht dat de onder- 
handelingen, door tusschenkomst van den 
minister van arbeid aangeknoopt, met goeden 
uitslag zullen bekroond worden en dat men 
welhaast de blijde tijding zal vernemen dat 
werkstakingen en iock-out. geeindigd zijn 
tot welzijn van werklieden, burgers en 
bazen.

Inschrijvingslijst
ten voordeele der 

UITGESLOTENE W ERK LIED EN
van INGELMUNSTER *

Naamloos, fr. 10; Onbekend, 2 ;  Omhaling 
in de groote Jongelingen Congregatie, 31.60 ; 
Onbekend, 5 ; Opdat er vrede en eendracht

wror.li- J19 V C1.D „Ijl O (Tg .l»i}iar,SOhP.l&t̂ ï i
(3de storting), 5 ; De EE. HH. Onderpastors 
van Iseghem, (2« storting). 50 ; W “ Mulier- 
Van Bal berghe, 5 ;  Juffer E. Rootsaert, 10 ; 
Voor God en de werkman, 50 ; Heer Dr 
Vandewalle, (1• storting), 20 ; Mr Allaer- 
Declercq, 5 ; Mr Jean Paurisse, 10 ; Rond
gehaald ^onder de leden van het Weverssyn* 
dikaat, 5.20 ; Omhaling in de vergadering 
van het Borstelmakerssyndikaat, 8,75; Ont
vangen in ’t Gildenhuis op 22 Januari, 11.37 ; 
Omhaling WerkhuisGheysens,2.32; Naamloos,
5 ,  Na een lied gezongen in ’t Schuttershof 
bij A Grymonprez, 2.60; E. H. Machiels, 
bestierder, 10 ; E. H. Opsomer, schoolopziener,1U ,

Alle giften zullen met dank aanveerd worden 
rï°°u W ILLE M S. Onderpastor; ook
in t Crildenhuis, dagelijks van 1 tot 2 uren.

Nieuwe policiecommissaris. — Bij Ko
ninklijk besluit van dinsdag 23 Januari, in 
den «Moniteur» verschenen, is M. C.Watteyne 
benoemd tot policiecommissaris van In^el- 
munster. °

Lezers opgepast. -  Er wordt veel vieux 
systeme verkocht in * w itte  kru ik jes  » ofstoop- 
kens. maar er bestaat maar eene echte vieux 
systéme van het merk « ’t Wit stoopke » wilt 
gij dus den echten eischt de woorden, ’tw i t  
stoopke op het etiket en den stop, alsook de 
naam van Jacques Neefs op het etiket.

Assisenhof van W est-V laanderen .
De eerste zittijd van het jaar werd maan

dag geopend onder het voorzitterschap van 
M. Van Wambeke, raadsheer bij het beroeps
hof van Gent.

De eerste opgeroepen zaak was deze ten 
laste van de genaamde Emerence Couny'e, 
huishoudster, geboren en wonende te Mid- 
delkerke, 38 jaar oud, beticht van moordpo
ging door vergiftiging op haren wettigen 
echtgenoot. Jules Jonckheere.

Een enkele hoofdvraag werd gesteld : 
1° Is Emerence Counye plichtig van moord
poging door vergiftiging ?

En als bijvoegelijke vraag : Was de hoe
veelheid toegediend vergift van aard om de 
onmiddelyke dood te veroorzaken?

De jury antwoordde neen op de hoofdvraag.
Bijgevolg werd Emerencè Counve vrijge
sproken. - Mn

De uitspraak werd onder het publiek met 
goedkeurende teekens onthaald. Over van 
vreugde verliet Emerence Counye het bank- 
sche, bedankte haren advokaat met de tranen 
in de oogen, en vertrok dadelijk naar de 
statie omringd en geluk gewenscht door 
talrijke personen.

Sterfgeval.
Eer weerden Heer Juliaan Ron6e, geboortig 

van Iseghem, bestierder van het Pensionnaat 
St Joris te Meenen, is aldaar overleden in 
den ouderdom van 40 jaren.

Hei Kunsiconcert  m  Rousselare.
Gelijk wij het in ons vorig nummer aange- 

kondigd hebben, wierd er zondag laatst door 
het Algemeen Syndikaat van Reizigers, Hande
laars en Bedienden van Rousselare, met de 
medewerking van de Maatschappij « De Man- 
delgalm»  een groot KUNSTCONCH.RT gegeven 
door het Gentsch « A Capellakoor » onder de 
leiding van den heer Emiel Hullebrouck, den 
zoo gunstig gekenden vlaamschen toondichter.

Het zangkoor was samengesteld uit een 
vijftiental Damen en een tiental Heeren. Ver
schillige motetten in vier- of vijfstemmig koor, 
alsmede vlaamsche en fransche koren en 
liederen wierden op meesterlijke wijze uitge
voerd, en door een uitgelezen publiek met de 
grootste aandacht gevolgd. Eene bijzondere 
melding voor de twee motetten van Da 
Palestri na, den grooten hervormer der kerk
muziek, die een grooten indruk maakten. Veel 
bijval bekwamen ook de liederen uit den tijd 
van Karei VIII, den schoonen Noël van 
Gevaert, en het beleg van Bergen-op-Zoom.

Zulkdanige uitvoeringen vallen meer en 
meer in den smaak van het volk, die zich 
aangetrokken voelt de werken der groote 
meesters te aanhooren, en alzoo tot beter 
kunstgevoel en hoogere ontwikkeling wordt 
opgeleid.

Het inrichten van kunstavonden en het 
stichten van gemengde koorzangmaatschap- 
pijen, zou hier en elders veel bijdragen tot 
verheffing en veredeling van onze mede
burgers. ______________ X.

< Lucifer > te Thielt.
Op Dinsdag 14 Februari aanstaande zal de 

tooneelgroep « Royaards », Vondel’s verheven- 
ste treurspel LUCIFER of « den val der Enge
len » opvoeren in het Gildhof te Thielt. Om 
aan alle liefhebbers de gelegenheid te geven 
dat kunstwerk te bewonderen, zelfs indien zy 
wat ver afgelegen wonen, zal de vertooning 
beginnen ten 2 1/2 ure om geëindigd te zijn 
kort over 6 ure.

W illem Royaards zelf speelt de rol 
van Lucifer.

Men zal wel doen zoodra mogelijk zijne 
kaart te bespreken; want alhoewel er plaats 
is voor 900 toeschouwers, zal ongetwijfeld 
de zaal, geljjk voor de twee prachtvertooningen 
van « Adam in Ballingschap », nog eens te 
klein zijn, omdat het uur van aanvang en 
einde der Vertooning zoowel schikt voor ge
heel het vlaamsche land, en dat alle kunst
en tooneelliefhebbers er natuurlijk zullen aan 
houden « Lucifer» te zien opvoeren in het 
Gildehof dat men terecht « den schouwburg 
der Vlaanderen » genoemd heeft.

Prijzen der plaatsen ; 1° plaats, 5 fr. (voor-
kaartën zij n lê"  vër1Tfijge\i ̂ mj'f!§f6oëkifenae- 

laars te Thielt. Het plan der zaal ligt ter 
inzage bij den boekhandelaar Lannoo-Maes, 
Yperstraat, waar ook de voorbehouden plaat
sen moeten genummerd worden.

STADSNIEUW S.
Woensdag -voormiddag is er een begin van 

brand ontstaan in eene nieuwgemaakte remise 
der borstelfabriek van M. Vanlandeghem, 
Nederweg in stad. Eenige werklieden en ge- 
buren hebben onmiddelijk den brand gebluscht. 
De pompiers bevonden zich onmiddelijk ter 
plaats.

Smertelijk ongeval — Maandag voormiddag 
kwam A. Driessens, koopman, te Ardoye, 
langs de kalsijde, leidende van deze laatste 
gemeente naar iseghem, met een gespan. 
Gekomen aan den Molenwijk, begon zijn 
peerd te steigeren en met de achterpooten 
te slaan. Driessens die van zijnen wagen 
gekomen was en zich te dicht bij het dier 
gewaagd had, ontvong opeens zoo een 
geweldigen slag op zijn linkerbeen, dat dit 
gebroken werd. Een geneesheer van Iseghem 
heeft hem verzorgd.

SCHEEPVAART VAN ISEGHEM.
Ville d ’A nvers , met kolen voor Frang-ois 

Decaigny, Emelghem — La bonne attente  
en Splendide beide met kolen voor W° Alldor 
Vandewalle. — M arie met kolen voor Jules 
Callens en J Dalle. — Le jeune Oscar, met 
kolen voor Gustaf Naert. — Elk zijn ge
dacht, met kolen voor Conrard Verstraete.
— De Glans, de D urm e  en le jeune  Louis, 
alle drij met lijnzaad voor Alfons Dassonville 
Lendelede.

G EBO O RTEN:
22. Julie Vansteenkiste dv. Odilon en Ma- 

thilde Vuylsteke. — 23. Henri Laridon, zv. 
Cyrille en Marie D’hondt. — 24. Achille Meu- 
risse, zv. Jean en Helena Verlinde.— 25 Hector 
Olivier zv. Henri en Marie Kesteloot. — 26. 
Jeanne Vanneste. dv. Firmin en Marie Bovyn.
— 27. Ivonne Kerckhof, dv. Jules en Cel'ina 
Lammertyn. — 28. Joseph Vandommele, zv. 
Jules en Alida Ferteyn. — 9.9. Albert Schelpe, 
zv. Cyrille en Marie D’hont.

ST E R F G E V A L L E N  :
21. I heresia Labeeuw, zb. /5 j. \Ve Frederik 

Ronse Hosp. Rousselarestr. — 23. Karei 
Kerckhof. handelsreiziger, 66 j. echt0 Mathilde 
Pottie Gentstraat. — 24. Rosalie Messelier, 
huish. 80 j. echt8 Constant Lammertyn hosp 
Rousselarestr. — 25. Maurice Noppe, 16. zv. 
Camille en Emiiie Hoornaert, Lendeledestr.

26. Leonie Blanckelandb. 65 j. echt0 August 
Rebry, Kasteel. — 27. Marie-Louise Bouckaert, 
zb. 81 j, we l e Carolus Vandevoorde, 2° Albert 
Van Guluk, Oudm. Gentstr. — 28. Frederic 
VanacKere, zb. 86 1 / 2  j. echt8 Barbara Verhuist 
Hondenkensm.

H U W E LIJK E N  :
9. Cyrille Soete, klompm. 24 j. en Maria 

Catteeuw borstelm. 21 j. — 10. ValèreVier- 
straete, schoensnijder 25 j. en Gentillia Derhoré, 
huisvr. 27 j. — 11. Leon Ameye, borstelm.
23 j. eri Alice Deschryvere, borstelm. 31 j.

Groot K unstconcert
gegeven door 

Dn ZANGSIAAT3CHAPPIJ c< M A N D E L K O O R  »
In de feestzaal 

der Jongelingscongregatie
Op M A A N D A G  6 FEBR U A R I 1911
Zaal open om 5 ure — Begin om 5 1/2 ure stipt, 

met de welwillende medewerking van den 
vermaarden Belgischen Trio :

M. THEO KAUFFM ANN, pianist-, leeraar in het 
koninklijk conservatorium te Brussel.

M ALFONS VANNESTE, cellist, eerste prijs uitbet 
Gentsch conservatorium, solist in de concerlen Durand  
te Brussel.

M. FRANZ D0EHAERD, violonist, eerste prijs uit 
het koninklijk conservatorium ts Brussel, solist in de 
concerten Durand en Isaye te Brussel en in de casino’s 
van Boulogne, Aix-les-Bains, Blankenberglie, enz.

en de talentvollo medewerking der Heerea :
L. LEIRE, G. CORDELEEUW en J. CURDELEEUW.

Kunstzangers.

P R O G R A M M A
EERSTE DEEL

1. AVONDKLOKJE, koor, door de “ Mandelkoor,,
2. TRIO IV op II, B e e t h o v e n

a) Allegro con brio,
b) Adagio
c) Tema con Variazione

door de heeren Doehaerd-Vanneste - Kauffmann.
3. GOEDE NACHT melodie voor baryton,

Woorden van Po', d e  M o n t.  
Muziek van . Th. L e c l e r c q .  

gezongen door den Heer A rthur Samyn  
met begeleiding van groote fluit 
door den Heer A rthur Hoornaert.

4 . SOUVENIR DE MOSCOU, W u j n ia w s k y
door den Heer Frans Doehaerd.

5) KLUCHTZANGSPEL
a) L e Directeur et le Ténor, Duo bouffe.
b) De twee gazettelezers,
door de Heeren L. Leire en G Cordeleeuw

M e n d e l s s o h m .
TWEEDE DEEL.

1. TRIO II op 66,
a) Allegro ron energieo,
b) Andante expressioo,
c) Scherzo,
d) Finale,

door de Heeren Dochaerd-Vanneste-Kauffmann.
2. GRONDELIED,

gedicht en muziek van
door den Heer Gilbert Declercq.

3. BALLADE en la bémolmvj.
door den Heer Kauffman.

4' a) ROMANCE, 
b) TARENTELLE 

door den Heer Vanneste.
5. KLUCHTZANGSPEL,

a) Wit en zwart.
b) Les deux Peureux,
c) Vaughan in  ’t dorp,

V a n  D d r m e

Ch o pin  .

S a i n t  S a ë n s  
POPPER

door de Heeren J. Cordeleei
PRIJZEN DER PLAATSEN :

L. L a It a . G. Cordeleeuw en eeuw.

Voorbehondene plant3. 2 frs. — Andere plaats. 1 frs.

Gevonden Batiste zakdoeken. Den eige
naar is verzocht zich te doen kennen ten 
bureele van dit blad.

EN S P A A R K A S
Naamloos Vennootschap — Kapitaal 5.000.000 fra*k

Zetel te A n t w e r p e n , N°7I, K u n s t l e i.

B e h e e rra a d  : MM. Fredegand Cogels, voorzitter 
Edouard 'Thys, ondervoorzitter; A lf .  Uilens de Schooien 
Lèon Van den Bosch, H enri Engels, bestuurders.

C olleg ie  d e r Commissarissen : MM. Jean della Faille 
de Lêuerghem, voorzitter; de Graaf Adrien de Borchgrave 
d ’ A ltena, Léon Oollinet-Plissart, Aug. Delbeke, Edouard  
Joly, de Graaf Oscar Le Qrelle, de Baron Frèdéric 
ae Roest d ’Alkemadfi.

SPAARBOEKJES A A N  3,25 »/„
aeldneerleggingen voor bepaalden tijd  aan 3.60 “/» 

Uitgifte van grondobligatiën aan 3.60 %
Leeningen op vaste goederen en tegen titels.

A G E N T :
J. De Busschere-Bonte

St H ilo n iu sstra a t , ISEGHEM.

H U IS VAN V E R T R O U W E N  
gesticht in 1866

Aimé VAROEWALLE eo Zuster
Rousselarestraat, N° 10

=  I S E G H E M
. Alle slach van gerief en toebehoorten voor t im -  
merm ans, smids en schoenmakers, aan zeer 
voordeelige prijzen en in allerbeste hoedanigheid.

Groote keus van K A C H ELS en S T O V E N  van 
de beste stelsels, gewone, vernickelde en verlakte  
in alle kleuren en in alle grootten, aan zeer 
genadige prijzen.

 ̂Ook nog te verkrijgen witte  verlakte KO O K-  
S T O V E N ,  beste duitsch stelsel en aan buiten
gewoon latie prijzen.

Alle soorten van hangende en staande LAM PEN  ; 
engelsche en andere B E D D E N  en W IE G E N .

BERICHT.

IJiinij  (isr Haten ea fiewicliteii
in  h e t  j a a r  1911.

Burgemeesteren Schepenen derstad Iseghem, 
maken de ingezetenen kenbaar dat de heer 
keurder der maten en gewichten, binnen deze 
stad de ijking zal doen in het Stadhuis op 
W oensdag  22, D onderdag  23, V r i jdag  24, 
D insdag  28 F e b ru a r i ,  W oensdag  1 en 
D onderdag  2 M aart  aanstaande.

Iseghem, den 25 Januari 1911
B ij  B e v e l  :

De Sekretaris, Burgemeester & Schepenen,
A. WERBROUCK. E ug. CARPEiNïIER.



GEVRAAGD bij A. SINTOBIN-DE BUS- 
SCHERE, borstelfabrikant, te Iseghem een 
goede p e k k e r .

Men v ra a g t  bottienstekters by A. C0UPPÉ- 
WOSTYN, te Thourout.

TE K O O P : bij D. Scheldeman Sint Hi
loniusstraat in stad eene groote hoeveelheid 
ijdele glaskisten van alle grootten.

Iflffld
j a a r  a a n  A s t h m a  g e l e d e n .  

G e n e z e n  d o o r  d e  A b d i j s i r o o p .
In de “ Journal de Roubaix,, lazen wij eenige dagen 

geleden het volgende bericht, dat wij hier in zijn geheel 
overnemen. Onze verslaggever, vernomen hebbende, dat 
iemand te Calonne op wonderbare wijze door de Abdij
siroop genezen was, is zich persoonlijk gaan overtuigen 
en vernam het volgende, toen hij sprak met Madame 
Larthois, Café des quatrevents, te Calonne, nabij 
i*oo rnik.

„N adat ik verscheidene jaren door Asthma aangetast 
was geweest, ben ik. dank zij de Abdijsiroop, genezen.
U in woorden te schetsen, wat ik geleden heb, kan ik 
onmogelijk.

O, ik kon het zoo benauwd hebben, soms zoo erg, 
dat ik dacht te stikken. Vooral ’s nachts kon ik het 
vreeselijk benauwd hebben, ik kon het dan niet in 
’t bed uithouden.

Zooals ik gezegd heb is het weldra tien jaar gelden 
dat ik op 38jarigen leeftijd voelde, dat ik door die 
vreeselijke ziekte, asthma, was aangetast.

Zooals dit met vele personen het geval is, die aan 
die zelfde ziekte lijden, deed ik het eerste jaar niets 
anders dan nsthma-sigaretten rooken.

In de laatste 8 jaar verergerde mijn toestand van 
dag tot dag en gebruikte ik alle mogelijke asthma- 
geneesmiddelen. Het laatste jaar kon ik bijna niets 
meer doen en ik had zulke verstikkende benauwheden, 
dat ik niets anders dacht of ik ging sterven.

Toen bracht een van mijn klanten, die te Roubaix 
werkzaam is, een flacon Abdijsiroop, Klooster Sancta 
Paulo, mede, mij zeggende, dat een werkman uit zijn 
atelier door dit wonderbare geneesmiddel totaal was 
genezen. Ik gebruikte toen die flacon en spoedig ge
voelde ik mij verlicht. Het ademhalen ging gemakke
lijker, zoodat ik besloot het gebruik van de Abdijsiroop 
voort te zetten Ik heb dit middel dagelijks.ingenomen, 
zoodat ik nu geen spoor meer van mijn ziekte kan 
bemerken en ik zoo gelukkig ben te kunnen verklaren, 
dat ik volkomen genezen ben.

Wij vroegen Madame Larthois of zij er niets tegen 
had, dat wij hare verklaring in de bladen plaatsten, 
waarop zij bevestigend antwoordde en ons haar portret 
ter hand stelde, hetwelk wij hierboven afdrukken en 
waaraan onze lezers kunnen zien, hoe gezond zij er 
thans, dank zij de Abdijsiroop, uitziet.'

Daarom, gij lijders aan Asthma, Borst-- en Long
aandoeningen, wanhoopt niet meer, laat uw leven geen 
prooi zijn van voortdurende kwellingen ! Er is een 
middel dat U genezen zal, zooals het reeds duizenden 
hunne gezondheid heeft weergegeven. Dit wondermiddel 
heet: Abdijsiroop Klooster Sancta Paulo.

Prijs per flesch van 230 gram 2 fr. ; van 550 gram 
4 fr.’ en van 1000 gram 7 franken. — Hoo grootere 
flesch hoe voordeeliger dus.

Algemeen Dépöt: L. I. AKKER, Rotterdam.
Hoofd Dépdt voor België: O. de Beul. Lange Nieuw

straat 57, Antwerpen.
Verkrijgbaar bij Joseph Verhamme Apotheker Iseghem 

en in alle Apotheken.

M arkt TanIs*ghem 28 Jan. 21 Jan.
Boter per kilo fr. 3,00 a 3,30 j 3,10 a 3,30 
Eieren per 26 2,60 a 2,86 i 2,60 a 3,12

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

C r é d i t  S M r a l  H y p t h é c a i r e
Be s t ie r  :

65, K oninklijke s traa t, BRU SSEL.
Beheer voor beide Vlaanderen : 

Predikheerenstraat, GENT.

Leeningen van geld op hypotheek
aflosbaar met annuiteiten of op vaste termijn, 
bijzonder ingericht om het koopen en bouwen 
van woningen te vergemakkelijken.

Uitgaaf van obligatiën 4  ° /0
van den « Crédit Général Hypothécaire », 
gewaarborgd door overeenkomstige pandlee- 
ningen en door het maatschappelijk kapitaal 
van 7,500.000 fr.

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

Jules Grochon,
M a b k t s t b a a t , 2 1 ,  ISEGHEM.

Kwaadaardig
Rheumatism.

In korten tijd genezen door den 
KLOOSTERBALSEM .

Mme Baurens. wonende Place Gil Cocq 15 te 
Jupille werd langen tijd gefolterd dooi vreese
lijke rheumatische pijnen in het hoofd.

DF, GEZ0HDHE1D HERWONNEN ZONDER MEDEC1JN
door de

Revalenta du Barry
Gemakkelijk te verteren, doet zij de zuren en prikke- 

bingon der maag verdwijnen, en daar van het belangrijk 
bedrijf eener goede spijsvertering de gezondheid afhangt 
voeden de voordeelen. die zij op welkdanig voedsel 
vóórhebben, zich ras aan, voornamelijk by de maag- 
verstooringen, de kwaadaardigste verstoppingen de 
zuren, de aanhoudende stoelgang (bijna altoos doör de 
zwakte van den dikken darm veroorzaakt), het niet 
verteren der spijzen, maagkrampen, kolieken, zenuw
ziekten gal, de verschillige lever-, nier en darmaandoe- 
nin®en winderigheid, waterzucht, hartkloppingen, pisvloed 
bloedarmoede, bleekzucht, vuil riekende adem veroorzaakt 
door de chronische ontsteking of vertering der maag, 
kooitsen, hoest, bronchitis, rheumatism, jicht, zinkingen, 
influenza, griep, brakkingen, opruiingen b eeke kleur, 
slapeloosheid, enz, alsook deze verschrikkelijke schele 
hoofdpijnen en nevralgiën, die meer dan men het denkt 
de oorzaken zijn der gewone of voorbijgaande verstoppingen.

Zij is buitengewoon verkieslijker dan levertraan, 
chocolade, thee, koffie, cacao, enz. en vormt het ver- 
sterkendste voedsel voor zieken, herstellenden en per
sonen met zwakke gezondheid het bloed ras vernieuwend 
en verzuiverend, herstelt zij de door ouderdom den arbeid 
of allerhanden overdaad uitgeputte gestellen.

Zij is ook het beste voedsel om kinderen op te 
kweeken; zij nemen haar bovendien met genoegen 
dan dat alle andere voedsel hun walgt. De heer dokter 
Elsmlie schrijft dienaangaande: «Uwe Revalenta is 
haar gewicht in goud waard 1 »

« ’t Is met het grootste genoegen dat ik de afdoend- 
» heid van de Revalenta Du Barry bevestig, eenvoudig 
» en immer gevaarloos geneesmiddel in de verharde en 
» narJnekkige opgestoptheden. den hevigen stoelgang, 
» waar hij de werkingen der darmen regelmatig maakt ;
» daarenboven in de aanhoudende koortsen, bovenal in 
» het roodvonk, waar zij mij laatst eene ware zegepraal 
» deed verwerven; in een woord, het is het echte 
» heilmiddel voor alle ziekten waar de voeding geschaad

Geteekend : Dr STEIN, 
der faculteiten van Leyden (Holland) en Moscou.

In doozen van fr. 2-50, 4-50, 7-75, 17-50; 6 kilos : 40 fr^ 
Omtrent 10 cent. per eetmaal.

Opzending tegen postmandaat aan K a l c k e r - W i e l e m a n s  
hoofdagent, Rouppestraat, 2, Brussel; bij alle goede 
Apothekers en Kruideniers, overal. *

Depots te Iseghem RODENBACH, apoth ; Meenen 
VANOST apoth. Groote Markt, en SIOEN. apoth. Rous
selare, P , AMEYE , apoth. DUBU1SSON, apoth. GRY- 
MOISPREZ. apoth.

gaande met nevralgie. Hare dochter verklaarde 
ons, dat zij vreeselijke pijnen uitstond en wel 
zoodanig, dat zij overdag niet alleen kon uitgaan 
van de pijn, maar ook ’s nachts kon zij niet slapen. 
Haar gezicht was door die pijnen zoodanig opge
zwollen dat het onherkenbaar was. Zij werd door 
de folteringen, die zij uitstond, met den dag 
zwakker en de geneesmiddelen die zij beproefd 
had, konden haar niet genezen.

Toen zij over de buitengewone genezingen van 
den Kloosterbalsem, Klooster Saftcta "Paulo, 
hoorde spreken wendde zij onmiddelijk dezen 
heilzamen balsem aan, met het verrassende en 
bijna ongeloofbare gevolg, dat zij in een tijds
verloop van eenige dagen door twee potjes 
Kloosterbalsem totaa.1 genezen was.

De KLOOSTERBALSEM is ook een uitstekend 
middel tegen: Rheumatism, wonden, sneden, 
kneuzingen, verstuikingen, brandwonden, schurft, 
dauwworm, open plekken zeere beenen, vorst aan 
handen en voeten, loopende zweren, zeere knoesels, 
stijven hals. De Kloosterbalsem is het eenig be
trouwbare geneesmiddeltegen speen, zoowel blind 
als bloedend.

Prijs per pot van 50 gram. fr. 1,50 van 
100 gram fr. 2,50 en van 250 gram. fr. 5,00 —. 
Hoe grooter pot, hoe voordeeliger dus Elke pot 
moet afgesloten zijn door een rooden band, met 
de handteekening van den Generaal-Agent L. 1. 
Akker, Rotterdam. Alle andere is waardelooze 
namaak. welke nooit geneest! Algem.-Depöt: 
L I. AKKER, Rotterdam.

Hoofd-Depöt voor België: O. DE BEUL, 
Lan.;e Nieuwstraat, 57, Antwerpen.

Verkrijgbaar bij Jos. Verhamme, Apotheker. 
Marktstraat, Iseghem en in alle apotheken.

Sunlight

KANTOOR v a n  d e n  
N o ta r i s  D U  P O N T  te Ardoye.

Maandag 6 Februari 1911 (St-Amands- 
dag), om 9 1/2 ure ’s morgens, in de bosschen 
van het ARDOYE-VELD,

Jaarlijksche Vendüie van

195 koopen zware SPiRRBfi
Larixen, Eiken, kleine Sparren en Sparre- 
bussels.

Vergadering in de P auw , bij ’t kasteel. 

Openbare verkooping van

schoone ieuMs ei bedrijen
te ISEGHEM, Groote Markt.

Op Zaterdag 4 Februari 1911, om 8 ure
’s morgens, zal er openbaar verkocht worden, 
op de Groote Mart te Iseghem al den kant 
van het Garen huis :

Veel schoone meubels namelijk : 10 bedden 
in aei-jou, notelaren en olmen hout, met 
ressorts, lavabos, nachttafels, 10 matrassen, 
hoofdeinden, oorkussens, kommoden, kleer- 
kassen, lijn waad kassen, keukenkassen, cou- 
lissetafels, ronde tafels, vierkante tafels, 
salonstoelen, gewone stoelen, koers-velo, en 
veel andere meubelaire goederen.

Met kontant geld.

OPENBARE VERKOOPING 
van

Eene TW EEW OONST
met medegaande erve en bouwgrond

te ISEGHEM, Schaapdam (aan de Gravée)

OPENBARE VERKOOPING VAN

Een schoon Handelshuis
met Fabriek, groote magazijnen, en Paardensta l

Recht over de Statie 
en van

V I E R  W O O N H U I Z E N
waaronder eene Herberg, te IS E G H E M .

De Notaris LE CORBESIER, daartoe in rechte be 
noemd, zal met tusschenkomst van den Notaris VANDE 
MOORTELE beide te Iseghem verblijvende en ten 
overstaan van den Heer Weustenraad. vrederechter 
des kantons Iseghem, bijgestaan door zijn greffier, op 
de hierna gestelde zitdagen openbaarlijk te koop aan
bieden :

STAD ISEGHEM.
Koop Een.

Een groot handelshuis, met 2 aren 70 centiaren 
erve gestaan en gelegen ten zuidkante der Statiestraat, 
recht over de statie, gekend ten kadaster Sektie A 
n°‘ 421' en 42’, palende noord de.. Statiestraat, oost 
Heer Jules Demeester. zuid Mme we August Brabant 
en Kinders en west Heer Allard Cauwe.

Bevattende: 1° Gelijkvloers : winkel. 2 salons, eet
plaats, keuken, bureau, verandahs, waschhuis.

2° Werkwinkel met twee verdiepen, paardenstal, en 
magazijnen.

3° Eerste verdiep met vijf kamers eri tweede verdiep 
met kam?r en zolders.

Gebruikt door Madame Weduwe Liuis Cleannt tot 
1 Juni 19 L1 .

N. B. Er bestaat al den achterkant eenen uitweg 
van 3,50 meters tot op de statiestraat.

Koop Twee.
Vier aan elkander houdende woonhuizen, waaronder 

eene herberg genaamd In  Rumbeke en 1 are 95 centiaren 
medegaande er?e, gestaan en geleg-m op de Mentenhoek 
gekend ten kadaster, sektie D n° Ö77a , 679a . 679ö en 
ö79*i palende oost Juffrouwen Haezebroucq, zuid Petrus 
Beeuwsaert en West en Noord de Mentenhoekstraat.

Gebruikt door verschillige mits samen 26,25 frank 
te maande, lasten vrij.

ZITDAGEN 
IN S T E L  : Dinsdag 21 Februari 1911
O V E R S L A G :  Dinsdag 7 M a a r t  1911

telkens om 3 ure ’s namiddags in de zaal van het 
Vredegerecht te Iseghem.

1/2 °/o Instelpenning te winnen.

PRIJSKA M P met de JASKAART

Zondag 29 Januari
In  de nieuw e drie Koningen, bij Ivo Deblauwe 

Rousselarestr.
30 fr. prijzen fr. 30

OOCENBUKELIJKE
1/ERZflCHTlriG
VOLKOMEN
ceHeziHq

DOOR DE

Doos van 2cachelTen 
KoKer van9cachelten

in alle
APOTHEKEN

De notaris V a n  d  e  M o o r t e l e
le Iseghem zal openbaarlijk te koop aanbieden.

l e K oop. — Een HUIS van twee woonsten 
met omtrent 17 a. 25 cent. erve.

2° K oop . — Een perceel BOUWGROND, 
djnde de wederhelft van de erve, groot 
nntrent 17 a. 25 cent.

De huizen en medegaande erve zijn verpacht 
aan Camiel Meulebrouck en H enri Mestdagh, 
mits elk 102 fr. ’s jaars, boven de lasten, tot 
l Nov. 1911.

1/2  o/o Instelpenning.
INSTEL : Donderdag 16 Februari 1911,

in de Zalm, bij Jules Dewulf, Gentstraat. 
OVERSLAG : Donderdag 2 Maart 1911,

in den Hert, bij August Verstraete, Marktstr. 
telkens om 2 1/2 ure namiddag.

Met tusschenkomst van den notaris PROOT, 
te Woumen.

Zondag 5 Februari
In A m erika , bij V. Demuynck, St-Pieterstr 

32 fr. prijzen 32 fr.

Zondag 12 Februari.
In de Krieke, bij C. Denys, Dweersstraat. 

30 fr. prijken fr. 30 .

Zondag 19 Februari
In S t Arnoldus, bij Th. Linseele, Krekelstr. 

30 fr. prijzen fr. 30.

Zondag 26 Februari
In het Bierhuis 

bij Vanderheereh-Lapeire, Meenenstraat. 
30 fr. prijzen fr. 30

bij

Op Zondag de 5 Maart
zijnde den 1= Zondag van den Vasten

in  het n ieuw  kw a rtie r  
Jules Vanbesién-Kerkhof, Pélichystraat.

TAARTEBAK
Zondag 29 Januari 1911.

In de Zalm, bij Jules Dewulf, Gentstraat.
In de Vlasbloem, bij Emile Mortier 

Emelghem, Vijf wegenstraat.
In de blauive Kroon 

bij Vanderhelst-Vanden Bulcke, Marktstraat. 
Zondag 5 Februari 1911.

In St Joseph, bij Booneïlemeryck.
St Pieterstraat..

In St-G erard  bii Al. Desmet-Dejaeghere, 
Krekelmotestraat.

In de Harmonie, bij Art. Declercq, 
Kruisstraat.

TE bekomen 
ten onzen bureele en bij J. De Busschere-Bonté
Vlaamsch-F ransch- 
Fransch-Vlaamsch 
Di^itsch-Nederlandsch 
Nederlandsch-Duitsch 
W P^M nieuwe uitgave .
Dictionaire Larousse illustré 
Almanak en wegwijzer van Iseghem eh Om
liggende, prijs 10 centimen.

I 'Woordenboek 
! Callewaert
I Woordenboek 
\ Kramers

ALGEMEEN DE
■3. Squafe Marmn/e 

SBRUXEUtS

[Algemeen depot voor Iseghem en om strek*  
A potheek  A r t h u r  R odenbach ,

Qroole M ark

= " S U N L I 6 H T ” Z e e p  m a a k t  d e  
w a s c h  k i n d e r s p e l  v o o r  h e t .  
m e is ie v a n  H ja a r . e n  g e e f t  a a n  
h e t ï i j n w a a c f d i e  f r i s d i e  a a r u  
g r e n a m e  r e u k  v a n  ’ t  b u i t e n .

GEVULCANISEERD
MET LENIG LYNWAAD WORDT NORMAAL

GEFABRIKEERD ZOOALS DEN AUTO-PNEU
DE. GEVULCANISEERDE OMHULSEL (1"'KWAUTEIT) 

EN DE LUCHTKAMER (PARA210)ZYN

GEWAARBORGD V O O R15MAANDEN

& '
••



TRAMLIJN ISEGHEM-ARDOYE
Uurtabel te beginnen met 1 October 1910.

S T A T IË N  E N  S T A N D P L A A T S E N 51 53 55 57 59 61

A ankom st van K ortrijk 7,19 — 11,08 16,23 I
. “ . . .

18,31

I se g h e m  ( V a a r t ) ................................................ V 7,40 10,14 12,15 s co 17,35 18,50
E m e lg h e m  De V i j f w e g e n ................................ 7,42 10,16 12,17 16,37 17,37 18,52
A rd o y e  K r u ip e n d a a rd e ..................................... 7,49 10,21 12,24 16,44 17,45 18,58

» De S t e r r e .......................................... • 7,54 10,26 12,29 16,49 17,51 19,03
» W i s s e l s p o o r ..................................... 7,58 10,31 12,35 16,55 17,55 19,OS
» ............................................................................................. V 8.02 10,32 12,36 17,00 19,09
» P l a a t s ................................................ 8,05 10,36 12,40 17,05 19,11
» S t a t i e ................................................ A 8,10 10,41 12 45 17,10 19,18

Ardoye S t a t i e ..................................................... V 6,10 9,40 10,53 15,50 16,50
* P l a a t s ..................................................... 6,15 9.45 10,58 15,54 16,55
* W is s e ls p o o r .......................................... A 6,19 9,48 11,01 15,59 17,00
» » .......................................................................................................... V 6,20 9,49 11,02 » 17,02 18,00
» Sterre .......................................... e 6,25 9,55 11,07 16,04 17,06 18,06
> K ru ip e n d a a rd e ..................................... 6,30 10,00 11,12 16,10 17,13 18,11

E m e lg h e m  De v i j f w e g e n ................................ 6,37 10,06 11,18 16.16 17,18 18,18
Ise g h e m  V a a r t ..................................................... A 6,39 10,08 11,20 16,19 17,20 18,20

Correspondentie na a r K ortrijk 6,57 10,21 11,26 16,42 17,25 19,53

De uren der treinen zijn alechts bij benadering aangegeven. De reizigers worden verzocht zich ten minste
5 minuten voor de vertrekuren aan de standplaatsen te bevinden.

•  N. B. De correspondenten met de ijzerenwegen van den staatzijn niet gewaarborgd.
Niet verplichtende standplaatsen. Er wordt stilgestaan op aanvraag der reizigers. De personen die begeeren 

op de tremen te gaan op deze plaatsen, zijn verzocht in de tramstatiën te gaan om te doen signaal malen.
Voor reklamatien en inlichtingen zich wenden to t het bureel van Rousselare-Adoye steenweg.

lTertreknren m  den i jzerenweg
▼an 1 October 1910 tot 30  April 1911.
ISEGHEM NAAR ROUSSELARE:

4,57 7,19 8,10 11,07 12,15 12,53 1,37
3,04 4,21 6,33 6,58 9,06 10,10

ROUSSELARE NAAR ISEGHEM:
5,09 6.03 6,43 8,22 10,07 11,12 1,05
1,49 2,40 4,30 5,16 7,37 8,40
ROUSSELARE NAAR BRUGGE :
5,13 6,08 7,34 8,24 11,21 1,07 3,13
4.38 6,44 7,09 9,20
BRUGGE NAAR ROUSSELARE:
5.43 7,25 9,16 10,21 12,42 3,32 4,28
6.30 7,45

ISEGHEM NAARKORTRIJK :
5.24 6 15 6,57 8,38 10,16 11,26 1,20
2.03 2,54 4,43 5,30 7,53 8,53

KORTRIJK NAAR ISEGHEM :
4.30 6,59 7,45 8,29 10,43 12,29 1,12
2.40 3,56 6,08 6,28 8,42 9,46
ROUSSELARE NAAR MEENEN :
5.12 6,39 8,35 11,11 1,53 4,43 5,17
7,36
MEENEN NAAR ROUSSELARE:
7.03 10,30 12,31 3,49 6 12 6,36 8,40

ROUSSELARE NAAR IJPER :
5.25 7,45 8,30 10,09 11,27 1,56 5,20
7.39

IJPER NAAR ROUSSELARE:
5.25 6,36 7,44 10,11 12,20 2,33 3,37
6.07 7,40

KORTRIJK NAAR BRUSSEL:
6.08 6,41 9,25 10,38 12,02 3,29 12,32
6,18 7,00

BRUSSEL NAAR
4.41 6,15 8,15 9,06
6,28 7,08 8,00

KORTRIJK NAAR MOESCROEN-DOORNYK :
4.02 4,55 6,14 7,29 7,48 7,53 9,17

10,41 11,56 1,15 2,38
7,38 8,44 9,32

MOESGROEN NAAR KORTRIJK:
5.44 6,26 6,42 7,00 7,27 7,52 9,03
9.08 10.44 11.45 12,12 12,43 2,59 5,47
5,52 6.42 7,55 8,58 9,16 9,21

INGELMUNSTER NAAR ANSEGHEM?
5.42 9,18 1 07 3,01 5,40 8,25

ANSEGHEM NAAR INGELMUNSTER :
7.13 10,49 2,11 4,21 7,28 

INGELMUNSTER NAAR THIELT-DEYNZE :
5.32 7,15 8,07 8,50 11,04 12,11 1,39
3.02 4,54 6,52 8,00

THIELT NAAR INGELMUNSTER :
6.33 7,38 8,29 10,41 11,34 12,43 2,25

4,52 5,50 7,20 8,30

Geen. G rijs H aar
M E E R  t i l

« De Nieuwe London»
d o e t d e  g r ijz e  h a re n  b in n e n  en 
kele  d ag en  v e rd w ijn e n , maa k t he t 
h a a r  g la n z e n d  en  sa c h t , b e le t h e t 
u itv a lle n  en  n ee m t d e  p o lle tjes  
v a n  feet hoo /d  w eg.

In  fU eon . r .n  fr. 1 .5 0  en Ir. * . * 0

tiplscli luritiiitgnr u i  2 Ir. pirflicu

_  , ■ T »  koop bU A p o th .k .r .
D r o f l i tc n ,  H aarsn ijd ers en  Reukwinkela  

I* 't frwt: PwfaBwU I' 1. 1», «ttkl.k.k. (lilt» )

KORTRIJK :
12,09 1,25 5,16

5,13 5,56 6,10

W ekelijksche Markten
KO&TÜIJX

r<trwa (loct. fr.
Rogge
Haver
Koolz. olie 100 k 
Lynz. olie 100 k 
Aardappels 
Boter per Kilo 
Eieren per 25 
Suikeryb. besch 

id.

23  Jan.
19,50 a 20,00
15.00 a 15,50
17.00 a 17,25 

.00,00 a 66,50 
• 00,00a 101,00 
10,00a 10,50

3.20 a 3,40
3.20 a 3, /o 

. 00,00 a35,00
00,00 a 00,00

Veem arkt: 23 Jan. 199 koeien 
57 stieren, 35 ossen.

&OUSSELAKE 2 4  Jan. 
Tarwe 100 k° 19,50 a 20,00
Roode tarwe 18,90 a 19,00
Rogge 15,00 a 15,50
Haver 17,00 a 17,50
Boonen 20,00 a 21,00
Aardappelen 12,50 a 13,50
Boter per Kilo 3,10 a 3,30
Eieren per 25 3,12 a 3,38
Suikeryboonen beschik.38,00 
Suikeryboonen 1911 a 17,75
Viggens 26,00 a 36,00
Koolz. olie 100k» 00,00 a66,25 
Lynz. olie 100 101,00

DEYAZE 2 5  Jan.
Aardappels lOOk. 9,50a 10,50 
Boter per kilo 3,00 a 3,10
Eieren de 26 3,10 a 3,30
Hespe de kilo 1,90 a 2,00
Viggens 42,00 a 48,00

BRUGGE 21 Jan.
Tarwe de 100 k° 19,00 a 21,00
Rogge 
Boter
Aardappels 
Haver 100 k° 
Boonen 
Vlas

13,25 a 14,25 
2,90 a 3,40

11.00 a 12.00
16.00 a 17,50
20.00 a 21,00 

1,65 a 1,85
AUDENAIRDE 2 6  Jan. 

Aardappels 100 k°0,00a 9,75 
Boter de kilo 0,00a 2,90 
Eieren per 25 2,75
Verkens 00,00 a 37,00 
Konijnen 3,00

16 Jan.
19.00 a 19,50
15.00 a 15,25
16.00 a 16,50 
00,00 a 62,00 
00.00 a 98,00
10.00 a 10.50
3.00 a 3,00
3.00 a 4,25

33.00 a 33,50
00,00

, 106 veerzen,

17 Jan.
19.50 a 20,00
18.50 a 19,00
15.00 a 15,50 
16,75 a 17,50
20.00 a 21,00
12.00 a 13,00 
3,20 a 3,40 
3,38 a 3,64

00,00 a 38,00 
00,00 p 17,50
27.00 a 37,00 
00,00 a 65,00 
00,00 a 96,50

18 Jan.
9.00 a 9,50
3.00 a 3,30 
0,00 a 3,00 
0,00 a 2,00

40.00 a 45,00
14 Dec.

19.00 a 20,00 
13,25 a 13,75 
0,00 a 3,35

10.00 a 11,00
16.00 a 16,75
20.00 a 20,00 

1,65 a 1,75
19 Jan.

9.00 a 18,50 
3,26 a 3,30 
0,00 a 3,25

a 40,00 
a 3,25

ANTWERPïN 23 Jan.

Soda-nitraat beschikbare 
Sulfaat van Ammoniak beschikbare

Veemarkt Antwerpen 23 Jan.
62 ossen 1« kw. 

208 koeien 
31 veerzen 
28 stieren 
30 kalveren

0,80
0,00
0,78
0,66
0,75

fr. 22,40 
30,75

1,09
0,00
0,98
0,80
1,25

Mr & Mme Maurice Meier,
bijzondere heel- en tandmeesters, 
op den hoek der Moscroenstraat, 
2, huis met koetspoort,  bü het ge
vang, te Kortrijk, kan men raad
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 
gewaarborgd voor het gansche leven

Supepphosphate K Ü H L U IA N N
q—Q-Q-’a

SÉCHÉ AU F0UR

LE PLUS PULVÉRULENT

Gedroogd in Oven

P l c i m b  d e f S  t l g a r a n t i eV!r 'VJ

Dosages garantis

Exigez la Marqué
CH E Z T O U S

l e s  Néffociants en Engrais

|  a\}\ALM4% f 

%  *

i C u f
Wl6 

%, . Exportê

HET VLUGSTE

Mengelingen gewaarborgd

Eischt h et merk
BY ALLE

vettenk oop lied en

Fabriek van Meubels en Matrassen
VERANDERING VAN WOONST 

DEN GOUDEN ZETEL bij

Alexander R O O S E - V U Y L S T E K E
is verplaatst van de BRUGSTRAAT, 38, in de 

G e n t s t r a a t ,  ^ 3 ,  I S B 3 G H E M

JP rach t- en g e w o n e  M eu bels
Magazijn van spiege(ls, stoelen, wiegen, zetels, porte-manteaux, colonnen, trapleeren 

tapijten, toiles, cirées, linoleums, enz, enz.
Alle slach van heiligen-beelden, vazen, kandelaars, hangende en staande kruisen in 

zilver, nickel, celludoïd’ enz,, café-servicen in porcelein, schouwgarnituren in brons, 
majolic, terre-cuite, enz,, posturen en fantaise-artikelen, glas- en gleiswerk.

Ifc beveel mij ia  het bijzonder aan voor het maken van matrassen in echte 
zuivers inlandsche schaapwol, floconwol, pluim en en windhaar.

ALLE SLACH VAN FLOCONWOL van af 20 ct. de kilo.
Flocon in zuivere w ol, zacht en gewaarborgd, niet knollend. aan 1 fr.

1,25 — 1,50 -  1,75 en 2 fr.
BEDDEN gereed opgemaakt voor 2 personen, aan 20-25-30-35 40 en 45 fr.

BEDDEN, l 0 kwaliteit van windhaar gekuischt met machien, voor 2 personen 
. aan 21-26 en 31 fr.

Men is voorzien van matrassen gereed opgemaakt van alle prijzen.

Antwerpsche Hypotheekkas
Kaam looze M aatschappij gesticht in  1881 

H a l d e v a t t e r s t i r a a t ,  3 5 ,  A n t w e r p e n

M aatschappelijk kapitaal : fr. 10,000,000,00  
Rekeningen der Reserven en W aardeverminderingen : fr. 5 ,202,859 ,87

Hypothecaire Leeningen
Terugbetaalbaar op vasten termijn of pr annuiteiten op goederen, 

binnen of buiten de stad, namelijk tot het aankoopen en
opboüwen 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 Duur A nnuiteiten
5 jaar fr. 2 2 6 , 3 0  20 jaar fr. O

10 jaar fr. ± 2 - 4 , 0 0  25 jaar fr. © 5 , 8 0
15 jaar fr. 9 1 , 6 0  30 jaar fr. 5 9 , G O

Grondpandobligatiën aan fr. 3,80 °/0
SPAARKAS : Interest : 3,25 %  op stortingen voor korten duur en 3,60 9/° 

op stortingen voor overeengekomen termijn.
Voor verdere in lichtingen zich  te w enden tot eenen der agenten :

A. VERHAMME, Deurwaarder, Iseghem; C. COOLS, Hovenier, Emelghem ; C. SCHOTTE, 
Koster, Ingelmunster ; DENNEWETH-ROELENS, te Meulebeke ; O. ROSSEEL, Verzeke
raar te Rumbeke.

BELANGRIJK BERICHT
T A N D E N

M. k r  M. M EI ER
Bijzondsre Chirurgijns Tanimaesters-Specialisten 

Geiiplomeerd door de Belgische Gezondheids-Commissie 
Gebreveteerd b(j Koninklijk besluit,  

vereerd door de geestelijkheid en de kloosters.

hoek der M oskroenstraat, 2 K o r t r i j k
bij het gevang, huis met koetspoort,

kunnen geraadpleegd worden vooral wat de tandheelkunde betreft. Genezing voor alle minliik» 
tanden; plombeeren der holle tanden; rechtzetten der ongeregelde tanden vooralle  ouderdom 
Het plaatsen van de kunsttanden geschied zonderde 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 zien 
noch aan den vorm noch aan den glans dat het kunsttanden zijn. Mr en Mm” MAURICE MKlER 
ondernemen ook de herstelling van alle mislukte gebijten en vermaken z« volgens hun nieuw 
stelsel waarvoor zy gebreveteerd zijn.

Kunsttanden te beginnen van ai 5 frank. — Volledige gebijten van af 
10 D franken en hooger. — Al de kunsttanden en gebijten komende uit d6 
laboratoire van Mr en M“* Maurice MEIER, zijn verzekerd vooi het leven
Te raadplegen alle dagen te CORTR1JK van 9 tot 12 en van 2 tot 5 uren uitgezonderd de z o p  
en hoogdagen.


